Almanach Polskiego Związku Faktorów

„Almanach Polskiego Związku Faktorów” jest publikowany od 2011 roku. Unikatowe
w europejskiej skali wydawnictwo prezentuje materiały o faktoringu i innych usługach
finansowania i zarządzania należnościami. „Almanach PZF” jest platformą, na której
Związek propaguje faktoring. Autorami publikowanych opracowań są renomowani
polscy i zagraniczni praktycy i teoretycy faktoringu.
Artykuły umieszczone w XI tomie „Almanachu” są zgrupowane w dwóch działach.
W pierwszym czytelnik znajdzie opracowania autorów zajmujących się faktoringiem
na co dzień. W drugim – obszerne fragmenty prac dyplomowych i magisterskich
nagrodzonych w 2020 roku w konkursie o „Złote Pióro PZF”.
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Założony w 2001 roku, Polski Związek Faktorów jest samorządową
organizacją zrzeszającą podmioty świadczące usługi faktoringowe
w Polsce. Aktualnie do Związku należy 26 członków: 5 banków komercyjnych i 21 wyspecjalizowanych firm faktoringowych. Do głównych
celów PZF należą: budowa silnego samorządu branżowego, integracja
środowiska poprzez bliską i systematyczną współpracę wewnątrz organizacji, edukacja środowisk biznesowych oraz promocja usług faktoringowych.
Związek jest otwarty na współpracę z ośrodkami akademickimi oraz prowadzi
działania lobbystyczne na rzecz poprawy otoczenia branży. PZF jest aktywny na
forach międzynarodowych – wespół z siedmioma krajowymi federacjami w 2009
roku doprowadził do powstania EU Federation for the Factoring and Finance Industry.
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Przedmowa

Oddajemy w Państwa ręce jedenasty tom „Almanachu Polskiego Związku
Faktorów”, Rok 2021. Publikację otwiera artykuł Dariusza Stecia pt. Rynek
faktoringu w Polsce w 2020 roku. Autor prezentuje wyniki polskiej branży
faktoringowej za 2020 rok i analizuje je pod różnym kątem, dzięki czemu
otrzymujemy ciekawy, wieloprzekrojowy obraz branży. Warto podkreślić,
że tekst udostępnia najbardziej aktualne dane pochodzące z unikalnych zasobów zebranych przez Polski Związek Faktorów i z najnowszego opracowania Głównego Urzędu Statystycznego.
Kolejny artykuł – Spadek obrotów faktoringowych w Europie po raz pierw‑
szy od 11 lat – dane za 2020 rok – ma również charakter analizy danych, tyle
że ilustrujących branżę faktoringową w europejskiej skali. Tytuł artykułu
mówi sam za siebie – Magdalena Ciechomska‑Barczak informuje o spadkach w 2020 roku; po raz pierwszy od 11 lat zanotowano 5,1‑procentowy
spadek obrotów faktoringu w Europie. Na europejskim rynku faktoringowym w 2020 roku zrealizowano obrót w wysokości 1,79 bln EUR (w porównaniu z 1,91 bln EUR w 2019 roku). Dane zebrane przez autorkę pochodzą
z badań własnych i zasobów EU Federation for the Factoring and Commercial Finance.
W trzecim artykule Grzegorz Sygnowski dokonuje syntezy najnowszego
badania dotyczącego nastawienia przedsiębiorców do faktoringu. Badanie
było prowadzone w szczególnych okolicznościach – panującej w Polsce
i na świecie epidemii COVID‑19. Te okoliczności nie pozostały bez wpływu na nastroje wśród przedsiębiorców oraz ich bieżącą sytuację finansową.
Czytelnik znajdzie w tekście odpowiedzi na takie np. pytania: czy obecnie,
w dobie pandemii, pojawiły się inne wyzwania przed przedsiębiorcami? czy
w związku z pandemią zmienił się stosunek przedsiębiorców do usług faktoringowych?

Faktoring • Rok XI (2021)

8  

■  

Tomasz Biernat

W kolejnym tekście, zatytułowanym Faktoring w rachunkowości, czyli jak
księgować finansowanie firm na podstawie faktur zespół ekspertów Polskiego Związku Faktorów i renomowanej firmy audytorskiej EY podejmują się
zadania przystępnego przybliżenia zagadnień związanych z rachunkowym
ujęciem faktoringu, z zachowaniem krajowych standardów. Autorzy przedstawiają również ogólne wytyczne dotyczące ujęcia faktoringu zgodnie ze
standardami międzynarodowymi i konstatują: „Jest to jednak zagadnienie
na tyle skomplikowane, że nie sposób opisać go wyczerpująco w jednym
wydawnictwie”. Ten rozdział „Almanachu” powinien szczególnie zainteresować klientów już korzystających z usług faktoringowych, jak i przedsiębiorców, którzy dopiero rozważają wykorzystanie tego instrumentu finansowego. Treści zawarte w tym wyjątkowym poradniku mogą okazać się
przydatnym narzędziem ułatwiającym codzienną współpracę z faktorem
oraz sprawne i bezpieczne funkcjonowanie w biznesie.
W następnym artykule – Usługi finansowe dla firm w branży e‑commerce.
Co przetrwa, a co musi ulec zmianie? Doświadczenia Allegro – Ewa Kraińska dzieli się swoimi doświadczeniami z pracy w branży e‑commerce, która do niedawna była postrzegana przez instytucje finansowe jako branża
wysokiego ryzyka. Częsty brak siedziby, brak stałych odbiorców, elastyczne
podejście do sprzedawanego asortymentu, łatwość wyjścia z biznesu – typowe atrybuty firmy działającej na tym rynku różniły się bardzo od wiarygodnego, według banku, klienta kredytowego. Po kilku latach okazało się,
że ten mało wiarygodny klient kredytowy jest jednym z najbardziej stabilnych i odpornych na szoki gospodarcze podmiotów, o dużym potencjale
perspektywicznym. Jak w tej nowej sytuacji zachowują się dostawcy usług
finansowych? Czy sztandarowe cechy usług sektora bankowego: „elastyczne
działanie”, „rozwiązania szyte na miarę” i „digitalizacja” nadążają za błyskawicznie rosnącym e‑commerce? Lektura tego artykułu pozwoli udzielić
odpowiedzi na pytanie niezwykle ważne dla branży: co z tradycyjnego podejścia do finansowania przetrwa, a co skończy swój żywot?
Autorzy kolejnych dwóch tekstów reprezentują dostawców narzędzi IT
dla firm faktoringowych.
Kevin Day jest brytyjskim projektantem rozwiązań informatycznych dla
faktoringu i specjalistą doskonale zorientowanym w zagadnieniach nurtujących branżę obrotu wierzytelnościami. W artykule pt. Przyszłość fakto‑
ringu i nieograniczonych źródeł finansowania omawia znaczenie faktoringu
dla rozwoju gospodarek na całym świecie i wykazuje, że faktoring jest narzędziem, które stymuluje wzrost, pozwala usunąć ograniczenia, umożliwia
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przedsiębiorstwom wykorzystanie potencjału i bezpieczne prowadzenie
działalności. Pisze, że jako dostawca technologii specjalizujący się w tym
sektorze finansowym jego firma ma żywotny interes w rozwoju branży faktoringu, finasowania należności i ewolucji powiązanych produktów (np.
asset based, lending), jak również w rozwoju programów obsługujących
wykup należności i rozszerzanie sposobów rozliczeń. W konkluzji autor
pisze: „Naszym celem jest umożliwienie sektorowi finansowemu przełamania barier i uruchomienie katalizatora wzrostu gospodarczego, ułatwiając
przedsiębiorstwom wykorzystanie ich pełnego potencjału”.
Robert Meters, dostawca IT dla faktoringu z Niemiec, w artykule pt.
Rozwiązania informatyczne wspierają globalny rozwój przedsiębiorstw
i zwiększają ich odporność omawia najważniejsze funkcje narzędzi informatycznych, z których korzystają faktorzy. W jego opinii wiodące firmy faktoringowe doceniają rozwiązania informatyczne, umożliwiają automatyzację
procesów podejmowania decyzji kredytowych dla biznesu nieobciążonego
ryzykiem. Takie rozwiązania są kluczowym warunkiem technicznym pozwalającym odnotować silny wzrost obrotów faktoringowych.
W drugiej części wydawnictwa znajdują się artykuły przedstawiające faktoring w aspektach teoretycznych. Czytelnik znajdzie tu obszerne fragmenty
pracy magisterskiej Bartosza Kocbucha, absolwenta Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego, pt. Wieloetapowy proces zarządzania ryzy‑
kiem faktoringowym, i pracy licencjackiej Weroniki Ulbrich, absolwentki
Wydziału Ekonomiczno‑Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, pt. Per‑
spektywa wykorzystania technologii blockchain w faktoringu. Prace zostały
obronione w 2020 roku i zostały nadesłane na konkurs o „Złote Pióro PZF”.
Wyboru materiałów i redakcji naukowej tej części „Almanachu” dokonała prof. dr hab. Dorota Korenik z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Więcej informacji znajduje się we wstępie do tej partii „Almanachu”.
W ostatnim segmencie wydawnictwa zamieściliśmy encyklopedyczne
informacje o firmach należących do Polskiego Związku Faktorów. Jest to
praktyczny informator kto jest kim w polskim faktoringu. Informacje o faktorach mają ujednoliconą formę, dzięki czemu każdy, kto szuka kontaktu
z konkretnym faktorem i informacji o świadczonych usługach, znajdzie:
dane adresowe, datę rozpoczęcia działalności, informację o obrotach za
ostatni rok obrachunkowy, a także opis działalności faktora i jego portfela
produktowego.
Liczymy na to, że jedenasty rocznik naszego wydawnictwa będzie dla
Czytelników zawodowo związanych z branżą faktoringową, studentów

Faktoring • Rok XI (2021)

10  

■  

Tomasz Biernat

i pracowników naukowych wyższych uczelni źródłem użytecznej i sprawdzonej w praktyce wiedzy, jak też aktualnych danych o branży.
Życzę dobrej lektury.
Tomasz Biernat
Redaktor wydawniczy

Część I

Faktoring
w praktyce

Dariusz Steć *

Rynek faktoringu w Polsce
w 2020 roku

Ostatnie kilkanaście miesięcy to czas pandemii, która miała ogromny
wpływ na gospodarki na całym świecie. Zdarzenia te nie ominęły także Polski, gdzie w roku 2020 PKB spadł o blisko 3%.
Według danych GUS, 26 badanych przedsiębiorstw faktoringowych zaobserwowało wpływ pandemii „koronawirusa” na ich działalność, z czego
18 firm oceniło go jako „negatywny nieznaczny”, 6 jako „negatywny poważny”, jedna jako zagrażający stabilności firmy i jedna jako „pozytywny nieznaczny”. Mimo tych trudności wartość skupionych wierzytelności przez
podmioty zrzeszone w Polskim Związku Faktorów, zrzeszającym 24 firmy
faktoringowe i banki, wyniosła 290 mld złotych i było to o 3% więcej niż
w roku 2019. Polska była jednym z nielicznych krajów w Unii Europejskiej,
który może się pochwalić wzrostową dynamiką.
Popularność faktoringu w Polsce od lat nieustająco rośnie, a wartość skupionych wierzytelności w 2020 roku stanowi już blisko 14% polskiego PKB
i jest to powyżej średniej w Unii Europejskiej (12%). Rośnie liczba klientów
korzystających z faktoringu (ponad 18 000), odbiorców (356 000) czy skupionych faktur (ponad 18 mln).
Podstawową korzyścią dla przedsiębiorcy korzystającego z faktoringu
jest możliwość szybkiej zamiany zamrożonych w należnościach środków
na gotówkę, i to nie tylko w czasach prosperity, ale także podczas kryzysu.
Posiadanie płynności finansowej staje się fundamentalnym elementem bezpieczeństwa prowadzonego biznesu, w szczególności w ciężkich czasach,
czego najlepszym przykładem jest obecny kryzys.
Najczęściej z faktoringu korzystają firmy z sektora handlu i przemysłu,
ale także transportu, budownictwa i usług. Są to przede wszystkim małe
i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Warto jednak podkreślić, że w ostatnich
miesiącach bardzo dynamicznie rozwija się oferta dla mikrofirm i należy
* Dyrektor wykonawczy, Polski Związek Faktorów.
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przewidywać, że już niedługo właśnie mikrofirmy stanowić będą największą rzeszę klientów korzystających z faktoringu.
Firmy zrzeszone w Polskim Związku Faktorów to 93% całego rynku faktoringowego.

Obraz rynku na podstawie danych GUS
Jak każdego roku, Główny Urząd Statystyczny przygotował raport z działalności faktoringowej przedsiębiorstw finansowych w Polsce1. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje z tego raportu.
W roku 2020 przedsiębiorstwa finansowe prowadzące działalność faktoringową sfinansowały 14 mln faktur o wartości 311 mld zł. Tym samym
wartość wykupionych wierzytelności spadła w porównaniu z poprzednim
rokiem o 1,9%. Z usług faktoringowych skorzystało 21 331 klientów, tj. o 12%
więcej niż w 2019 roku.
Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2020
roku usługi faktoringowe świadczyły 52 podmioty, wśród nich były 43 przed
siębiorstwa niebankowe oraz 9 banków komercyjnych.
Niebankowe przedsiębiorstwa faktoringowe zatrudniały na koniec 2020
roku 1774 osoby.
Obroty faktoringu krajowego stanowiły w 2020 roku 84,2% łącznej wartości zrealizowanych usług, a faktoringu zagranicznego – pozostałe 15,8%.
Wierzytelności sfinansowane w 2020 roku w ramach usług faktoringu krajowego spadły o 2,7%, a w faktoringu zagranicznym wzrosły o 2,8%.
Struktura usług faktoringowych w 2020 roku w obrocie krajowym przedstawiała się następująco: 47,3% w ramach faktoringu pełnego i 29,5% w ramach niepełnego. Dalsze 20,6% stanowił faktoring odwrócony, a pozostałe
2,6% – faktoring mieszany.
Wartość wierzytelności nabytych przez banki komercyjne prowadzące
działalność faktoringową zmniejszyła się o 2,4%, z czego 86,4% stanowiły
usługi faktoringu krajowego, a pozostałe 13,6% przypadało na faktoring zagraniczny.
1
GUS, Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2020 r., [on‑line:] https://stat.gov.pl/obszary‑tematyczne/podmioty‑gospodarcze‑wyniki‑finansowe/przedsie
biorstwa‑finansowe/dzialalnosc‑faktoringowa‑przedsiebiorstw‑finansowych‑w‑2020‑ro
ku,2,16.html [dostęp: 8.07.2021].
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Rys. 1. Struktura usług faktoringu krajowego i zagranicznego (w %).
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Źródło: GUS, Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2020 r.

Rys. 2. Struktura usług faktoringowych w obrocie krajowym
według formy usługi.
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Źródło: GUS, Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2020 r.

W grupie faktorów niebankowych wartość wykupionych wierzytelności
zmniejszyła się o 1,7%, z tego faktoring krajowy to 83,6%, a zagraniczny –
16,4%.
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Wartość środków finansowych zaangażowanych przez przedsiębiorstwa
prowadzące działalność faktoringową zmalała na koniec 2020 roku o 0,7%
i wyniosła 42,5 mld zł. W tej kwocie 84,7% środków było przeznaczonych
na sfinansowanie faktoringu krajowego, a 15,3% – faktoringu zagranicznego.
Banki zaangażowały do swojej działalności faktoringowej środki w kwocie 13,4 mld zł, z tego 87,6% przypadło na faktoring krajowy, a 12,4% – na
faktoring zagraniczny. Przedsiębiorstwa niebankowe natomiast zaangażowały środki o wartości 29,1 mld zł, z tego 83,5% przypadło na faktoring
krajowy, a pozostałe 16,5% – na faktoring zagraniczny.
Z usług faktoringu skorzystało w 2020 roku 21 331 klientów. Z tej liczby
26,9% przedsiębiorstw prowadziło działalność handlową, 23,7% – transportową, 19,7% – przemysłową, 10,4% – usługową.

Wykorzystanie
usług faktoringu
Rys. 3. Wykorzystanie usług faktoringu według sektora działalności.
według branż
19%

27%
handel
transport

10%

przemysł
20%

24%

usługi
pozostałe

Źródło: GUS, Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2020 r.

Analiza rynku na podstawie danych
Polskiego Związku Faktorów
Pełniejszy obraz faktoringu w Polsce w roku 2020 otrzymamy po uzupełnieniu danych z GUS o informacje z innych źródeł, w tym głównie z Polskiego
Związku Faktorów2, który dysponuje danymi nieobjętymi badaniem GUS.
Faktorzy należący do Polskiego Związku Faktorów nabyli w 2020 roku wierzytelności o wartości 290,1 mld zł, tj. o 3% więcej niż w roku poprzednim,
a poziom udzielonego finansowania na koniec roku wzrósł o 4% i wyniósł
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33,9 mld zł. Istotną cechą rynku faktoringu w Polsce jest utrzymujący się
nieprzerwanie od 2009 roku stały i silny trend wzrostowy. Wzrost rynku
w tym okresie charakteryzuje się wysoką dynamiką, mierzoną w dwucyfrowej skali. Branża faktoringowa rośnie szybciej niż cała gospodarka i najszybciej spośród
usług faktoringu
finansowych. w latach 2016–
Obroty

2020

Rys. 4. Obroty faktoringu w Polsce w latach 2016–2020 (mld zł).

158,2

192,7

2016

191,6

222,5

242,8

2017

281,7

269,6

2018
PZF

315

2019

290,1

311

2020

cały rynek

Źródło: GUS, Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2020 r.; PZF, [on
‑line:] http://faktoring.pl.

O wysokiej pozycji polskiego rynku faktoringu na tle Unii Europejskiej
świadczą dane pochodzące z EU Federation for the Factoring and Commercial Finance Industry3 za rok 2020. Polska według tych statystyk jest 8. największym rynkiem faktoringowym Unii Europejskiej, z trzecią najwyższą
dynamiką wzrostu. Wskaźnik penetracji w Polsce, mierzony jako wartość
obrotów do PKB, jest powyżej średniej Unii Europejskiej i wynosi 13%.
Tabela 1. Rynek faktoringu w Unii Europejskiej (mln EUR).
Kraj

Obroty 2020

Zmiana
2020/2019

Wskaźnik
penetracji*

1

Francja*

323.567

–7%

16%

2

Niemcy*

279.232

1%

10%

[On‑line:] http://faktoring.pl.
EU Federation for the Factoring and Commercial Finance Industry, [on‑line:] https://
euf.eu.com.
2
3
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Kraj

Obroty 2020

Zmiana
2020/2019

Wskaźnik
penetracji*

3

Wielka Brytania*

272.677

–12%

12%

4

Włochy*

234.842

–11%

16%

5

Hiszpania*

182.264

–2%

17%

6

Holandia*

113.758

1%

16%

7

Belgia*

81.716

–4%

21%

8

Polska*

62.864

3%

13%

9

Portugalia*

31.468

–7%

18%

10 Irlandia

28.424

0%

9%

11 Finlandia

28.000

0%

14%

12 Austria*

26.762

–2%

9%

13 Norwegia*

25.235

1%

7%

14 Szwecja

21.473

0%

5%

15 Dania*

18.695

–2%

7%

16 Grecja*

14.430

–4%

8%

17 Węgry

8.820

14%

7%

18 Czechy*

6.990

0%

4%

19 Rumunia

5.023

5%

3%

20 Estonia

3.900

0%

19%

21 Bułgaria

3.300

–7%

7%

22 Cypr

2.940

–8%

14%

23 Litwa

2.700

–21%

7%

24 Słowenia

1.750

–13%

4%

25 Słowacja

1.604

–21%

2%

26 Chorwacja*

1.132

1%

2%

27 Łotwa

815

1%

4%

28 Malta

696

0%

7%

29 Szwajcaria

593

0%

0%

30 Luxemburg

339

0%

1%

kraje europejskie

1.786.010

–5%

12%

członkowie EUF*

1.675.633

–5%

13%

Źródło: EU Federation for the Factoring and Commercial Finance Industry.
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Do dalszego opisu rynku faktoringu w Polsce wykorzystam dane Polskiego Związku Faktorów, pochodzące od 23 firm członkowskich. Dane PZF zawierają skategoryzowane informacje sprawozdawcze i są usystematyzowane według zdefiniowanych kryteriów odpowiadających międzynarodowym
standardom branżowym.
PZF jest silną reprezentacją branży. W roku 2020 podmioty zrzeszone
w Związku zrealizowały 93% łącznych obrotów faktoringowych w Polsce.
Do związku należy 24 członków, z czego 19 to wyspecjalizowane spółki
faktoringowe, a 5 to banki komercyjne.
W 2020 roku do 18 422 wzrosła liczba klientów korzystających z faktoringu (wzrost o 2,6%). Rosnąca z roku na rok liczba klientów jest dowodem na
umocnienie się usługi w świadomości klientów. Dla wielu z nich faktoring
jest usługą pierwszego wyboru.
Zmiany w okresie 2016–2020 przedstawia rysunek 5.
Rys. 5. Liczba klientów korzystających z faktoringu w latach 2016–2020.
22083
17034

17917

17960

21331
18422

14806
12424
7853

2016

9283

2017

2018
PZF

2019

2020

cały rynek

Źródło: GUS, Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2020 r.; PZF, [on
‑line:] http://faktoring.pl.

Liczba kontrahentów obsługiwanych w ramach umów faktoringowych
wzrosła do 356,1 tys. (wzrost o 9,4%). Rysunek 6 pokazuje zmiany ilościowe
tylko na bazie danych PZF. GUS nie dysponuje takimi informacjami.
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Kontrahenci w umowach
faktoringowych w latach 2016–2020

Rys. 6. Liczba kontrahentów w umowach faktoringowych w latach 2016–2020.
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Źródło: PZF, [on‑line:] http://faktoring.pl.

W 2020 roku
faktorzy
sfinansowali 18,4 mln faktur
(wzrost
Liczba
sfinansowanych
faktur
wo 44,4%).

latach 2016–2020

Rys. 7. Liczba sfinansowanych faktur w latach 2016–2020 (mln szt.).
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cały rynek

Źródło: GUS, Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2020 r.; PZF, [on
‑line:] http://faktoring.pl.

W tabeli 2 została zaprezentowana wielkość obrotów zrealizowanych
przez członków PZF w roku 2020 w porównaniu do roku poprzedniego.

Faktoring • Rok XI (2021)
Rynek faktoringu w Polsce w 2020 roku  

■  

Tabela 2. Faktoring w Polsce w 2020 roku. Wartość obrotów (mln zł).
Nazwa

Obroty 2020

Obroty 2019

Zmiana

1

Pekao Faktoring

59.127

48.987

21%

2

BNP Paribas Faktoring

42.256

45.462

–7%

3

ING Commercial Finance

36.966

35.647

4%

4

Santander Factoring

30.024

29.555

2%

5

mFaktoring

23.837

22.295

7%

6

Bank Millennium

23.235

21.044

10%

7

Coface Poland Factoring

18.612

18.790

–1%

8

PKO Faktoring

18.574

20.702

–10%

9

Citi Handlowy

9.825

9.822

0%

10 HSBC Bank Polska

4.489

4.974

–10%

11 Eurofactor Polska

3.509

3.330

5%

12 BOŚ Bank

3.261

3.582

–9%

13 Bibby Financial Services

3.232

3.123

3%

14 KUKE Finance

3.078

2.481

24%

15 IFIS Finance

2.224

2.551

–13%

16 UBI Factor

1.954

2.101

–7%

17 Alior Bank

1.817

3.330

–45%

18 Idea Money

1.057

1.792

–41%

19 BPS Faktor SA

1.050

696

51%

20 BFF Polska

956

581

65%

21 PragmaGO

649

522

24%

22 eFaktor SA

200

–

–

23 Faktorzy

173

294

–41%

Źródło: PZF, [on‑line:] http://faktoring.pl.
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Największą popularnością wśród przedsiębiorców cieszyły się produkty w ramach faktoringu krajowego. Tabela 3 przedstawia wartość obrotów
w rozbiciu na poszczególne rodzaje produktów.
Tabela 3. Obroty w latach 2019–2020 według poszczególnych produktów
(mln zł).
Produkt

2019

2020

Zmiana

Faktoring pełny (krajowy)

118.163

108.713

–8%

Faktoring niepełny (krajowy)

69.212

70.272

–2%

Faktoring pełny (eksportowy)

26.872

32.259

20%

Faktoring niepełny (eksportowy)

17.245

16.806

–3%

Faktoring importowy

1.330

1.081

–19%

Faktoring odwrócony

48.838

60.974

25%

Źródło: PZF, [on‑line:] http://faktoring.pl.

Wartość obrotów w faktoringu krajowym w roku 2020 wyniosła 239.959
mln zł i było to o 2% więcej niż w roku poprzednim. Natomiast w faktoringu międzynarodowym obroty wyniosły 50.146 mln zł, tj. o 10% więcej
niż w 2019 roku. Rysunek 8 przedstawia udział tych produktów w całości
obrotów w roku 2020.
Rys. 8. Udział faktoringu krajowego i zagranicznego w obrotach ogółem.

17%

faktoring krajowy
faktoring zagraniczny

83%

Źródło: PZF, [on‑line:] http://faktoring.pl.
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W ostatnich latach można było zaobserwować dynamiczny wzrost faktoringu pełnego. Przedsiębiorcy dostrzegli jego wyjątkową zaletę, gdyż oprócz
finansowania produkt ten obejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahentów, z którymi współpracują. W efekcie faktoring pełny stał się w Polsce
bardziej popularny niż niepełny, co jest zbieżne z trendami na rynkach globalnych. Niestety, czas pandemii w roku 2020 spowodował odwrócenie tego
trendu i w efekcie obroty w faktoringu pełnym w roku 2020 spadły o 3%
i wyniosły 142.053 mln zł. Natomiast faktoring niepełny urósł w ciągu roku
o 9,4%, co przyniosło obroty w kwocie 148.052 mln zł.
Rys. 9. Udział faktoringu pełnego i niepełnego w obrotach ogółem.

49%
51%

faktoring pełny
faktoring niepełny

Źródło: PZF, [on‑line:] http://faktoring.pl.

Porównanie obrotów faktoringu jawnego i tajnego wskazuje na dominację
faktoringu jawnego, którego obroty w roku 2020 wyniosły 259.843 mln zł
i były wyższe o 5% w porównaniu z rokiem 2019. Faktoring tajny wygenerował obroty w wysokości 30.262 mln zł i było to mniej o 8% niż w roku
poprzednim.
Z faktoringu korzystają przedsiębiorstwa ze wszystkich branż. Stale rośnie świadomość usługi wśród przedsiębiorców, dla wielu z nich faktoring
jest usługą pierwszego wyboru. W 2020 roku z usług faktoringu najczęściej
korzystali przedsiębiorcy zajmującymi się handlem hurtowym, a także firmy
z branż spożywczej, chemicznej i metalowej.
Tabela 4 ilustruje wykorzystanie faktoringu przez przedsiębiorstwa w układzie branżowym.
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Rys. 10. Udział faktoringu jawnego i tajnego w obrotach ogółem.
10%
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faktoring tajny

90%

Źródło: PZF, [on‑line:] http://faktoring.pl.

Tabela 4. Obroty faktoringu w Polsce w 2020 roku według branż (mln zł).
Branża

Dynamika
Obrót 2020
2020/2019

Udział
2020

Obrót 2019

Udział
2019

1

Handel hurtowy – pozostałe

106,5%

28.005

9,7%

26.291

9,4%

2

Spożywcza

116,1%

26.373

9,2%

22.724

8,1%

3

Chemiczna

77,8%

23.876

8,3%

30.670

11,0%

4

Metalowa

108,9%

20.230

7,0%

18.570

6,7%

5

Handel hurtowy – artykuły
spożywcze

112,0%

17.921

6,2%

15.996

5,7%

6

Motoryzacyjna

107,9%

12.638

4,4%

11.708

4,2%

7

Handel detaliczny

93,1%

11.912

4,1%

12.798

4,6%

8

Górnictwo

151,0%

11.731

4,1%

7.768

2,8%

9

Handel hurtowy – elektronika

154,6%

11.485

4,0%

7.427

2,7%

10 Energetyczna

123,8%

10.079

3,5%

8.142

2,9%

11 Transportowa

97,9%

8.780

3,0%

8.964

3,2%

12 Handel hurtowy – farmaceutyka

127,0%

7.444

2,6%

5.862

2,1%

13 Usługi

107,9%

7.133

2,5%

6.610

2,4%

101,1%

6.461

2,2%

6.388

2,3%

14

Handel hurtowy – materiały
budowlane
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Udział
2020

Obrót 2019

Udział
2019

15 Maszynowa

120,2%

5.409

1,9%

4.500

1,6%

16 Handel hurtowy – agro

102,1%

5.366

1,9%

5.254

1,9%

17 Papiernicza i opakowania

99,9%

4.810

1,7%

4.817

1,7%

18 Handel hurtowy – metale

107,9%

4.606

1,6%

4.267

1,5%

63,9%

4.426

1,5%

6.928

2,5%

78,3%

4.420

1,5%

5.643

2,0%

21 Handel hurtowy – tekstylia

103,6%

4.071

1,4%

3.929

1,4%

22 Handel hurtowy – chemia

112,9%

3.899

1,4%

3.455

1,2%

23 Produkcja pozostała

105,0%

3.425

1,2%

3.263

1,2%

24 Budowlana

102,2%

3.281

1,1%

3.209

1,1%

25 Meblarska

108,2%

2.866

1,0%

2.648

0,9%

26 Handel hurtowy – AGD

113,6%

2.702

0,9%

2.378

0,9%

19

Handel pojazdami
samochodowymi

20 Handel hurtowy – energetyka

27 Elektroniczna

58,3%

2.632

0,9%

4.512

1,6%

28 Handel hurtowy – maszyny

155,1%

1.692

0,6%

1.091

0,4%

29 Farmaceutyczna

97,0%

1.199

0,4%

1.236

0,4%

30 Tekstylna

87,3%

833

0,3%

954

0,3%

31 Agro

29,6%

565

0,2%

1.908

0,7%

32 Handel hurtowy – meble

53,4%

94

0,0%

176

0,1%

33 Pozostałe

94,9%

27.514

9,6%

28.980

10,4%

Źródło: PZF, [on‑line:] http://faktoring.pl.
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Magdalena Ciechomska‑Barczak *

Spadek obrotów faktoringowych
w Europie po raz pierwszy od 11 lat –
dane za 2020 rok

Według danych zebranych przez EU Federation for Factoring and Commercial Finance, w 2020 roku, po raz pierwszy od 11 lat, zanotowano 5,1% spadek obrotów faktoringu w Europie. Na europejskim rynku faktoringowym
w 2020 roku zrealizowano obrót w wysokości 1,79 bln EUR (w porównaniu
z 1,91 bln EUR w 2019 roku). Z informacji uzyskanych od poszczególnych
członków EU Federation wynika, że spadek obrotów był spowodowany
przede wszystkim pandemią.
Rys. 1. Obrót faktoringowy w Europie w latach 2015–2020.

Źródło: EUF.

Europejski rynek faktoringowy jest silnie skoncentrowany, pomimo faktu, że poziom koncentracji TOP 5 nieznacznie zmalał – z 75% w 2019 do

* Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Finansowy i Operacyjny, ING Commercial Finance
Polska S.A.
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72% w 2020 roku. Było to spowodowane tym, że największe europejskie
rynki faktoringowe najbardziej ucierpiały podczas pandemii.
Lista TOP 5 największych krajów pod względem obrotu faktoringowego
nie uległa zmianie. Znajdują się na niej Francja, Niemcy, Wielka Brytania,
Włochy i Hiszpania. W 2020 roku nastąpiła zmiana na podium – Niemcy
awansowały na pozycję wicelidera rynku.
Rys. 2. TOP 5 największych krajów pod względem obrotu faktoringowego.
Francja #1
18,1%

Pozostałe kraje
27,6%

Niemcy #2
15,6%

Hiszpania #5
10,2%

Wielka Brytania
#3
15,3%

Włochy #4
13,1%
Źródło: EUF.

W tabeli 1 przedstawiono szczegółowe informacje o obrocie faktoringowym dla każdego kraju, razem z dynamiką rynku rok do roku, udziałem
obrotu w PKB, udziałem rynkowym oraz dynamiką PKB.
Tabela 1. Obroty faktoringowe w 2020 roku (mln EUR).
Obrót

Dynamika
r/r

Pemetracja PKB

Udział
w rynku

Zmiana
PKB** r/r

Austria*

26.762

–2%

8,5%

1,5%

–7%

Belgia*

81.716

–4%

21,1%

4,6%

–6%

(1)/(2)

3.300

–7%

7,2%

0,2%

–4%

(1)

1.132

1%

2,4%

0,1%

–8%

Kraj

Bułgaria
Chorwacja*

Uwagi
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Obrót

Dynamika
r/r

Pemetracja PKB

Udział
w rynku
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Zmiana
PKB** r/r

Cypr

(2)

2.940

–8%

14,3%

0,2%

–5%

Czechy*

(1)

6.990

0%

3,8%

0,4%

–6%

Dania*

(1)

18.695

–2%

6,6%

1,0%

–3%

Estonia

(3)

3.900

0%

19,2%

0,2%

–3%

Finlandia

(3)

28.000

0%

14,0%

1,6%

–3%

Francja

323.567

–7%

15,7%

18,1%

–8%

Niemcy*

279.232

1%

9,8%

15,6%

–5%

Grecja*

14.430

–4%

8,3%

0,8%

–8%

Węgry

(1)/(2)

8.820

14%

7,2%

0,5%

–5%

Irlandia

(3)

28.424

0%

9,3%

1,6%

3%

234.842

–11%

15,9%

13,1%

–9%

3,5%

0,0%

–4%

Włochy*
Łotwa

(2)

815

1%

Litwa

(2)

2.700

–21%

7,0%

0,2%

–1%

Luxemburg

(3)

339

0%

0,7%

0,0%

–1%

Malta

(3)

696

0%

6,8%

0,0%

–7%

113.758

1%

16,3%

6,4%

–4%

62.864

3%

12,9%

3,5%

–3%

31.468

–7%

17,8%

1,8%

–8%

Holandia*
Polska*

(1)

Portugalia*
Rumunia

(1)/(2)

5.023

5%

3,0%

0,3%

–4%

Słowacja

(2)

1.604

–21%

1,9%

0,1%

–5%

Słowenia

(2)

Hiszpania*
Szwecja
Obrót w EU

(1)/(3)
(1)/(2)/(3)

1.750

–13%

4,3%

0,1%

–6%

182.264

–2%

17,2%

10,2%

–11%

21.473

0%

4,9%

1,2%

–3%

1.487.505

–3,8%

12,6%

83,3%

–6%

Członkowie EUF (*)

(1)

1.377.721

–4%

13,5%

77,1%

–6,8%

Norwegia*

(1)

25.235

1%

6,8%

1,4%

–0,8%

Szwajcaria

(1)/(3)

593

0%

0,1%

0,0%

–2,9%

272.677

–12%

12,0%

15,3%

–9,9%

(1)/(2)/(3)

1.786.010

–5,1%

12,0%

100,0%

–6,5%

(1)

1.675.633

–5,4%

13,1%

93,8%

–7,2%

Wielka Brytania*
Kraje europejskie
EUF Członkowie
i Partnerzy (*)

(1)

29

** on the basis of Eurostat and ONS data, GDP y/y change calculated on GDP at market
prices
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Uwagi:
(1) Dla krajów non‑EUR – dynamika r/r została skorygowana o wpływ zmian kursów walut.
(2) Oszacowano na podstawie dostępnych informacji.
(3) Brak danych od krajowej organizacji – wprowadzono obrót poprzedniego roku.
Źródło: Informacje pozyskane od członków: EUF, FCI, Eurostat, ONS (PKB w bieżących
cenach rynkowych).

Tegoroczny wskaźnik penetracji PKB był na analogicznym poziomie
jak w roku ubiegłym – 12,0%, ale pojawiły się znaczące różnice pomiędzy
poszczególnymi krajami. Najniższy wskaźnik penetracji PKB zanotowano
w 2020 roku w Luxemburgu (0,7%), a najwyższy – w Belgii (21%). Porównanie zmian r/r obrotów faktoringowych oraz PKB jasno pokazuje, że obroty
faktoringowe w Europie są ściśle skorelowane z wielkością PKB.
Rys. 3. Porównanie dynamiki obrotów faktoringowych i PKB.

Źródło: EUF.

Rysunek 4 przedstawia korelację pomiędzy dynamiką obrotu faktoringowego a PKB w krajach będących członkami EU Federation. Pokazuje także,
że 3 z 5 największych rynków faktoringowych w Europie (Francja, Wielka Brytania oraz Włochy) zostały najbardziej doświadczone przez pandemię i zanotowały spadki obrotu faktoringowego rok do roku, w przypadku
Włoch i Wielkiej Brytanii większe nawet niż spadek r/r PKB. Jako główne
przyczyny spadków obrotów w tych krajach zdiagnozowano:
ȤȤ ograniczenie obrotu gospodarczego związane z lockdownami,
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ȤȤ niewystarczające lub nieodpowiednie, lub wprowadzone zbyt późno
wsparcie rządowe dla przedsiębiorstw.
Rys. 4. Dynamika r/r obrotu faktoringowego w porównaniu do dynamiki PKB.

Źródło: EUF.

Wśród członków EU Federation były także kraje, które zanotowały dodatnią dynamikę obrotów r/r niezależnie od spadku PKB – największy wzrost
obrotów r/r odnotowano w Polsce (+3%), a po 1% wzrostu – w Niemczech,
Holandii i Norwegii.
Dominującym rodzajem faktoringu w Europie w 2020 roku był faktoring krajowy, stanowiący 79% obrotów ogółem, nieco mniej niż w poprzednich dwóch latach, kiedy to osiągał 80%. Oba rodzaje faktoringu – krajowy i zagraniczny – zostały dotknięte przez pandemię, ale międzynarodowy
odnotował zmniejszenie r/r tylko o 0,4%, podczas gdy obrót w faktoringu
krajowym zmniejszył się o 8% r/r. Może to świadczyć o tym, że w okresie
pandemii i spowodowanych przez nią zaburzeń w dotychczasowych łańcuchach dostaw przedsiębiorstwa decydowały się na zwiększenie współpracy
z dostawcami z sąsiednich krajów, w których restrykcje związane z covid
były łagodniejsze.
Rok 2020 był kolejnym rokiem z rzędu, kiedy to ponownie delikatnie
wzrósł udział faktoringu pełnego w obrotach ogółem, przekraczając 53%
(52% w 2019 oraz 50% w 2018 roku). W 2020 roku oba rodzaje faktoringu
(pełny i niepełny) zanotowały negatywną dynamikę r/r, ale factoring pełny
skurczył się o 3% r/r, podczas gdy niepełny aż o 10%. Powyższe potwierdza,
że usługa pokrycia ryzyka niewypłacalności dłużnika przez faktora jest coraz bardziej doceniana przez przedsiębiorców, szczególnie w czasach wysokiej niepewności.
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Rys. 5. Struktura obrotów w 2020 roku – faktoring krajowy i zagraniczny.

Źródło: EUF.

Rys. 6. Struktura obrotów w 2020 roku – faktoring pełny (non‑recourse)
vs niepełny (recourse).

Źródło: EUF.

Szacowana przez EU Federation wielkość środków udostępnionych przez
europejskich faktorów ich klientom (wypłaconych zaliczek) w 2020 roku
wyniosła 245 mld EUR – 11% poniżej stanu z 2019 roku.
Zaliczki były zabezpieczone aktywami o łącznej wartości 317 mld EUR
(spadek o 4% r/r). Proporcja zaliczek do aktywów wyniosła 77% (w porównaniu do 83% w 2019 roku), co może świadczyć o tym, że w roku pandemii
faktorzy oczekiwali wyższych zabezpieczeń.
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Rys. 7. Wielkość zaliczek (advances) i aktywów zabezpieczających
(security values) w 2019 i 2020 roku

Źródło: EUF.

W 2020 roku w Europie średnia wartość zaliczek wypłaconych na 1 klienta wyniosła 0,93 mln EUR (6% poniżej wielkości z 2019 roku), co także
potwierdza tezę o wzroście ostrożnościowego podejścia faktorów w roku
pandemii. Średni obrót realizowany na kliencie roku był zbliżony do realizowanego w roku poprzednim – 6,8 EUR (–1% vs 2019), co wynikało
z proporcjonalnego spadku liczby klientów do spadku wielkości obrotów.
Rys. 8. Obrót i zaliczki per klient 2019–2020.

Źródło: EUF.

Szacowana przez EU Federation liczba aktywnych klientów w Europie
w 2020 roku wyniosła 264 tysiące podmiotów, o 5% mniej niż w 2019 roku.
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To także może wskazywać na to, że w okresie pandemii faktorzy ograniczyli
współpracę z klientami w słabej lub złej kondycji finansowej lub działającymi w branżach, na które pandemia wpłynęła najmocniej.
Rys. 9. Liczba klientów faktoringowych w Europie w latach 2015–2020.

Źródło: EUF.

Największe spadki w liczbie klientów zanotowała Francja (–16%), Niemcy (–9%), Wielka Brytania (–8%) oraz Włochy (–5%).
Podsumowując: Dane za 2020 rok zebrane przez EU Federation pokazują
silną korelację obrotów faktoringowych z europejską gospodarką, niezależnie od faktu, że spadek obrotów faktoringowych był nieznacznie niższy niż
spadek europejskiego PKB. Poza 2 krajami (Wielka Brytania i Włochy) faktoring odnotował lepsze dynamiki obrotów r/r niż PKB kraju.
Ponadto faktoring nadal postrzegany jest przez klientów jako jedno ze
źródeł finansowania, które dostarcza także dodatkową wartość dodaną
w postaci pokrycia ryzyka (w faktoringu pełnym), co jest szczególnie doceniane przez klientów w czasach takiej niepewności, jaka miała miejsce
w 2020 roku.

Grzegorz Sygnowski *

Finanse polskich przedsiębiorców
w czasie epidemii

Tegoroczne badanie nastawienia przedsiębiorców do faktoringu prowadzone było w szczególnych okolicznościach, tak jak w szczególnych okolicznościach znajdujemy się wszyscy, w związku z panującą w Polsce i na świecie epidemią koronawirusa. Okoliczności te nie pozostały bez wpływu na
nastroje wśród przedsiębiorców oraz ich bieżącą sytuację finansową.
Dwa lata temu największą bolączką polskich firm były problemy z płatnościami. Czy obecnie, w dobie pandemii, pojawiły się inne wyzwania
przed przedsiębiorcami? Czy w związku z pandemią zmienił się stosunek
przedsiębiorców do usług faktoringowych? Na te i inne pytania staraliśmy
się znaleźć odpowiedź w tegorocznym badaniu.
Celem prowadzonego przez ARC Rynek i Opinia badania jest określenie
nastawienia przedsiębiorców do faktoringu, jak również identyfikacja problemów, z którymi borykają się firmy w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem problemów finansowych. Tegoroczne badanie było już czwartym
z kolei (pierwsze wykonaliśmy w 2018 roku), dzięki czemu jesteśmy w stanie obserwować to, jak zmieniają się opinie i oceny przedsiębiorców.
Jeszcze dwa lata temu przedsiębiorcy poproszeni o spontaniczne odpowiedzi na pytanie, jakie są największe problemy, z którymi borykają się
obecnie ich firmy, najczęściej wskazywali na problemy z płatnościami, wynikające głównie z ich opóźnień. Obecnie opóźnienia płatności oraz związane z tym problemy finansowe również należą do czołówki wymienianych
problemów, ale na pierwsze miejsce, tak jak w roku ubiegłym, wysunęły się
zdecydowanie problemy wynikające z pandemii. Mówiąc wprost, te problemy to przede wszystkim mniejsza liczba bądź w ogóle brak zamówień
i znacznie mniejsza sprzedaż.
* Senior Project Manager, ARC Rynek i Opinia sp. z o.o.
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blemy związane
z funkcjonowaniem
firm
Jakie są największe
problemy, z którymi obecnie
spotyka się Państwa firma?

20%

Utrudnienia związane z pandemią

18%

Mało / brak zamówień, sprzedaży

14%

Brak pracowników, doświadczonego personelu
Opóźnienia i problem ze ściąganiem należności od
kontrahentów

10%

Niedostępność zaopatrzenia, problemy z transportem

9%

Podwyżki cen zaopatrzenia, transportu

9%

Problemy finansowe / brak płynności finansowej

6%

Biurokracja, skomplikowane/stale zmieniające się
przepisy

6%
5%

Brak klientów
Wysokie podatki / koszty prowadzenia działalności

4%

Konkurencja

3%

Niska stopa procentowa

3%

Brak problemów

2%

Sytuacja
stała
się zatem podwójnie trudna: do dotychajwiększe problemy, z którymi
obecnieprzedsiębiorców
spotyka się Państwa firma?
(pyt. otwarte)
ndenci, N=402
czasowych problemów, które rodzą opóźnione płatności, doszedł nowy,

którego konsekwencją jest brak płatności i brak zamówień. Oczywiście nie
dotyczy to wszystkich przedsiębiorstw – są przecież i takie, które osiągają
wręcz wzrosty sprzedaży w czasie pandemii, ale gros firm odczuwa jednak
negatywne efekty koronawirusa.
Widać to na przykładzie odpowiedzi na pytanie o problemy z płynnością finansową – przed wystąpieniem epidemii takie problemy dotykały 30%
firm, zaś w czasie epidemii odsetek ten wzrósł do 44%.
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aniem firmy

Czy zdarzały się problemy z płynnością
finansową?
Przed epidemią

W czasie epidemii

PROBLEMY Z PŁYNNOŚCIĄ69%
FINANSOWĄ

Top2Boxes
63%
66%
48%
54%
56%
55%

Top3Boxes

57%

24% 29%
15%
6%
Przed epidemią
W czasie epidemii
Tak, często

15%

Tak, rzadko

69%
Nie
57%

24% 29%

Konsekwencją
6%utraty płynności finansowej niejednokrotnie jest popadnięcie przez firmę w zator płatniczy. Jakkolwiek w tym przypadku w stosunku do ubiegłego
roku odnotowano
nieznaczną poprawę.
Tak, często
Tak, rzadko
Nie

Czy zdarza się wpaść w zator płatniczy?
ZATOR PŁATNICZY
Tak, rzadko
III 2021 28%
V 2020: 28%

Nie
III 2021: 67%
V 2020: 60%

53%
47%

Tak, często
III 2021: 5%
V 2020: 12%

finansową?

Z płynnością finansową gorzej radzą sobie najmniejsze spośród bada8
nych firm – zatrudniające między 10 a 49 osób. Z kolei pod względem branż
można zauważyć, że epidemia odciska największe piętno finansowe na firmach zajmujących się handlem lub firmach z branży przemysłowej.
Zatory płatnicze bądź choćby zaburzenia w płynności finansowej wynikają nie tylko z ograniczonej liczby zamówień oraz niższej sprzedaży. Ponieważ, jak zostało już powiedziane, problemy te są w zasadzie powszechne
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i w podobny sposób dotykają większość firm, to tym samym mają wpływ na
wymianę handlową między poszczególnymi firmami. Praktycznie wszystkie
badane firmy częściej lub rzadziej dotyka problem braku płatności w terminie. Jedynie 9% firm przyznaje, że ten problem nie dotyczy ich w ogóle.

Jak często zdarza się Państwu, że jakiś kontrahent
nie zapłaci w terminie?
Nigdy

Rzadko

Dosyć często

Bardzo często

Stale
2%

III 2021
V 2020

9%

54%

7%

28%

40%

33%

6%
14%

6%

W ciągu ostatniego roku wydłużyły się również obowiązujące terminy
płatności. Najkrótsze terminy płatności obowiązują w usługach, najdłuższe
natomiast w przemyśle, a w drugiej kolejności w handlu.

Jaki przyjęli Państwo najdłuższy termin płatności?
Do 30 dni
III 2021

41%

V 2020

36%

31-60 dni

61-90 dni
33%
35%

Powyżej 90 dni
17%

21%
18%

11%

Co ciekawe jednak, częste kłopoty finansowe firm nie powodują, że do
transakcji między firmami dochodzi warunkowo – jeśli jest zgoda na wydłużenie terminu płatności. Wprawdzie sytuacje takie są nadal częste (47%),
ale też nieco rzadsze niż przed rokiem i jeszcze rzadsze niż przed dwoma
laty. Być może jest to również efekt epidemii, kiedy sprzedaż i obroty firm
z miesiąca na miesiąc istotnie się zmniejszyły, to nawet wydłużenie terminu
płatności nie jest już dostateczną zachętą do tego, aby do transakcji w ogóle
doszło.

III 2021

41%
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Czy spotkali się Państwo z sytuacją, w której
kontrahent zgodził się zamówić
u Państwa
SPOTKANIE
SIĘ Z PROŚBĄ O WYDŁU
towar lub usługę, ale pod warunkiem, że termin
Ogółem
płatności faktury
zostanie wydłużony?
Nie
III 2021: 47%
V 2020: 43%

Sprzedaż tyl

Tak
III 2021: 47%

Nie pamiętam
III 2021: 7%

V 2020: 49%

V 2020: 9%

Równie

Na niższym niż ubiegłoroczny poziomie kształtuje się gotowość polskich

P6.
Jaki przyjęli Państwona
najdłuższy
termin
płatności?
przedsiębiorców
to, aby
zainwestować
w takie rozwiązania finansowe,
P7. Czy spotkali się Państwo z sytuacją, w której kontrahent zgodził się zamówić u Państwa towar lub usługę, ale pod wa
które respondenci,
dadzą możliwość
otrzymywania gotówki wcześniej, niezależnie od
Wszyscy
N=402

przyjętych terminów płatności. Skala zainteresowania inwestycją w tego rodzaju rozwiązania spadła z 20 do 14 punktów procentowych. Gotowość do
korzystania z tego typu rozwiązań stosunkowo najwyższa jest wśród firm
przemysłowych (24%), a najniższa w budownictwie (9%).

Gdyby ktoś oferował Państwu możliwość
otrzymania wcześniej gotówki za wystawione
faktury z odroczonym terminem płatności,
to czy byliby Państwo gotowi za to zapłacić?
Zdecydowanie nie
III 2021
V 2020

Raczej nie

Trudno powiedzieć

31%
22%

Raczej tak

29%
25%

Zdecydowanie tak

25%
32%

11%
14%

3%
6%

Z badania zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia wynika, że obecnie
z usług faktoringu korzysta 13% firm i odsetek ten praktycznie nie zmienił się
w stosunku do okresu sprzed roku. Biorąc pod uwagę omawiane wcześniej
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wyniki, a zwłaszcza gotowość firm do inwestowania w rozwiązania finansowe, które skracają czas otrzymania gotówki, odsetek ten nie dziwi. Z drugiej
strony jednak może nieco dziwić, że w sytuacji tylu przeciwności związanych z pandemią rynek faktoringu nie zdołał wykształcić takiej oferty, która
skłoniłaby więcej firm do korzystania z podobnych rozwiązań finansowych.

zystanie z faktoringu obecnie

m

Czy Państwa firma korzysta z faktoringu?
III 2021: 13%
V 2020: 14%

TAK
NIE

III 2021: 87%
V 2020: 86%

Usługi faktoringowe
Firmy, które
korzystają
z usług faktoringowych
powierzają
na ogół faktury
Ilość
powierzanych
faktur
i problemy
z danymi
wybranych kontrahentów (86%). Faktury od wszystkich odbiorców powierza firmie faktoringowej 14% przedsiębiorstw, korzystających z faktoringu.

CzyODBIORCY,
powierzająKTÓRYCH
PaństwoFAKTURY
firmie faktoringowej
SĄ
POWIERZANE
FIRMIE FAKTORINGOWEJ
faktury
od wszystkich
odbiorców, czy tylko
od wybranych?

wa firma korzysta z faktoringu?
denci, N=402

o

SKA

Jes

Wybrani
III 2021: 86%

Jes

V 2020: 96%

Wszyscy
III 2021: 14%
V 2020: 4%

Stosunkowo niewielki odsetek firm korzystających z usług faktoringowych może być tłumaczony niewielką świadomością przedsiębiorców od-

III 2021

6

V 2020

6
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nośnie tego rodzaju usług – obecnie wprawdzie 37% badanych ocenia własną wiedzę na temat usług faktoringowych jako „dużą” (odsetek ten z roku
na rok praktycznie się nie zmienia), ale jednak nadal całkiem sporo przedsiębiorców wie na temat faktoringu niewiele lub nic (28%).

Jak Pan/i ocenia własną wiedzę na temat
usług faktoringowych?
Bardzo słaba

Raczej słaba

III 2021

6%

V 2020

7%

Ani duża, ani słaba

22%

Raczej duża

Bardzo duża

34%

18%

37%

30%

7%

30%

8%

Obok świadomości bardzo ważnym elementem dla popularyzacji usług
jest ich ocena. Z tego względu warto jest przyjrzeć się odpowiedziom przedsiębiorców na pytania o to, jak oceniają oni usługi faktoringowe oraz czy
ich zdaniem usługi te są godne polecenia. Jak się okazuje, oceny faktoringu
jako narzędzia poprawy płynności finansowej są na ogół pozytywne. Obecnie faktoring pozytywnie ocenia 38%, zaś w roku 2020 odsetek ten wynosił
43%. Ogromna rzesza przedsiębiorców ocenia faktoring neutralnie i tylko
kilka procent ocenia to narzędzie finansowe negatywnie.

Jak Pan/i ocenia faktoring jako narzędzie
poprawy płynności finansowej firmy?
Bardzo źle
1%
III 2021 2%
1%
5%
V 2020

Raczej źle

Ani dobrze, ani źle
59%
51%

Raczej dobrze

Bardzo dobrze
33%

35%

5%
8%

Instytucje świadczące usługi faktoringu zainteresowane pozyskaniem
klientów powinny inwestować w komunikację za pośrednictwem internetu.
W taki bowiem sposób przedsiębiorcy najczęściej poszukują informacji na
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temat produktów finansowych. W dalszym ciągu jednak istotną rolę odgrywa bezpośredni kontakt z klientem. Najwięcej badanych wskazało bowiem
zaproszenie przedstawiciela firmy na spotkanie jako sposób pozyskania
wiedzy na temat usług finansowych.

Proszę powiedzieć, gdzie i w jaki sposób
zazwyczaj poszukuje Pan/i informacji
na temat produktów finansowych?
Na stronach internetowych firmy

40%

Zapraszając do siebie przedstawiciela firmy

34%

W internetowych porównywarkach cen

24%

Rozmawiając ze znajomymi

19%

Kontakt z pośrednikiem

18%

W prasie branżowej
Odwiedzając firmę

11%
8%

Na podstawie wyników badania opracowano wskaźnik nastawienia do
usług faktoringowych, biorąc pod uwagę odpowiedzi na pytania dotyczące:
ȤȤ oceny własnej wiedzy na temat usług faktoringowych,
ȤȤ korzystania z usług faktoringowych (obecnie i w przeszłości),
ȤȤ polecania innym przedsiębiorcom skorzystania z usług faktoringowych,
ȤȤ oceny usług faktoringowych jako narzędzia poprawy płynności finansowej.
Wskaźnik przyjmuje wartości od 0 do 100 i odzwierciedla bieżące postawy przedsiębiorców wobec usług faktoringowych. W tegorocznym badaniu
wskaźnik przyjął wartość 31,1 pkt, co oznacza spadek w stosunku ro roku
ubiegłego o niespełna 2 punkty.
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Nota metodologiczna
Badanie przeprowadzono techniką wywiadów telefonicznych CATI. Wywiady prowadzono z przedstawicielami firm z różnych branż zatrudniających co najmniej 10 pracowników.
Liczba zrealizowanych wywiadów: N = 402.
Termin realizacji ostatniego badania: marzec 2021 roku.

Oprac. Polski Związek Faktorów, EY

Faktoring w rachunkowości, czyli
jak księgować finansowanie firm
na podstawie faktur

Autorzy
Polski Związek Faktorów
Polski Związek Faktorów jest organizacją samorządu branżowego reprezen
tującą podmioty świadczące usługi faktoringowe w Polsce. Do najważniej
szych zadań PZF należy krzewienie wśród przedsiębiorców świadomości
korzyści wynikających z faktoringu. Związek prowadzi też szeroki dialog na
rzecz rozwoju tego sektora w Polsce.
Jego celem jest budowanie silnego samorządu branżowego poprzez:
ȤȤ bliską, systematyczną i uporządkowaną współpracę wewnątrz organizacji,
ȤȤ edukację przedsiębiorców i promocję usług,
ȤȤ współpracę z ośrodkami akademickimi i decydentami na rzecz rozwoju rynku.
PZF działa od 2001 roku i skupia banki komercyjne oraz samodzielne
podmioty, wyspecjalizowane w faktoringu.
EY
EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe oraz doradztwo
strategiczne i transakcyjne. Na całym świecie EY ma ponad 700 biur w 150
krajach, w których pracuje ponad 270 tys. specjalistów. Łączą ich wspólne
wartości i przywiązanie do dostarczania klientom najwyższej jakości usług.
Misją EY jest „Building a Better Working World”, bo lepiej funkcjonujący
świat to lepiej funkcjonujące gospodarki, społeczeństwa i my sami.
EY w Polsce to prawie 4000 specjalistów pracujących w 7 biurach: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu oraz
w Centrum Usług Wspólnych EY.
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EY Polska był wielokrotnie nagradzany przez media biznesowe tytułami
najlepszej i najskuteczniejszej firmy doradztwa podatkowego, firma wygrywała również rankingi na najlepszą firmę audytorską. Od 2003 roku prowadzi polską edycję międzynarodowego konkursu EY „Przedsiębiorca Roku”,
której zwycięzcy reprezentują Polskę w międzynarodowym finale World
Entrepreneur of the Year organizowanym co roku w Monte Carlo.
EY to jeden z najlepszych pracodawców w Polsce. Firma była wielokrotnie wyróżniana tytułem Najbardziej Pożądany Pracodawca w rankingu
„Pracodawca Roku®” prowadzonym przez międzynarodową organizację
studencką AIESEC. EY jest również laureatem w rankingu Great Place to
Work w kategorii organizacji zatrudniających ponad 500 pracowników. EY
to także Idealny Pracodawca według Uniwersum.

1. Wstęp
Faktoring to dla przedsiębiorców sposób pozyskiwania środków na finansowanie działalności. Może być przy tym doskonałą formą zabezpieczenia
przed ryzykiem braku zapłaty ze strony kontrahentów. Uzyskanie finansowania odbywa się wyłącznie na podstawie wystawionych przez przed
siębiorcę faktur. Dzięki swej przystępności zyskuje na popularności i stał się
najszybciej rozwijającą się usługą finansową w Polsce.
W praktyce faktoring polega na zamianie należności na gotówkę. Gdy
kontrahent otrzymał fakturę z wydłużonym terminem płatności za dostarczony towar, przedsiębiorca ma zablokowane środki na dalszy rozwój swojej firmy. Faktoring pozwala mu je uwolnić. Pieniądze wynikające z faktury
wypłaca firma faktoringowa i przejmuje zobowiązanie kontrahenta. Dzięki
temu przedsiębiorca może bez przeszkód dynamicznie rozwijać swój biznes.
Popyt na usługi faktoringowe w Polsce od kilkunastu lat systematycznie
rośnie. Rynek notuje regularny wzrost obrotów, niezależnie od koniunktury gospodarczej. Świadczy to zarówno o ogromnym potencjale, jaki ma
przed sobą ten rodzaj usług, jak i jego odporności na zmiany w otoczeniu.
Przedsiębiorcy dostrzegli, że faktoring pozwala im zachować płynność
finansową i uniknąć ryzyka wpadnięcia w zatory płatnicze.
Podmioty zrzeszone w Polskim Związku Faktorów (PZF) nabyły w 2019
roku Wierzytelności wynikające z faktur wystawionych przez krajowych
przedsiębiorców o łącznej wartości 281,7 mld zł. Dynamika rozwoju sektora utrzymała poziom dwucyfrowy i wyniosła 16%. Firmy członkowskie PZF
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pozyskały nowych klientów, a ich łączna liczba w 2019 roku przekroczyła
18 0001.
Faktoring stał się w ostatniej dekadzie najszybciej rozwijającą się formą
finansowania działalności przedsiębiorców w Polsce. Doceniają oni zalety
usługi i coraz większą wagę przywiązują do profesjonalnego zarządzania
Wierzytelnościami. Firmy przekonały się też, jak ważna jest obecnie dywersyfikacja źródeł finansowania. Skłania to faktorów do poszerzania oferty
i dopasowywania jej do zróżnicowanych potrzeb klientów.
Rosnąca popularność faktoringu w Polsce sprawia, że pojawia się coraz
więcej pytań dotyczących klasyfikowania tej usługi w rachunkowości przed
siębiorstw. Dlatego Polski Związek Faktorów zdecydował się uporządkować
kwestie związane z księgowaniem tego rodzaju transakcji przez biura rachunkowe i departamenty finansów polskich firm. W tym celu nawiązał
współpracę z EY, jako partnerem merytorycznym.
Rozwój przedsiębiorczości w Polsce jednoznacznie wskazuje na silnie
rosnący popyt na finansowanie działalności. Faktoring staje się więc jednym
z filarów pomyślnego wzrostu gospodarczego. Tymczasem brak jest uregu
lowań prawnych tej usługi zarówno w kontekście rozwiązań finansowych,
jak i obowiązków rachunkowych. Prowadzi to do wielu często sprzecznych
interpretacji dotyczących ujęcia faktoringu w księgach. Może też rodzić
niepotrzebne obawy przed zastosowaniem faktoringu w firmie, z uwagi na
nieprzejrzyste uregulowania. W takiej sytuacji faktoring należy rozważać
zgodnie z ogólnymi przepisami Ustawy o rachunkowości jako operację
gospodarczą.
Celem niniejszej publikacji jest przystępne przybliżenie zagadnień
związanych z rachunkowym ujęciem faktoringu, zgodnie z krajowymi standardami. Autorzy chcieli też przedstawić ogólne wytyczne dotyczące ujęcia
faktoringu zgodnie ze standardami międzynarodowymi. Jest to jednak zagadnienie na tyle złożone, że nie sposób opisać go w jednym wydawnictwie
w sposób wyczerpujący.
Publikacja skierowana jest zarówno do klientów korzystających z usług
faktoringowych, jak i przedsiębiorców, którzy dopiero rozważają nawiązanie
takiej współpracy. Mamy nadzieję, że Poradnik okaże się dla Państwa
przydatnym narzędziem ułatwiającym codzienną współpracę z faktorem
i sprawne funkcjonowanie w biznesie.
Miłej i pożytecznej lektury!
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2. Słownik kluczowych pojęć
2.1. Podstawowe pojęcia faktoringowe
Dostawca – firma, od której Faktorant otrzymuje faktury za zamówione
towary i usługi.
Faktor – podmiot świadczący usługi faktoringu.
Faktorant – podmiot korzystający z usług faktoringu.
Odbiorca / Kontrahent – firma, która nabywa towary i usługi od Faktoranta i na którą Faktorant wystawia faktury sprzedaży.
Odsetki – wynagrodzenie płatne Faktorowi z tytułu korzystania z finansowania.
Prowizja – koszt naliczany z tytułu świadczenia usług faktoringowych.
Umowa Faktoringu / Umowa – umowa, kontrakt zawarty pomiędzy Faktorem a Faktorantem.
Wierzytelność – Wierzytelność z tytułu dostawy towarów lub wykonania
usługi to rodzaj należności oznaczający uprawnienie do otrzymania zapłaty za dostawę lub usługę w określonej kwocie i terminie. Wierzytelność
jest zawsze spłacana na konto Faktora.
Zaliczka – świadczenie pieniężne regulowane przy realizacji Umowy, na
poczet całkowitej wartości transakcji.
2.2. Podstawowe pojęcia prawne
MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzone do stosowania w Unii Europejskiej.
MSSF 9 – Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej Nr 9 –
Instrumenty Finansowe.
PSR – Polskie Standardy Rachunkowości uregulowane przez różnorodne
źródła prawa, w tym Ustawę o rachunkowości i Krajowe Standardy Ra
chunkowości.
Rozporządzenie w sprawie instrumentów finansowych – Rozporządzenie
Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych
zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 277, z późn. zm.).
1
[On‑line:] http://faktoring.pl/2020/01/28/ponad‑18‑tys‑firm‑w‑polsce‑korzysta‑z‑fak
toringu.
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■  

49

Ustawa o rachunkowości – Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachun
kowości (Dz.U. z 2020 r., poz. 568, z późn. zm.).

3. Rodzaje faktoringu i ich ujęcie zgodnie
z polskimi standardami rachunkowości
3.1. Informacje ogólne
Faktoring jest usługą finansową przeznaczoną dla podmiotów gospodarczych. Polega na wykupie przez Faktora od Faktoranta należności z tytułu
sprzedaży towarów lub usług. Dzięki temu Faktorant uzyskuje środki finansowe zaraz po wystawieniu faktury.
Usługa jest elastyczna i kompleksowa. Stanowi formę finansowania
działalności firm, dzięki której oprócz szybkiego dostępu do gotówki można
skorzystać z rozwiązań dodatkowych, takich jak: prowadzenie kont roz
liczeniowych Odbiorców, monitorowanie i egzekwowanie płatności oraz
przejęcie ryzyka niewypłacalności Odbiorcy.
Rodzaje usług faktoringowych:
ȤȤ faktoring pełny (bez regresu),
ȤȤ faktoring niepełny (z regresem),
ȤȤ faktoring mieszany,
ȤȤ faktoring odwrotny (zobowiązaniowy, dłużny).
Każda z tych form usługi może być realizowana według jednego z dwóch
modeli obsługi:
ȤȤ model zaliczkowy,
ȤȤ model dyskontowy.
Model zaliczkowy to odpowiednik obsługi kredytu w rachunku bieżącym.
Faktor wypłaca przedsiębiorcy Zaliczkę na poczet Wierzytelności (np. 80–
90% kwoty wynikającej z faktury). Pozostała część zostaje przelana na konto Faktoranta z chwilą uregulowania płatności przez Kontrahenta.
Z perspektywy księgowej, kwoty udzielonych przez Faktora Zaliczek z tytułu wykupionych Wierzytelności obciążają rachunek Faktoranta. Z chwilą,
gdy zobowiązanie zostanie spłacone, zmniejsza się saldo zadłużenia na rachunku. Wielkość zadłużenia określa przyznany przez Faktora limit finansowania. Ta forma faktoringu eliminuje konieczność blokowania kwot na
wyodrębnionym koncie w postaci funduszu gwarancyjnego. Odsetki nali-
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czane są od realnego zadłużenia. Opłaca się je „z dołu”, podobnie jak ma to
miejsce w przypadku kredytu w rachunku bieżącym.
Model dyskontowy zakłada rozliczanie pojedynczych Wierzytelności.
Faktor przejmuje je w momencie realizacji Umowy Faktoringu. Data zapłaty należności przez Kontrahenta nie ma w takim przypadku znaczenia.
Przyjmując ten model obsługi, Faktor pobiera Odsetki „z góry”. Na wyszczególnionych rachunkach blokowane są Wierzytelności tworzące fundusz gwarancyjny oraz kwoty dyskonta.
Przykłady zaprezentowane w Poradniku ilustrują faktoring w modelu zaliczkowym. Jest on bardziej powszechny w obrocie gospodarczym.

Z chwilą podpisania Umowy Faktorant powinien opracować politykę
rachunkowości w zakresie faktoringu, jeżeli taka polityka rachunkowości
nie została dotychczas opracowana, i zdefiniować w tym dokumencie sposób prezentacji faktoringu w sprawozdaniu finansowym. W zależności od
spełnienia (bądź nie) określonych kryteriów, Wierzytelności będące przedmiotem faktoringu podlegają (bądź nie) usunięciu z bilansu.
Formułując politykę rachunkowości, należy wziąć pod uwagę zapisy Roz
porządzenia w sprawie instrumentów finansowych. W szczególności należy
rozważyć zapisy § 11 Rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych,
którego pkt 1 brzmi: „1. Na dzień, w którym jednostka utraciła kontrolę
nad składnikiem aktywów finansowych, jego wartość wyłącza się w części
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lub całości z ksiąg rachunkowych. Utrata kontroli następuje wtedy, gdy wynikające z zawartego kontraktu prawa do korzyści ekonomicznych zostały
zrealizowane, wygasły albo jednostka zrzekła się tych praw”. Jednocześnie
należy mieć na uwadze zapisy § 11 pkt 2 ppkt 2 Rozporządzenia w sprawie
instrumentów finansowych: „2. Nie stanowi utraty kontroli przez jednostkę
wydanie lub sprzedaż aktywów finansowych, jeżeli jednostka:
[...]
2) ma prawo i jest zobowiązana do odkupu lub umorzenia wydanych
aktywów, na warunkach zapewniających innej jednostce (przyjmującej aktywa) zwrot w wysokości, jaką jednostka ta mogłaby uzyskać,
udzielając pożyczki zabezpieczonej przyjętymi aktywami”.
Każda Umowa Faktoringu powinna zostać przeanalizowana odrębnie.
Należy rozważyć i uwzględnić konkretne okoliczności związane z korzystaniem z tej usługi.
Dla prawidłowej realizacji Umowy zarówno Faktor, jak i Faktorant zobowiązani są do ewidencji operacji gospodarczych na kontach księgowych,
o których będzie mowa w przykładach ilustracyjnych. Zobligowani są też
do okresowego potwierdzania sald wzajemnych rozrachunków.
Przy korzystaniu z usług Faktora elementami kosztów po stronie Faktoranta mogą być:
ȤȤ Prowizja przygotowawcza za zbadanie wiarygodności kredytowej Faktoranta i Odbiorcy oraz przygotowanie Umowy, tj. opłata procentowa
od kwoty przyznanego limitu zadłużenia (może być też podana kwotowo); pobierana jest zazwyczaj przez Faktora na początku współpracy w ramach Umowy Faktoringu;
ȤȤ Prowizja faktoringowa, czyli opłata procentowa uzależniona od faktycznego (najczęściej) lub zadeklarowanego obrotu rozumianego jako
wartość skupionych Wierzytelności (najczęściej) od Faktoranta;
ȤȤ Odsetki faktoringowe kredytowe płacone „z dołu” od salda realnego
zadłużenia lub Odsetki dyskontowe płacone „z góry” od wartości skupionych Wierzytelności;
ȤȤ opłata za ubezpieczenie Wierzytelności, windykację oraz inne koszty
uzależnione od warunków Umowy.
3.2. Faktoring pełny (bez regresu)
Faktoring pełny to usługa z szerokim zakresem świadczeń. Zapewnia Faktorantowi finansowanie działalności na podstawie bieżących faktur, a także
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ochronę przed ryzykiem braku zapłaty za dostarczony towar lub wykonaną
usługę.
Faktor na podstawie Umowy przejmuje ryzyko niewypłacalności Kontrahentów współpracujących z Faktorantem. Przejęcie ryzyka przez Faktora
następuje w momencie wykupu Wierzytelności.
Jest to forma finansowania szczególnie polecana tym przedsiębiorcom,
którzy są zainteresowani dynamicznym rozwojem działalności w szybko
zmieniających się warunkach rynkowych, np. na rynkach międzynaro
dowych, gdzie ryzyko niewypłacalności Kontrahentów może być poważne.
Jeśli nie chcą go ponosić, mogą sięgnąć po ten właśnie rodzaj finansowania.
Zabezpieczeniem transakcji będzie polisa ubezpieczeniowa. Zawiera ją
albo Faktor, albo Faktorant. Kwestia ta jest przedmiotem uzgodnień między
nimi. W faktoringu pełnym, jeśli Kontrahent nie ureguluje płatności faktury we wskazanym na niej terminie, wówczas Faktor wystąpi o wypłatę
środków do ubezpieczyciela. Nie będzie więc zmuszony dochodzić od Faktoranta zwrotu wypłaconej kwoty Zaliczki.
3.2.1. Ujęcie faktoringu pełnego (bez regresu)
w księgach Faktoranta
W faktoringu pełnym ujęcie transakcji sprzedaży Wierzytelności pomiędzy
Faktorantem i Faktorem niesie ze sobą konieczność przeniesienia praw
i obowiązków z tego tytułu z Faktoranta na Faktora. Jak już wspomniano,
każda Umowa Faktoringu powinna być odrębnie analizowana. Ewentualne
wyłączenie Wierzytelności z ksiąg Faktoranta następuje tylko w przypadku spełnienia warunków przedstawionych w paragrafie 12 Rozporządzenia
Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.
Przykład ewidencji operacji
1. Sprzedaż towarów lub usług w księgach Faktoranta:
Dt konto „Rozrachunki z Odbiorcą”
Ct konto „Przychody ze sprzedaży”
2. Sprzedaż Wierzytelności Faktorowi na podstawie Umowy Faktoringu
Dt konto „Rozrachunki z Faktorem z tytułu faktur”
Ct konto „Przychody finansowe”
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3. Zaksięgowanie kosztu sprzedaży Wierzytelności
Dt konto „Koszty finansowe”
Ct konto „Rozrachunki z Odbiorcą”
Ct konto „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”
4. Wpływ środków pieniężnych ze sprzedaży Wierzytelności na rachunek Faktoranta
Dt konto „Rachunek bankowy”
Ct konto „Rozrachunki z Faktorem z tytułu finansowania”
5. Faktura od Faktora za świadczone usługi faktoringowe:
Dt konto „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”
Ct konto „Rozrachunki z Faktorem z tytułu finansowania”
6. Informacja o zapłacie Odbiorcy na rachunek bankowy Faktora:
Dt konto „Rozrachunki z Faktorem z tytułu finansowania”
Ct konto „Rozrachunki z Faktorem z tytułu faktur”
7. Faktura końcowa od Faktora za świadczone usługi faktoringowe:
Dt konto „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”
Ct konto „Rozrachunki z Faktorem z tytułu finansowania”
Na koniec okresu sprawozdawczego rozrachunki z Faktorem można pre
zentować w bilansie w pozycji „Pozostałe należności” (Rozrachunki z Fak
torem z tytułu faktur) i „Pozostałe zobowiązania” (Rozrachunki z Faktorem
z tytułu finansowania).
W przypadku prowadzenia ksiąg zgodnie z Ustawą o rachunkowości
będą to odpowiednio pozycje:
II. Należności krótkoterminowe
3. Należności od pozostałych jednostek
c) inne
oraz
III. Zobowiązania krótkoterminowe
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
i) inne
Rozrachunki z Faktorem z tytułu faktur oraz z tytułu finansowania należy
prezentować na koniec okresu sprawozdawczego jako ekspozycja netto.
W rachunku zysków i strat wynik na sprzedaży Wierzytelności zalicza się
odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.
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Przykład ilustracyjny
Transakcja przeprowadzona w zaliczkowym modelu wynagrodzenia, przy
założeniu, że:
ȤȤ Wierzytelności zostały skupione pierwszego dnia miesiąca;
ȤȤ Faktor wypłaca kwotę brutto skupionej Wierzytelności;
ȤȤ strony Umowy uzgodniły, że faktury od Faktora za świadczone usługi
faktoringowe wystawiane są na koniec każdego miesiąca;
ȤȤ Prowizja naliczana jest od wartości skupionych Wierzytelności, określona procentowo, płatna jednorazowo, obciąża konto Faktoranta na
koniec miesiąca;
ȤȤ Odsetki naliczane są od salda wypłaconych Zaliczek, zgodnie z ustaloną marżą i obciążają konto Faktoranta na koniec każdego miesiąca.
Warunki Umowy
Faktorant, aby wcześniej uzyskać środki pieniężne za sprzedane towary,
podpisał z Faktorem Umowę Faktoringu pełnego. Przedmiot Umowy stanowią Wierzytelności od Odbiorcy „P”.
Przykładowe warunki transakcji
ȤȤ Zaliczka w wysokości 100%,
ȤȤ Prowizja faktoringowa 0,5%,
ȤȤ marża odsetkowa: WIBOR O/N + 0,3 p.p. (przykładowo 1,8% p.a.),
ȤȤ termin płatności Wierzytelności określony na fakturze – 60 dni.
W tej formie faktoringu, poza wymienionym opłatami, występują także
inne opłaty będące integralną częścią Umowy, np. opłata za ubezpieczenie
należności, za przyznanie limitu Odbiorcy, opłata za obsługę prawną, opłata
za monit itd. Jednak dla zachowania przejrzystości zostały w tym przykładzie pominięte.
Ewidencja księgowa
1. Sprzedaż towarów Odbiorcy „P” – kwota brutto Wierzytelności:
61.500,00 zł (w tym podatek VAT w wysokości 11.500,00 zł).
2. Sprzedaż Wierzytelności Faktorowi na podstawie Umowy Faktoringu:
kwota brutto Wierzytelności 61.500,00 zł.
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3. Zaksięgowanie kosztu sprzedanej Wierzytelności: kwota 61.992,00 zł.
W tym:
a) wartość nominalna Wierzytelności: kwota 61.500,00 zł,
b) koszt zbycia Wierzytelności: kwota 492,00 zł:
ȤȤ w postaci Odsetek: 61.500,00 zł × 1,8% / 6 = 184,50 zł,
ȤȤ w postaci Prowizji: 61.500,00 zł × 0,5% = 307,50 zł.
4. Wpływ środków pieniężnych ze sprzedaży Wierzytelności na rachunek Faktoranta: kwota 61.500,00 zł.
5. Faktura od Faktora za świadczone usługi faktoringowe (w tym przypadku Prowizja faktoringowa oraz Odsetki) na kwotę 399,75 zł netto
+ VAT 91,95 zł.
Wyliczenie:
ȤȤ Prowizja: 61.500,00 zł × 0,5% = 307,50 netto + VAT 70,73 zł,
ȤȤ Odsetki od wypłaconej kwoty: 61.500,00 zł × 1,8% / 12 = 92,25 zł
netto + VAT 21,22 zł. Odsetki w tym przykładzie dla uproszczenia
liczone są za okres miesiąca.
6. Informacja o zapłacie Odbiorcy na rachunek bankowy Faktora kwoty
61.500,00 zł.
7. Faktura końcowa od Faktora za świadczone usługi faktoringowe:
113,47 zł.
Wyliczenie:
ȤȤ Odsetki od wypłaconej kwoty: 61.500,00 zł × 1,8% / 12 = 92,25 zł
netto + VAT 21,22 zł.
W powyższym przykładzie ewidencji księgowej zaleca się prowadzenie
dwóch kont rozrachunków z Faktorem. Ułatwia to obserwację współpracy
z Odbiorcą. W sprawozdaniu finansowym wskazana jest prezentacja ekspozycji netto z Faktorem.
Ten przypadek obrazuje finansowania bez wypłaty odszkodowania.
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3.3. Faktoring niepełny (z regresem)
Faktoring niepełny także zapewnia Faktorantowi uzyskanie finansowania
działalności na podstawie przedstawionych do wykupu Wierzytelności.
Jednak w tym przypadku nie pozbywa się on ryzyka niewypłacalności swoich Kontrahentów. Korzysta jedynie z prostej formy szybkiego dostępu do
środków pieniężnych. Bierze jednak na siebie odpowiedzialność za wykup
należności, w przypadku gdy jej uzyskanie od Kontrahenta nie będzie możliwe. Będzie na nim ciążył obowiązek zwrotu Faktorowi Zaliczki otrzymanej na poczet przekazanych do wykupu Wierzytelności.
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Z tej usługi korzystają Faktoranci dobrze znający rynki zbytu, na które dostarczają swoje towary lub usługi. Dzięki rozpoznaniu panujących na
nich warunków oraz sytuacji swoich Kontrahentów Faktoranci potrafią
oszacować ryzyko ich potencjalnej niewypłacalności.
3.3.1. Ujęcie faktoringu niepełnego (z regresem)
w księgach Faktoranta
Całe ryzyko związane z ewentualną niewypłacalnością Odbiorcy znajduje
się po stronie Faktoranta. Oznacza to brak możliwości wyłączenia Wierzy
telności będących przedmiotem Umowy Faktoringu z jego bilansu.
Przykład ewidencji operacji
1. Sprzedaż towarów lub usług w księgach Faktoranta:
Dt konto „Rozrachunki z Odbiorcą”
Ct konto „Przychody ze sprzedaży”
2. Zaliczka wypłacona przez Faktora na konto Faktoranta z tytułu skupionych faktur:
Dt konto „Rachunek bankowy”
Ct konto „Rozrachunki z Faktorem z tytułu finansowania”
3. Faktura od Faktora za świadczone usługi faktoringowe:
Dt konto „Koszty finansowe”
Ct konto „Rozrachunki z Faktorem z tytułu finansowania”
4. Informacja o zapłacie Odbiorcy na rachunek bankowy Faktora:
Dt konto „Rozrachunki z Faktorem z tytułu finansowania”
Ct konto „Rozrachunki o Odbiorcą”
5. Końcowe rozliczenie sfinansowanej Wierzytelności, wypłacane po
otrzymaniu płatności od Odbiorcy:
Dt konto „Rachunek bankowy”
Ct konto „Rozrachunki z Faktorem z tytułu finansowania”
Na koniec okresu sprawozdawczego Faktorant ujmuje w sprawozdaniu
finansowym nierozliczone rozrachunki z Odbiorcą na przykład w pozycji
„Należności z tytułu dostaw i usług” (konto Rozrachunki z Odbiorcą). Nierozliczone zobowiązania z Faktorem Faktorant prezentuje w pozycji „Pozostałych zobowiązań” (konto Rozrachunki z Faktorem z tytułu finansowania).
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W przypadku prowadzenia ksiąg zgodnie z Ustawą o rachunkowości
będzie to pozycja:
III. Zobowiązania krótkoterminowe
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
c) inne zobowiązania finansowe
Z uwagi na rodzaj faktoringu rozrachunki z Faktorem z tytułu faktur
oraz z tytułu finansowania prezentowane są na koniec okresu sprawozdawczego w szyku rozwartym, tj. bez notowania ekspozycji widniejących na
obu kontach.
Przykład ilustracyjny
Transakcja przeprowadzona w zaliczkowym modelu wynagrodzenia, przy
założeniu, że:
ȤȤ Wierzytelności zostały skupione pierwszego dnia miesiąca;
ȤȤ Faktor wypłaca Zaliczkę na poczet skupionych Wierzytelności;
ȤȤ strony Umowy uzgodniły, że faktury od Faktora za świadczone usługi
faktoringowe wystawiane są na koniec każdego miesiąca;
ȤȤ Prowizja naliczana jest od wartości skupionych Wierzytelności, określona procentowo, płatna jednorazowo, obciąża konto Faktoranta na
koniec miesiąca;
ȤȤ Odsetki naliczane są od salda wypłaconych Zaliczek, zgodnie z ustaloną marżą i obciążają konto Faktoranta na koniec każdego miesiąca.
Warunki umowy
Faktorant, chcąc uzyskać środki pieniężne za sprzedane towary, podpisał
z Faktorem Umowę Faktoringu niepełnego. Przedmiot Umowy stanowią
Wierzytelności od Odbiorcy „P”.
Przykładowe warunki transakcji
ȤȤ Zaliczka w wysokości 90%,
ȤȤ Prowizja faktoringowa 0,3%,
ȤȤ marża odsetkowa: WIBOR O/N + 0,3 p.p. (razem 1,57% p.a.).
Poza przykładowymi opłatami faktoringowymi występują jeszcze inne
opłaty będące integralną częścią Umowy, np. opłata za przyznanie limitu
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Odbiorcy, opłata za obsługę prawną, za przelew itd. W przykładzie, dla
uproszczenia, pominięte są te elementy wynagrodzenia.
Ewidencja księgowa
1. Sprzedaż towarów Odbiorcy „P” – kwota brutto Wierzytelności:
61.500,00 zł (w tym podatek VAT w wysokości 11.500,00 zł).
2. Sprzedaż towarów Odbiorcy „A” – kwota brutto Wierzytelności:
98.400,00 zł (w tym podatek VAT w wysokości 18.400,00 zł).
3. Zaliczka wypłacona przez Faktora na konto Faktoranta z tytułu skupionych faktur: (61.500,00 zł + 98.400,00 zł) × 90% = 143.910,00 zł.
4. Faktura od Faktora za świadczone usługi faktoringowe (w tym przypadku Prowizja faktoringowa oraz Odsetki) na kwotę 667,98 zł netto
+ VAT 153,64 zł = 821,62 zł.
Wyliczenie:
ȤȤ Prowizja: (61.500,00 zł + 98.400,00 zł) × 0,3% = 479,70 zł netto +
VAT 110,33 zł,
ȤȤ Odsetki od Zaliczki: (61.500,00 zł + 98.400,00 zł) × 90% × 1,57% /
12 = netto 188,28 zł + VAT 43,30 zł; Odsetki w tym przykładzie dla
uproszczenia liczone są za okres miesiąca.
5. Informacja o zapłacie Odbiorcy „P” na rachunek bankowy Faktora
kwoty 61.500,00 zł.
6. Informacja od Faktora, że Odbiorca „A” nie zapłacił za sfinansowaną
fakturę, na skutek czego Faktor zgłosił regres do Faktoranta. Spowodowało to konieczność zwrócenia otrzymanych środków do Faktora:
88.560,00 zł (98.400,00 zł × 90%). Faktorant w tym momencie powinien rozważyć konieczność utworzenia odpisu aktualizującego war
tość Wierzytelności.
7. Końcowe rozliczenie sfinansowanej Wierzytelności – dopłata do wy
sokości faktury, pomniejszona o fakturę kosztową Faktora: 61.500,00 zł
+ 88.560,00 zł – 143.910,00 zł – 821,62 zł = 5.328,38 zł.
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3.4. Faktoring mieszany
Faktoring mieszany to forma finansowania zawierająca w sobie elementy
faktoringu zarówno pełnego, jak i niepełnego. W ramach faktoringu miesza
nego Faktorant może skorzystać z opcji częściowego przeniesienia ryzyka
niewypłacalności Kontrahenta na Faktora, do kwoty określonej w Umowie
Faktoringu. Po jej przekroczeniu ryzyko niewypłacalności ponosi Fakto
rant. Oznacza to, że do wysokości ustalonego limitu usługa pozostaje faktoringiem pełnym, a powyżej niej – faktoringiem niepełnym.
Faktoring mieszany stosuje się także w przypadkach, gdy polisa ubezpieczenia należności (w faktoringu pełnym) obejmuje kwotę niższą niż ta,
która wynika z wartości Wierzytelności przedstawionych do sfinansowania.
W takiej sytuacji limit przyznany w polisie zabezpiecza Umowę Faktorin-
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■  

61

gu pełnego, natomiast nadwyżka od wnioskowanej przez Faktoranta kwoty,
będzie objęta faktoringiem niepełnym. Skorzystanie z tej formy poprzedzają
negocjacje pomiędzy Faktorantem a Faktorem.
Tak skonstruowane Umowy Faktoringu zakładają rozłożenie odpowie
dzialności pomiędzy Faktorantem a Faktorem, w zakresie ryzyka kredytowego Kontrahentów. Odpowiedzialność Faktora odnosi się do części objętej
faktoringiem pełnym. Ryzyko związane z pozostałą częścią Wierzytelności
jest po stronie Faktoranta.
3.4.1. Ujęcie faktoringu mieszanego
w księgach Faktoranta
Każda Umowa Faktoringu powinna być odrębnie analizowana. Ewentualne wyłączenie części Wierzytelności z ksiąg Faktoranta (z uwzględnieniem
kwoty uzgodnionej w Umowie Faktoringu lub limitu przyznanego w polisie
ubezpieczenia należności) następuje tylko w przypadku spełnienia warunków przedstawionych w paragrafie 12 Rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.
3.5. Faktoring odwrotny (zobowiązaniowy, dłużny)
Istota faktoringu tradycyjnego polega na wsparciu Faktoranta w zarządzaniu Wierzytelnościami. Faktoring odwrotny, nazywany też zobowiązaniowym lub dłużnym, pozwala zadbać o stronę zobowiązaniową Faktoranta.
Skierowany jest do podmiotów dokonujących zakupów, a nie do sprzedawców. Zatem to usługa dla tych, którzy kupują produkty z krótkim terminem
płatności, a chcieliby skorzystać z długoterminowego finansowania na poczet zakupów. Jest to usługa, w ramach której Faktor spłaca zobowiązania
Faktoranta powstałe w wyniku dokonywanych zakupów. Najczęściej Dostawca otrzymuje zapłatę w dniu płatności faktury, a Faktorant przekazuje
środki do Faktora w ustalonym terminie późniejszym.
3.5.1. Ujęcie faktoringu odwrotnego
w księgach Faktoranta
Faktoring odwrotny różni się w istotny sposób od pozostałych form faktoringu. Faktorant nie przedkłada do wykupu Wierzytelności od Odbiorców,
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lecz prosi Faktora o zapłatę zobowiązań wobec Dostawców. W tej formie
faktoringu Faktor przelewa środki pieniężne bezpośrednio na rachunek
Dostawcy. W tym przypadku Faktor płaci 100% finansowanej faktury, nie
potrącając z tej płatności żadnych opłat dotyczących Faktoranta.
Przykład ewidencji operacji
1. Zakup towarów/ usług przez Faktoranta:
Dt konto „Rozliczenie zakupu”
Ct konto „Rozrachunki z Dostawcą”
2. Informacja o uregulowaniu zobowiązania przez Faktora wobec Dostawcy:
Dt konto „Rozrachunki z Dostawcą”
Ct konto „Rozrachunki z Faktorem z tytułu finansowania”
Nazwa konta powinna odpowiadać charakterowi zobowiązania uza
leżnionemu od tego, czy zostało ono zaklasyfikowane jako handlowe,
czy finansowe.
3. Faktura od Faktora za świadczone usługi faktoringowe:
Dt konto „Koszty finansowe”
Ct konto „Rozrachunki z Faktorem z tytułu finansowania”
4. Faktorant reguluje zobowiązanie wobec Faktora w ustalonym terminie:
Dt konto „Rozrachunki z Faktorem z tytułu finansowania”
Ct konto „Rachunek bankowy”
Faktorant może w Umowie faktoringowej ustalić moment zapłaty za
fakturę w terminie zapłaty lub wcześniejszym. W sytuacji, gdy dany Dostaw
ca stosujący kredyt kupiecki oferuje rabat na kolejne zakupy za wcześniejszą
spłatę, wtedy zazwyczaj Faktorant wybiera wcześniejsze uregulowanie płat
ności.
Na koniec okresu sprawozdawczego Faktorant ujmuje w bilansie faktury,
które zostały zapłacone w jego imieniu przez Faktora (nierozliczone po jego
stronie) w pozycji „Pozostałych zobowiązań” (konto „Rozliczenia z Faktorem z tytułu finansowania”). Faktury niezapłacone prezentowane są jako
zobowiązania handlowe lub finansowe, w zależności od indywidualnych
warunków umownych oraz profesjonalnego osądu Faktoranta.
W przypadku prowadzenia ksiąg zgodnie z Ustawą o Rachunkowości
będą to odpowiednio pozycje:
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■  

63

III. Zobowiązania krótkoterminowe
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
i) inne
lub
c) inne zobowiązania finansowe
Przykład ilustracyjny
Przykładowa transakcja dotyczy finansowania dostawy towaru, przy założeniach:
ȤȤ Faktury za zakup materiałów zostały skupione pierwszego dnia miesiąca i są w całości spłacane przez Faktora na rachunek Dostawcy;
ȤȤ strony Umowy uzgodniły, że faktury od Faktora za świadczone usługi
faktoringowe wystawiane są na koniec każdego miesiąca;
ȤȤ Prowizja naliczana jest od wartości spłaconych faktur, określona procentowo, płatna jednorazowo, obciąża konto Faktoranta na koniec
miesiąca;
ȤȤ Odsetki naliczane są od salda wypłaconych środków, zgodnie z ustaloną marżą, i obciążają konto Faktoranta na koniec każdego miesiąca;
ȤȤ faktury zostały wystawione z 21‑dniowym terminem płatności, termin
płatności jest datą sfinansowania faktur przez Faktora;
ȤȤ zgodnie z Umową, zobowiązanie zostaje uregulowane przez Faktora
w terminie płatności, natomiast Faktorant zobowiązany jest spłacić
pożyczkę faktoringową w terminie 30 dni od momentu sfinansowania
jej przez Faktora.
Warunki umowy
Faktorant, zajmujący się produkcją wyrobów cukierniczych, podpisał z Fak
torem Umowę Faktoringu odwrotnego. Przedmiotem Umowy są zobowią
zania Faktoranta wobec Dostawcy z tytułu nabytych materiałów do pro
dukcji.
Przykładowe warunki transakcji
ȤȤ Prowizja faktoringowa 0,5%
ȤȤ Odsetki dyskontowe WIBOR 3M (1,72%) + 1,2 p.p. razem 3,02% p.a.
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Poza wymienionymi opłatami faktoringowymi mogą występować inne
opłaty, będące integralną częścią Umowy, takie jak np. Prowizja przygotowawcza, opłata administracyjna za obsługę, opłaty za monity, opłaty za
przelewy, które zostały dla uproszczenia pominięte w przykładzie.
Ewidencja księgowa
1. Zakup towarów od Dostawcy „A” na kwotę 123.000,00 zł, w tym VAT
23.000,00 zł.
2. Informacja od Faktora, że Faktor zapłacił za fakturę do Dostawcy „A”
w kwocie 123.000,00 zł zgodnie z terminem płatności.
3. Faktura od Faktora za świadczoną usługę faktoringową na kwotę
924,55 zł netto + VAT 212,65 zł. Wyliczenie:
ȤȤ Prowizja: 123.000,00 zł × 0,5% = 615,00 zł netto + VAT 141,45 zł,
ȤȤ Odsetki: 123.000,00 zł × 3,02% / 12 = 309,55 zł netto + VAT 71,20 zł.
Odsetki w tym przykładzie dla uproszczenia liczone są za okres
miesiąca.
4. Faktorant reguluje zobowiązanie wobec Faktora z tytułu finansowania.
5. Faktorant reguluje zobowiązanie wobec Faktora za fakturę kosztową
z tytułu Prowizji i Odsetek.
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4. Ujęcie księgowe faktoringu według
międzynarodowych standardów
sprawozdawczości finansowej zatwierdzonych
do stosowania w Unii Europejskiej
Transakcje faktoringowe mają na celu przyspieszenie przepływu środków
pieniężnych w relacjach handlowych. W zwykłym trybie, wynikającym
z terminów płatności wskazanych na wystawionych fakturach, należności
realizowane są w dłuższym okresie. Tymczasem dzięki sprzedaży części lub
wszystkich Wierzytelności Faktorowi, Faktorant może uzyskać środki niemal natychmiast, niezależnie od terminów zapłaty faktur.
Warunki takiej sprzedaży są jednak zróżnicowane. Transakcje takie mogą
wymagać zaangażowania Faktoranta i dodatkowych uzgodnień, związanych
z prawem regresu lub gwarancji. Mogą też polegać na faktycznej sprzedaży
Wierzytelności, co zdejmuje z Faktoranta konieczność zaangażowania oraz
ich ujmowania.
Faktoranci stosujący Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Fi
nansowej, zawierając Umowę Faktoringu, często zastanawiają się, jak kla
syfikować aktywa finansowe. Rozważają oni, czy i w jakim stopniu aktywa
(w tym przypadku Wierzytelności) będące przedmiotem Umowy powinny
być prezentowane bądź też w jakim stopniu podlegają wyłączeniu ze sprawozdania finansowego Faktoranta.
Wytyczne do analizy ujęcia aktywów finansowych w sprawozdaniu finansowym znajdują się w MSSF 9, który mimo iż nie odnosi się bezpośrednio do
transakcji faktoringowych, to poprzez analogię, zawiera wytyczne odnośnie
szczegółowej analizy zapisów Umowy Faktoringu, z uwzględnieniem biznesowych zamierzeń Faktoranta. Analizę tę powinien przeprowadzić kluczowy personel zarządzający Faktoranta.
Pierwszym zadaniem Faktoranta jest dokonanie klasyfikacji aktywów finansowych (Wierzytelności) i przypisanie ich do jednej z poniższych kategorii wyceny:
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Klasyfikacja opiera się zarówno na modelu biznesowym jednostki w zakresie zarządzania aktywami finansowymi, jak i na teście charakterystyk
umownych przepływów pieniężnych aktywów finansowych (MSSF 9.4.1.1).
4.1. Model biznesowy przyjęty dla danego składnika lub
określonej grupy składników aktywów finansowych
Ocena modelu biznesowego jest jednym z dwóch etapów determinujących
klasyfikację aktywów finansowych. Odzwierciedla sposób, w jaki Faktorant
zarządza aktywami finansowymi w celu realizacji przepływów pieniężnych.
Model biznesowy określa, czy przepływy pieniężne wynikają z:
ȤȤ uzyskiwania umownych przepływów pieniężnych,
ȤȤ sprzedaży aktywów finansowych,
ȤȤ obu tych przepływów.
Ocena ta jest przeprowadzana na podstawie scenariuszy, które jednostka
uważa za prawdopodobne i uzasadnione.
4.2. Charakterystyka przepływów pieniężnych wynikająca
z Umowy dotyczącej danego składnika lub określonej
grupy składników aktywów finansowych
Do określenia sposobu wyceny aktywów finansowych niezbędne jest rów
nież przeprowadzenie testu charakterystyk umownych przepływów pie
niężnych (testu SPPI). Test ten ma na celu sprawdzenie, czy przepływy sta
nowią wyłącznie kapitał i Odsetki od tego kapitału zgodnie z definicjami
podanymi w MSSF 9. Proces przeprowadzenia testu obrazuje w dalszej
części schemat nr 1.
Zdany test charakterystyk przepływów pieniężnych (test SPPI) jest w po
łączeniu z utrzymywaniem składnika aktywów finansowych do terminu za
padalności warunkiem koniecznym do wyceny w zamortyzowanym koszcie.
Jeśli test SPPI nie jest zdany lub sposób generowania przepływów pienięż
nych jest inny, nie ma możliwości wyceny instrumentu w zamortyzowanym
koszcie.
Wynika to z MSSF 9.4.1.2, w którym czytamy: „Składnik aktywów finan
sowych wycenia się w zamortyzowanym koszcie, jeśli spełnione są oba po
niższe warunki:
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a) składnik aktywów finansowych jest utrzymywany zgodnie z modelem
biznesowym, którego celem jest utrzymywanie aktywów finansowych
dla uzyskiwania przepływów pieniężnych wynikających z umowy;
b) warunki umowy dotyczącej składnika aktywów finansowych powo
dują powstawanie w określonych terminach przepływów pieniężnych,
które są jedynie spłatą kwoty głównej i odsetek od kwoty głównej pozostałej do spłaty”.
Schemat nr 1.

W praktyce gospodarczej Umowy Faktoringu zawierają zapisy, że Faktorant dokonuje sprzedaży lub cesji części lub całości swoich Wierzytelności
na rzecz Faktora. Wytyczne MSSF 9 wymagają oceny modelu biznesowego dla każdego portfela aktywów finansowych na moment początkowego
ujęcia.
Możliwe jest zatem dokonanie podziału portfela należności handlowych
na podportfele poprzez wydzielenie:
ȤȤ podportfela Wierzytelności podlegających faktoringowi (konieczne
jest ustalenie, czy portfel takich należności będzie utrzymywany w mo
delu polegającym zarówno na uzyskiwaniu umownych przepływów
pieniężnych, jak i sprzedaży, czy może wyłącznie w modelu sprzedaży);
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ȤȤ podportfela Wierzytelności, który nie będzie podlegał faktoringowi (co
do zasady portfel utrzymywany w celu uzyskania umownych przepływów pieniężnych i wyceniany według wartości nominalnej pomniejszonej o oczekiwane straty kredytowe, o ile nie wydzielono istotnego
elementu finansowania).
Każdą decyzję o klasyfikacji aktywa lub grupy aktywów należy rozpatry
wać poprzez indywidualną analizę warunków umownych.
Jak już wspomnieliśmy, Faktoranci stosujący MSSF, zawierając Umowę
Faktoringu, rozważają na bazie jej zapisów, czy i w jakim stopniu Wierzytel
ności będące przedmiotem Umowy Faktoringu powinny być w dalszym
ciągu ujmowanie lub też mogą podlegać wyłączeniu ze sprawozdania finansowego Faktoranta. Zaklasyfikowanie portfela należności handlowych
do modelu polegającego zarówno na uzyskiwaniu umownych przepływów pieniężnych, jak i sprzedaży, lub wyłącznie do modelu sprzedaży jest
możliwe tylko w sytuacji, gdy na podstawie Umowy Faktoringu faktorant
przekazuje całość ryzyk i korzyści wynikających z aktywa finansowego.
Zasady dotyczące zaprzestania ujmowania części aktywów lub grupy aktywów polegają na przeprowadzeniu testu zgodnie z drzewem decyzyjnym
przedstawionym na schemacie nr 2, głównie w zakresie oceny:
ȤȤ modelu „ryzyk i korzyści” – czy Faktorant w związku z Umową Faktoringu przekazał zasadniczo wszystkie ryzyka i korzyści wynikające
z posiadania składnika aktywów lub grupy aktywów; jeżeli nie można
jednoznacznie ocenić, czy przeniesiono wszystkie ryzyka i korzyści;
ȤȤ modelu kontroli – czy zawierając Umowę Faktoringu, Faktorant zachował kontrolę nad przeniesionym składnikiem aktywów lub grupy
aktywów.
Według MSSF 9.3.2.15: „Jeśli przeniesienie nie powoduje zaprzestania ujmowania, ponieważ jednostka zachowała zasadniczo całe ryzyko i wszyst
kie korzyści związane z posiadaniem przeniesionego składnika aktywów,
jednostka w dalszym ciągu ujmuje przeniesiony składnik aktywów w cało
ści, a także ujmuje zobowiązanie finansowe z tytułu otrzymanej zapłaty.
W następnych okresach jednostka ujmuje wszelkie przychody z tytułu przeniesionego składnika aktywów oraz wszelkie koszty poniesione w związku
ze zobowiązaniem finansowym”.
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Schemat nr 2. Analiza drzewa decyzyjnego

Czy zasady dotyczące zaprzestania ujmowania mają zastosowanie do
części czy całości składnika aktywów (lub grupy podobnych składników
aktywów)?
Przed dokonaniem analizy drzewa decyzyjnego Faktorant powinien ocenić,
czy i w jakim zakresie zaprzestanie ujmowania dotyczy danego składnika
aktywów finansowych lub jego części. Przepisy dotyczące zaprzestania ujmowania muszą być stosowane do części składnika aktywów finansowych
(lub części grupy podobnych aktywów finansowych), wtedy i tylko wtedy,
gdy część rozważana w kontekście zaprzestania ujmowania spełnia jeden
z trzech warunków (pkt a–c):
a) część obejmuje wyłącznie specyficznie określone przepływy pieniężne wynikające ze składnika aktywów finansowych (lub grupy podobnych aktywów finansowych);
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b) część obejmuje wyłącznie w pełni proporcjonalny udział w przepływach środków pieniężnych z danego składnika aktywów finansowych
(lub grupy podobnych aktywów finansowych);
c) część obejmuje wyłącznie w pełni proporcjonalny udział w specyficznie określonych przepływach środków pieniężnych ze składnika
aktywów finansowych (lub grupy podobnych aktywów finansowych).
Jeżeli żadne z kryteriów określonych w pkt a–c nie jest spełnione, do
składnika aktywów finansowych w całości (lub do grupy podobnych aktywów finansowych w całości) stosuje się zasady dotyczące zaprzestania ujmowania.
Testy określone w pkt a–c należy stosować bardzo restrykcyjnie. Koniecz
ne jest, aby jednostka dokonała przeniesienia 100% lub niższej stałej proporcji zdefiniowanego przepływu pieniężnego.
Czy umowne prawa do przepływów pieniężnych z tytułu składnika ak‑
tywów wygasły?
Pierwszym krokiem w ustaleniu, czy powinno się zaprzestać ujmowania danego składnika aktywów finansowych, jest ustalenie, czy umowne prawa do
przepływów pieniężnych z tego aktywa wygasły. Jeśli umowne prawa wygasły, powinno się zaprzestać ujmowania składnika aktywów (MSSF 9.3.2.3).
Czy Faktorant przekazał składnik aktywów finansowych?
Faktorant, zgodnie z wymogami MSSF 9.3.2.4, dokonuje transferu składnika aktywów finansowych, wtedy i tylko wtedy, gdy:
ȤȤ przekazuje umowne prawa do otrzymania przepływów pieniężnych
z tytułu aktywów finansowych,
lub
ȤȤ zatrzymuje umowne prawa do otrzymania przepływów pieniężnych
z tytułu składnika aktywów finansowych, ale zakłada umowne zobo
wiązanie do przekazania przepływów pieniężnych Faktorowi bez zbęd
nej zwłoki.
Jeśli nie nastąpił transfer składnika aktywów, Faktorant powinien konty
nuować ujmowanie składnika aktywów w sprawozdaniu z sytuacji finansowej.
Oceny, czy nastąpiło przekazanie składników aktywów finansowych,
można dokonać na podstawie MSSF 9.3.2.5, biorąc pod uwagę aspekty:
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a) jednostka nie ma obowiązku wypłaty kwot ostatecznym odbiorcom,
dopóki nie otrzyma odpowiadających im kwot, które wynikają z pierwotnego składnika aktywów; krótkoterminowe zaliczki dokonywane
przez jednostkę z prawem do odzyskania pełnej pożyczonej kwoty
powiększonej o naliczone odsetki ustalone na podstawie stóp rynkowych nie stanowią naruszenia tego warunku;
b) na mocy umowy przeniesienia jednostka nie może sprzedać lub za
stawić pierwotnego składnika aktywów w inny sposób niż jako ustanowione na rzecz ostatecznych odbiorców zabezpieczenie zobowiązania
do przekazywania na ich rzecz przepływów pieniężnych;
c) jednostka jest zobowiązana do przekazania wszystkich przepływów
pieniężnych otrzymanych przez nią w imieniu ostatecznych odbiorców bez istotnej zwłoki. Dodatkowo jednostka nie jest upoważniona
do reinwestowania tych przepływów pieniężnych, z wyjątkiem inwestycji w środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych (zgodnie z definicją w MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych)
w krótkim okresie rozliczeniowym pomiędzy dniem otrzymania
i wymaganym dniem przekazania do ostatecznych odbiorców, przy
czym uzyskane odsetki z takich inwestycji są przekazywane ostatecznym odbiorcom.
Czy Faktorant przeniósł zasadniczo całość ryzyk i korzyści?
Faktorant dokonuje oceny, w jakim stopniu zachowuje ryzyko i korzyści
związane z posiadaniem danego składnika aktywów finansowych. Jeśli
w wyniku analizy okazuje się, że Faktorant na podstawie Umowy Faktoringu przenosi zasadniczo całe ryzyko i wszystkie korzyści związane z posiadaniem danego składnika aktywów finansowych na Faktora, to Faktorant
zaprzestaje ujmowania składnika aktywów finansowych w sprawozdaniu
z sytuacji finansowej.
Pierwszym krokiem w ustaleniu, czy powinno się zaprzestać ujmowania
danego składnika aktywów finansowych, jest ustalenie, czy umowne prawa do przepływów pieniężnych z tego aktywa wygasły. Jeśli umowne prawa
wygasły, powinno się zaprzestać ujmowania składnika aktywów.
Jeśli umowne prawa do przepływów pieniężnych nie wygasły, należy zaprzestać ujmowania składnika aktywów wtedy i tylko wtedy, gdy jednostka dokonuje przekazania składnika aktywów zgodnie z definicją zawartą
w MSSF 9 oraz transfer ten skutkuje:
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ȤȤ przekazaniem w zasadzie wszystkich ryzyk i korzyści z tytułu składnika aktywów, lub
ȤȤ ani przekazuje, ani zatrzymuje w zasadzie wszystkie ryzyka i korzyści
z tytułu składnika aktywów, ani nie zatrzymuje kontroli nad składnikiem aktywów.
Oceny ekspozycji na ryzyka i korzyści wynikające z danego aktywa dokonuje się przed i po transakcji.
Czy Faktorant zachował kontrolę nad składnikiem aktywów?
Jeśli Faktorant nie przenosi ani nie zachowuje zasadniczo całego ryzyka
i korzyści związanych z danym składnikiem aktywów, wówczas należy
ustalić, w jakim stopniu Faktorant zachowuje nad nim kontrolę. Zgodnie
z MSSF 9, Faktorant utracił kontrolę, jeśli Faktor:
ȤȤ ma praktyczną możliwość sprzedaży składnika aktywów w całości na
rzecz niepowiązanej strony trzeciej oraz
ȤȤ jest ją w stanie egzekwować jednostronnie i bez konieczności nakładania dodatkowych ograniczeń przy transferze.
W pozostałych przypadkach Faktorant zachowuje kontrolę.
Utrata kontroli przez Faktoranta skutkuje zaprzestaniem ujmowania
składnika aktywów finansowych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej.
Kiedy można wyłączyć aktywa finansowe ze sprawozdania finansowego?
Z przedstawionego drzewa decyzyjnego wynika, iż Faktorant może wyłączyć
dany składnik aktywa finansowego ze sprawozdania finansowego wtedy
i tylko wtedy, gdy Faktorant dokonuje transferu składnika aktywów zgodnie z definicją zawartą w MSSF 9 oraz transfer ten skutkuje przekazaniem
Faktorowi w zasadzie wszystkich ryzyk i korzyści z tytułu danego składnika
aktywów finansowych.

5. Szczególne aspekty faktoringu
5.1. Różnice kursowe przy faktoringu w walucie obcej
Tematyka różnic kursowych przy faktoringu w walucie obcej zaprezentowana jest poniżej z perspektywy Polskich Zasad Rachunkowości.
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5.1.1. Wycena na koniec okresu rozliczeniowego
Różnice kursowe z wyceny pozycji walutowych na koniec okresu rozliczeniowego uzależnione są od przyjętej (i zapisanej w polityce rachunkowości)
metody wyceny.
Zasady wyceny na dzień sprawozdawczy według zasad rachunkowości
określa art. 30 Ustawy o rachunkowości. W szczególności art. 30 ust. 1 wyżej
wymienionej ustawy określa, że: „1. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych: 1) składniki aktywów (z wyłączeniem
udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw
własności) i pasywów – po obowiązującym na ten dzień średnim kursie
ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski [...]”.
Celem tej części Poradnika jest natomiast określenie zasad ewidencjonowania i rozliczania określonych transakcji w walutach obcych związanych
z transakcją faktoringu, a zatem i wyliczania różnic kursowych w trakcie
okresu rozliczeniowego.
5.1.2. Wycena w trakcie okresu rozliczeniowego
Kurs do wyceny
Zgodnie z art. 30 ust. 2 Ustawy o rachunkowości:
„2. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księ
gach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia – o ile odrębne przepi
sy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych
krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlega
jących zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie stanowią inaczej – odpowiednio po kursie:
1) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru ope
racji – w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należno
ści lub zobowiązań;
2) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski
z dnia poprzedzającego ten dzień – w przypadku zapłaty należności
lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym
mowa w pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji”.
Różnice kursowe wystąpią w przypadku, gdy:
ȤȤ faktura wystawiona jest w walucie obcej,
ȤȤ zapłata dokonywana jest w walucie obcej.
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Opisany w tej części Poradnika przykład ilustracyjny dotyczy zarówno
faktur wystawionych Kontrahentom, jak i faktur kosztowych otrzymanych
od Faktora. Płatności przelicza się według średniego kurs NBP lub kursu
faktycznie zastosowanego przez bank, w zależności od tego, czy Faktorant
posiada rachunek bankowy w walucie, czy też nie. Od tego zależy, jaki kurs
zostanie zastosowany w celu wyliczenia różnic kursowych.
Zastosowanie mogą mieć poniższe kursy:
ȤȤ średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień
zapłaty/wpływu – w przypadku posiadania przez przedsiębiorcę rachunku bankowego w walucie,
ȤȤ kurs faktycznie zastosowany przez bank – w przypadku braku rachunku walutowego, a więc gdy zapłata/otrzymanie płatności w walucie obcej dokonywane są z/trafiają, po przeliczeniu przez bank, na rachunek
w zł.
Data rozpoznania różnic kursowych
Drugim istotnym elementem, oprócz kursu, jest data rozpoznania różnic
kursowych. Data rozpoznania różnic kursowych w trakcie okresu sprawozdawczego zależy od zapisów Umowy Faktoringu. Zasadniczo występują
dwa przypadki:
ȤȤ Faktorant otrzymuje Zaliczkę na poczet przekazanych Wierzytelności,
a w praktyce na poczet salda należności do sfinansowania (z uwzględ
nieniem faktur korygujących, limitów finansowania itp.) – tzw. model
saldowy,
ȤȤ Faktorant otrzymuje Zaliczkę na poczet konkretnej faktury – tzw. model dyskontowy.
W obu przypadkach Faktorant powinien otrzymać od Faktora raport
informujący, kiedy nastąpiła płatność za fakturę. W pierwszym przypadku
różnice kursowe wyliczane są według średniego kursu NBP obowiązującego
na dzień otrzymania płatności przez Faktora od Odbiorcy. Różnice kursowe zaewidencjonowane zostaną z datą zapłaty za faktury przez Odbiorcę
(na podstawie raportu/ informacji od Faktora).
W drugim przypadku różnice kursowe wyliczane są dwuetapowo:
ȤȤ od części równej otrzymanej przez Faktoranta Zaliczki, według kursu
obowiązującego na dzień otrzymania Zaliczki na poczet konkretnej
faktury,
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ȤȤ od pozostałej części, według kursu obowiązującego na dzień otrzymania przez Faktoranta ostatecznej zapłaty za fakturę od Faktora.
Przykład operacji wymagających rozpoznania różnic kursowych
Przyjęto założenie, że operacje mają miejsce w trakcie miesiąca, więc nie
ma konieczności przeliczania sald na koniec okresu rozrachunkowego.
Przykład ilustruje model saldowy finansowania i odnosi się do faktoringu
z regresem. W Umowie Faktoringu strony uzgodniły, że wszystkie rozliczenia dokonywane są w walucie Wierzytelności.
Ewidencja księgowa
1.   Wystawienie przez Faktoranta faktury sprzedaży na kwotę 10.000,00
euro × 4,0 = 40.000,00 zł (VAT pominięty).
2. Otrzymanie finansowania od Faktora na poczet faktury wystawionej
w punkcie 1, przykładowo 80%: 8.000,00 euro × 3,95 = 31.600,00 zł.
3. Otrzymanie od Faktora faktury kosztowej na kwotę 200,00 euro ×
3,95 = 790,00 zł.
4. Raport od Faktora o płatnościach otrzymanych od Odbiorcy: 10.000,00
euro × 4,1 = 41.000,00 zł.
5. Rozliczenie z Faktorem (kwota faktury minus Zaliczka minus koszty):
1.800,00 euro × 4,1 = 7.380,00 zł.
Wyliczenie:
10.000,00 euro – 8.000,00 euro – 200,00 euro = 1.800,00 euro
6. Rozliczenie różnic kursowych
a)   od faktury sprzedaży, na koncie Odbiorcy – 1.000,00 zł
Wyliczenie:
10.000,00 euro × 4,1 (kurs obowiązujący na dzień otrzymania
płatności za fakturę) – 10.000,00 euro × 4,0 (kurs obowiązujący
na dzień wystawienia faktury) = 41.000,00 zł – 40.000,00 zł =
1.000,00 zł
b) od rozrachunków z Faktorem – 1.230,00 zł
Wyliczenie:
10.000,00 euro × 4,1 (kurs obowiązujący na dzień otrzymania płatności za fakturę) – 8.200,00 euro × 3,95 (kurs obowiązujący na
dzień otrzymania Zaliczki) – 200,00 euro × 3,95 (kurs obowiązujący na dzień otrzymania faktury kosztowej) – 1.800,00 euro × 4,1
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(kurs obowiązujący na dzień otrzymania płatności za fakturę) =
41.000,00 zł – 31.600,00 zł – 790,00 zł – 7.380,00 zł = 1.230 zł

6. Wpływ faktoringu na finanse firm
Faktoring jest metodą pozyskiwania środków na finansowanie bieżącej
działalności. Może być przy tym formą zabezpieczenia przez ryzykiem
braku zapłaty ze strony Kontrahentów. Ze względu na swoją specyfikę wymaga odpowiedniego ujmowania w rachunkowości. Niniejsza publikacja
w przystępny sposób przedstawia zagadnienia z tym związane. Prezentuje
je w kontekście zarówno krajowych, jak i międzynarodowych standardów.
Przydatne informacje na temat księgowania faktoringu znajdą w niej zarówno menedżerowie firm na co dzień korzystających z tej formy finan-
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sowania, jak i przedsiębiorcy, którzy dopiero rozważają sięgnięcie po to
rozwiązanie. W obu przypadkach świadomość metod ujmowania tej usługi w rachunkowości jest bardzo ważna i pozwala ustrzec się wpadnięcia
w gąszcz prawnych zawiłości.
Dla obydwu grup znaczenie mają także ekonomiczne skutki korzystania
z finansowania w formie faktoringu. Mogą mieć one niebagatelne znaczenie.
Jedną z głównych, wymienianych przez ekonomistów, zalet faktoringu jest stosunkowo łatwe pozyskanie przez Faktoranta bieżącego finansowania. Dzięki tej usłudze pozyskuje on środki pieniężne w ciągu kilku
dni od wystawienia faktury sprzedaży, co pozwala na płynne regulowanie
bieżących zobowiązań (wynagrodzenia, podatki, ZUS), a także zwiększenie
konkurencyjności w relacjach biznesowych, dzięki możliwości wydłużenia
terminów płatności. Faktoring jest instrumentem, który korzystnie wpływa
na poprawę płynności płatniczej Faktoranta.
Pozwala też przedsiębiorcy uwolnić się od skomplikowanych czynności
związanych z administrowaniem należnościami. Obsługę Wierzytelności
przejmuje Faktor. Bierze tym samym na siebie bieżące monitorowanie Odbiorców pod kątem terminowego regulowania płatności i skuteczne windykowanie należności przeterminowanych. Wpływa to mobilizująco na
dyscyplinę płatniczą Kontrahentów przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów operacyjnych Faktoranta.
Dla przedsiębiorców korzystających z faktoringu odwrotnego podsta
wową korzyścią jest to, że ich zobowiązania są zawsze terminowo uregulowane, a jednocześnie mogą oni wykorzystać wolne środki finansowe na
dowolny cel. W efekcie nie muszą zaciągać kredytów, by poprawić płynność
finansową.
Kolejną korzyścią jest budowanie wizerunku rzetelnego płatnika i wiarygodnego partnera biznesowego, wychodzącego naprzeciw oczekiwaniom
swoich kontrahentów.
6.1. Wpływ na strukturę bilansu
Z punktu widzenia księgowego istotny wpływ na strukturę bilansu ma faktoring pełny, pozwalający na wyksięgowanie z bilansu należności od Odbiorców. Dzięki temu można osiągnąć poprawę wskaźnika rotacji należności.
Jeśli środki uzyskane ze scedowanej na Faktora Wierzytelności przeznaczone zostaną na zapłatę bieżących faktur, to w efekcie zmniejszy się poziom zobowiązań bieżących i poprawi wskaźnik zadłużenia.
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6.2. Ocena kondycji Faktoranta przez podmioty
zewnętrzne
W praktyce często się zdarza, że audytor zewnętrzny, analityk bankowy,
analityk inwestycyjny lub Kontrahent weryfikują kondycję Faktoranta. Takie wskaźniki, jak płynność płatnicza czy rentowność majątku, należą do
głównych, podlegających ocenie.
Od ich poziomu uzależnione być może wydanie opinii o braku zagrożeń
kontynuacji działalności, decyzji o udzieleniu kredytu na rozwój, czy też
podpisanie intratnego kontraktu.

7. Założenia i ograniczenia
Prezentowane schematy księgowań, przykłady i wskazówki opisane w Po‑
radniku nie odnoszą się do konkretnych transakcji, jakie miały miejsce
w rzeczywistości. Mają charakter jedynie ilustracyjny. We wszystkich przedstawionych operacjach przyjęto, że usługa faktoringu dotyczy jednego roku
finansowego. Z tego względu pominięty został efekt podatku odroczonego
oraz konieczność rozliczania kosztów w czasie. Każda transakcja faktoringu
powinna zostać przeanalizowana indywidualnie, z uwzględnieniem konkretnych warunków umowy i innych okoliczności.
Publikacja została sporządzona z należytą starannością, jednak z koniecz
ności pewne informacje zostały podane w formie skróconej. Dane i informacje zawarte w publikacji nie stanowią wiążącej prawnie potwierdzonej
informacji. W związku z tym publikacja ma charakter wyłącznie informacyjny, a zawarte w niej dane nie powinny zastąpić szczegółowej analizy
problemu lub profesjonalnego osądu.
Podejście prezentowane w publikacji może ulec zmianie w związku ze
zmianami przepisów w zakresie rachunkowości oraz identyfikacją dodatkowych okoliczności. Wnioski opisane w przykładach ilustracyjnych również
mogą z czasem ulec zmianie wraz ze zmieniającym się podejściem praktyków. Wnioski wynikające z pozornie podobnych sytuacji mogą być różne
od tych, które autorzy prezentują w przykładach ilustracyjnych, ze względu
na różnice w zakresie podstawowych faktów oraz warunków.
Polski Związek Faktorów oraz EY nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych
na podstawie niniejszej publikacji.

Ewa Kraińska *

Usługi finansowe dla firm w branży
e‑commerce. Co przetrwa, a co musi
ulec zmianie? Doświadczenia Allegro

E‑commerce do niedawna był przez wiele wiodących instytucji finansowych postrzegany jako branża wysokiego ryzyka. Częsty brak siedziby, brak
stałych odbiorców, elastyczne podejście do sprzedawanego asortymentu,
łatwość wyjścia z biznesu. To nie są cechy, które charakteryzują wiarygodnego, według banku, klienta kredytowego. Kilka lat później okazało się, że
ten mało wiarygodny klient kredytowy jest jednym z najbardziej stabilnych
i odpornych na szoki gospodarcze oraz niesamowicie perspektywiczny. Jak
w tej nowej sytuacji zachowują się usługi finansowe? Czy wynoszone przez
sektor bankowy na sztandary: elastyczność, „szyte na miarę” rozwiązania
i cyfryzacja nadążają za pędzącym e‑commerce? Jakie wartości tradycyjnego podejścia do finansowania mają szansę przetrwać, a które niestety kończą swój żywot. Zapraszam w podróż po moich doświadczeniach z wdrażania innowacyjnego podejścia do usług finansowych dla firm branży
e‑commerce.
Ponad 3 lata temu dołączyłam do zespołu Allegro. Firma znana niemal
każdemu Polakowi. Na naszych oczach przez lata rodził się gigant, dając
konsumentom swobodny wybór setek milionów ofert w najlepszych cenach,
z niespotykanym doświadczeniem zakupowym. Na świąteczne reklamy Allegro czekało wielu i wielu uroniło łezkę przy spocie z dziadkiem... Dziś już
chyba nikt nie wyobraża sobie funkcjonowania bez Allegro, a kolejne innowacje tej firmy, takie jak: Smart!, Allegro Pay czy te z zakresu przyspieszania
dostaw, lojalizują nas coraz bardziej. Co kryje się na zapleczu tego sukcesu?
Allegro to około 130 tysięcy firm sprzedających swoje produkty milionom użytkowników. To ponad 100 tysięcy przedsiębiorstw, z różną sytuacją finansową, o różnej wielkości, aż w końcu z różnymi warunkami do
ekspansji. Łączy ich jednak bardzo wiele: wszystkie te firmy działają na
* B2B Financial Services Manager, Allegro.
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jednym marketplace. Każdy ma potencjalnie ten sam dostęp do klienta.
Każdy ma ten sam dostęp do narzędzi wspierających sprzedaż, aż w końcu
każdy z nich walczy o to samo: aby to jego produkt sprzedał się jak najlepiej. Allegro to fabryka możliwości wspierania sprzedawców. Począwszy od
edukacji, poprzez Akademię Allegro, dedykowane programy pomagające
spróbować swoich sił w e‑commerce, narzędzi poprawiających widoczność
oferty, takich jak Allegro Ads, wyróżnienia, oferty sponsorowane, aż w końcu po specjalne programy akceleracyjne. Od 3 lat Allegro wspiera również
sprzedawców poprzez oferowanie im kredytu w formie linii kredytowej lub
pożyczki ratalnej. Po co?
Oferta finansowania sprzedających na Allegro ma jeden główny cel:
zwiększyć obrót swoich klientów. Wydawałoby się, że jest to cel, który przyświeca każdej instytucji finansowej: dbać o rozwój swoich klientów. Patrząc
na cele managerów sprzedażowych w bankach, można odnieść wrażenie, że
nie wszędzie i nie zawsze tak jest. W większości instytucji finansowych cel
jest jeden: wolumen udzielonych kredytów. I tu zaznacza się podstawowa
różnica między Allegro i aktualnym sektorem finansowania firm w Polsce.
Dla nas liczy się przede wszystkich to, jak możemy pomóc sprzedawcy zrealizować wymagania naszych klientów. To podejście determinuje nie tylko
ofertę, ale przede wszystkim sposób jej prezentowania czy procesy wspierające.
Nasi sprzedawcy to przedsiębiorcy reprezentujący każdy sektor gospodarki. Wielu z nich korzysta już z finansowania zewnętrznego w swoich
bankach. Część woli prowadzić firmę w oparciu o posiadaną gotówkę.
Wielu przedsiębiorców nie wyobraża sobie prowadzenia firmy „na kredyt”.
Kampanie promocyjne krzyczące o najniższym oprocentowaniu, prostym
procesie kredytowym niestety często nie pomagają edukować firmy w kierunku optymalnego wykorzystania instrumentów finansowych. To są też
nasze doświadczenia. Zaczęliśmy od oczywistego rozwiązania: wpięcia
tradycyjnej oferty kredytowej banku do Allegro. Bez dokumentów finansowych, z prostym wnioskiem kredytowym i decyzją w 3 min. Założyliśmy masową sprzedaż kredytów od pierwszego dnia. Tak się nie stało. Kilka miesięcy później dostrzegliśmy kluczowy powód. Tradycyjne bankowe
wartości i priorytety nie wystarczą w e‑commerce.
Skuteczność wsparcia kredytowego jest w dużym stopniu uzależniona od
jakości procesu kredytowego, a ten – od dojrzałości technologicznej partnera lub banku współpracującego z danym marketplace. Chodzi w szczególności o zaufanie do danych zgromadzonych na platformie oraz o zdolność
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do wyciągania wniosków na ich podstawie, jako alternatywie do tradycyjnych informacji podawanych we wnioskach kredytowych. Oczekiwania
banków dotyczące zakresu danych, sposobu ich pozyskiwania, czy nawet
żądania przekierowania użytkownika do bankowości elektronicznej w celu
dokończenia procesu, są dziś ogromną barierą przed wykorzystaniem potencjału kredytowego do wzrostu sprzedaży w tym segmencie. Mówiąc
wprost, obserwowany trend wskazuje na konieczność przeniesienia procesu kredytowego tam, gdzie klient funkcjonuje. To nie klient przychodzi dziś
do banku, ale bank jest w miejscu i momencie, w którym jego klient może
go potrzebować. Nie tylko pod kątem komunikacji, ale również fizycznie,
z całą technologią.
Kolejną istotną różnicą między dzisiejszą ofertą instytucji finansowych
a ofertą Allegro jest sposób komunikacji. Dla Allegro kredyt nie jest produktem końcowym. Sprzedawca nie przychodzi do Allegro po kredyt. Przychodzi skutecznie sprzedać swój produkt. Kluczowym wyzwaniem oferty
kredytowej na Allegro jest zatem wsparcie tych „elementów”, które sprawiają, że klient finalnie kliknie konkretną ofertę. Na sukces sprzedażowy składają się: odpowiedni asortyment, oczekiwana cena oraz widoczność takiej
oferty na platformie. Komunikacja oferty kredytowej sprowadza się zatem
do m.in:
ȤȤ wskazywania, jak dodatkowa gotówka może pomóc w zakupie większych partii produktów, co daje możliwość negocjacji ceny jednostkowej towaru i oszczędności na kosztach transportu itd.,
ȤȤ wsparcia finansowego w zakresie inwestowania w reklamę,
ȤȤ optymalizacji wykorzystania gotówki w firmie.
Równie istotny jest również komunikat o wsparciu. Taki marketplace jak
Allegro daje nieograniczone możliwości obserwowania cyklu funkcjonowania przedsiębiorstwa np. w ciągu roku, ale również tego, jak dana firma
funkcjonuje w otoczeniu konkurencji, wyzwań czy potencjału pozyskania
nowych klientów. Ta wiedza, połączona z najnowocześniejszą technologią
pozwalającą na precyzyjne oszacowanie ryzyk i możliwości rozwoju, daje
szansę na dopasowanie odpowiedniego przekazu do momentu, w którym
sprzedawca się znajduje. Przykładem są programy akceleracyjne. Dzięki
analizie danych jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie elementy w modelu
sprzedaży powinny być poprawione przez danego sprzedawcę, aby osiągnąć
oczekiwany rezultat. Oferta finansowa na korzystnych warunkach cenowych i procesowych pozwala w krótszym czasie i bez nadmiernego wysiłku
finansowego danej firmy spełnić te wymagania i zwiększyć skalę sprzedaży.
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Umiejętność tłumaczenia kredytu na język konkretnego zdarzenia w życiu danej firmy, czy dokładnie oszacowanej korzyści, zależy od zakresu posiadanych danych, sprawności technologicznej oraz kompetencji i zasobów
do nieograniczonego skalowania oferty. To wyróżnia dziś ofertę kredytową
Allegro spośród tradycyjnych ofert komercyjnych na rynku.
Tradycyjne dogmaty bankowe, takie jak: dokumenty finansowe niezbędne do precyzyjnej oceny wiarygodności kredytowej klienta, przejrzystość
wniosku kredytowego, szybkość i sprawność procesu kredytowego liczona
w dniach czy budowanie centrów zarządzania finansami w aplikacjach bankowych, zdają się być niewystarczające dla pędzącego sektora e‑commerce.
Nasi partnerzy szukają sukcesu sprzedażowego, a nie kredytu, decyzji natychmiast, a nie za klika dni, a w końcu koncentrowania informacji w miejscu prowadzenia biznesu zamiast przenoszenia na zewnętrzne aplikacje.

Odroczona płatność dla firm. Przychodzi nowe
Sektor e‑commerce rośnie w siłę. Dziś już nie tylko konsumenci korzystają
z zakupów on‑line. Rynek B2B coraz odważniej używa internetu i rozwiązań typu marketplace, zwiększając co roku udział swoich zakupów on-line.
Dane Santander Bank Polska wskazują, że szacowana wartość rynku e-commerce B2B w Polsce w 2020 roku to 637 mld PLN (dla porównania – rynek
e‑commerce konsumencki to 70 mld PLN). Sektor ten urósł aż o 30% w porównaniu do 2019 roku i utrzymuje swoją dynamikę również w 2021 roku.
Usługi finansowe w świecie e‑commerce odgrywają coraz bardziej istotną rolę. Powszechnie znane są rozwiązania dedykowane kupującym detalicznym (pay buy link, raty, rozwiązania typu „buy now, pay later”). Usługi
finansowe dla firm nie są aż tak powszechne, jednak z roku na rok ich waga
i wpływ na wyniki branży rosną. Allegro jest pionierem popularnego na
rynku rozwiązania typu „kup dziś, zapłać później” w formie dedykowanej
klientowi firmowemu, w ramach oferty Allegro Biznes.
Podobnie jak w przypadku oferty kredytowej dla sprzedających, istotnymi czynnikami przy tworzeniu odroczonej płatności dla firm były: użyteczność dla kupujących, możliwość skalowania oraz wygoda. Kredyt kupiecki
czy płatność przelewem są dziś główną metodą płatności w rozliczeniach
B2B. Nasze badania wskazują, że najczęściej oferowane są krótkie terminy
płatności: 7 czy 14 dni. Nie wymagają one specjalnych negocjacji z dostawcami. Możliwość wydłużenia płatności do 30 dni wiąże się często z koniecz-

Faktoring • Rok XI (2021)
Usługi finansowe dla firm w branży e-commerce  

■  

83

nością zawarcia umowy kredytu kupieckiego, a w przypadku dłuższych terminów – z dodatkową opłatą. To dostawca ustala warunki, a proces, choć
skomplikowany, gwarantuje lojalność zakupów.
Powyższe warunki ograniczają jednak kupujących. W świecie marketplace, gdzie liczy się przede wszystkim dobra oferta i optymalna cena, kupujący nie może być skrępowany jakimikolwiek indywidualnymi warunkami
handlowymi. Priorytetem powinna być swoboda wyboru i metody płatności podążające za użytkownikiem, a nie ustalane przez sprzedających. Ważne jest także bezpieczeństwo transakcji dla sprzedawcy i utrzymanie jego
płynności finansowej.
Allegro daje takie możliwości. Odroczona płatność dla firm jest zbudowana w oparciu o faktoring. Z jednej strony daje kupującemu swobodny
dostęp do 60‑dniowego terminu płatności już od pierwszych zakupów,
z drugiej – gwarantuje sprzedawcy przelew za sprzedany towar z przejęciem ryzyka transakcji. Szeroki zakres danych oraz nowoczesna technologia pozwoliły na stworzenie rozwiązania precyzyjnie odpowiadającego na
potrzeby klienta firmowego w świecie zakupów cyfrowych. Co to oznacza?
Nasi klienci znają doskonale Allegro – z zakupów prywatnych. Przyzwyczajeni są do pewnych standardów płacenia i wygody, jakie Allegro w tym
obszarze zapewnia. Robiąc zakupy firmowe, oczekują bardzo podobnych
doświadczeń: swobody dostępu, wysokiej użyteczności i łatwości używania. Dlatego też odroczona płatność dla firm jest dostępna na ścieżce zakupowej, a nie w aplikacji bankowej. Atrakcyjny produkt jest motywacją do
wizyty na Allegro Biznes. Odroczona płatność pozwala na optymalizację
zakupów firmowych. Aby móc skorzystać z tej formy płatności, użytkownik
jest jednorazowo proszony o zaznaczenie zgody na scoring. Po otrzymaniu
pozytywnej decyzji może kontynuować zakupy, wybierając jedynie żądany
termin płatności. Bez dodatkowych dokumentów finansowych, bez odrębnych zgód na cesję, bez konieczności negocjowania terminów płatności.
Zgoda na scoring i pozytywna decyzja są jedynymi warunkami otwierającymi możliwość skorzystania z odroczenia płatności. W odróżnieniu od
tradycyjnego kredytu kupieckiego odroczona płatność dla firm na Allegro
nie obciąża zdolności kredytowej kupującego.
Swobodny i powszechny dostęp do odroczenia płatności firmowej jest
możliwy dzięki strukturze faktoringu pełnego (z przejęciem ryzyka). To
sprzedawca, zawierając umowę faktoringową z naszym partnerem – PragmaGO – udostępnia oferty w metodzie „kup dziś, zapłać później”. Aktualnie co trzecia oferta Allegro Biznes oferuje możliwość odroczenia płatno-
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ści, a skala zawartych umów faktoringowych, po niespełna roku od startu,
stanowi aktualnie dwucyfrowy udział w liczbie klientów faktoringowych
w Polsce, raportowanej przez Polski Związek Faktorów. Dynamiczny proces
zawierania umów faktoringowych jest możliwy dzięki innowacyjnemu podejściu do faktoringu, na jaki zdecydowaliśmy się wspólnie z PragmaGO.
Marketplace to samoobsługa. Bez sieci handlowców musimy przekonać
setki tysięcy różnej wielkości sprzedawców do zawarcia umowy faktoringowej. Jest to możliwe tylko i wyłącznie dzięki odpowiedniej komunikacji.
Nie sprzedajemy faktoringu. Nie oferujemy upłynnienia wierzytelności czy
odblokowania faktur. Komunikujemy możliwość włączenia nowej, bardzo
atrakcyjnej metody płatności na oferowanych produktach. To podejście
zmieniło optykę patrzenia na faktoring na Allegro. Zachęcamy naszych
sprzedawców do zawierania umów faktoringowych, aby ich oferty były
atrakcyjne nie tylko pod kątem ceny czy jakości, ale również dostępnej metody płatności. Nie byłoby to możliwe bez gwarancji prostego i użytecznego
procesu obsługi faktoringu dla sprzedawcy. Współpraca z marketplace jest
dziś zdigitalizowana. Większość partnerów integruje swoje systemy magazynowe, systemy do obsługi zamówień, systemy fakturowe z takimi platformami jak Allegro. Robią to albo bezpośrednio, albo poprzez profesjonalnych integratorów sprzedaży. Integralność procesu obsługi faktoringu
z bieżącymi procesami obsługi e‑commerce to kolejny warunek powodzenia projektu. Prowadzi nas to do analogicznych wniosków jak przy ofercie
kredytowej. Usługa finansowa ma być w miejscu, gdzie dzieje się biznes,
a nie w odrębnych aplikacjach. Tak też jest w przypadku odroczonej płatności dla firm na Allegro. Sprzedawcy, za pośrednictwem istniejących integracji, identyfikują transakcję z tą metodą płatności i automatycznie przesyłają
dane fakturowe oraz informacje na temat statusu przesyłki. Jest to sygnał
dla faktora do uruchomienia przelewu na 100% wartości transakcji. Cała
operacja jest zintegrowana z innymi transakcjami na Allegro, co zapewnia
sprzedawcom spójność raportowania.

Mobilne usługi finansowe przyszłością sektora
Usługi finansowe na Allegro odgrywają coraz istotniejszą rolę w rozwoju platformy. Nasze dotychczasowe doświadczenia pokazują, że specyfika
marketplace wymusza jednak odpowiednią ich formę, proces oraz komunikację. Mając przewagę w postaci zamkniętego ekosystemu, w którym
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transakcja się odbywa, danych transakcyjnych zbieranych na bazie historycznych zakupów czy sprzedaży oraz nowoczesnej technologii pozwalającej na precyzyjną analizę i przewidywanie trendów sprzedażowych dla
danych branż, możemy oferować naszym użytkownikom unikalne wartości
wspierające ich decyzje zakupowe i optymalizujące wydatki firmowe, a także zapewniające sukces sprzedażowy. To dopiero początek drogi. Wierzę
w to, że spersonalizowane usługi finansowe, obecne w miejscu prowadzenia
działalności, gwarantujące niezależność biznesową, są przyszłością sektora.

Kevin Day *

Przyszłość faktoringu
i nieograniczonych źródeł
finansowania

Globalna pandemia doprowadziła do bezprecedensowych wyzwań związanych z gospodarczymi i społecznymi zakłóceniami. Jej daleki zasięg dotknął
wiele sektorów, małych firm i pracowników znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, uwidaczniając jednocześnie istniejące wcześniej wyzwania dla
małych przedsiębiorstw.
Według danych FCI, całkowita wielkość faktoringu w Europie spadła
w 2020 roku o 6,7%, a skumulowane obroty – o 6,5%. Warto wziąć pod uwagę, że brak popytu, interwencja wspieranych przez rząd systemów wsparcia
przedsiębiorstw oraz zmuszanie niektórych przedsiębiorstw do hibernacji
spowodowały znaczne zakłócenia na rynku finansowania należności.
W 2020 roku udzielanie pożyczek było wysokie, głównie napędzane
przez programy rządowe i unijne, które wspierały gospodarki i zapobiegały
masowemu bezrobociu. Popyt na finanse prawdopodobnie będzie się utrzymywał w miarę ożywienia MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) i wycofywania tych systemów. Wiele MŚP powróci do działania bez pożyczek,
ponieważ dotacje i programy wsparcia są ograniczane. Również prawdopodobne jest, że istnieje możliwość wspierania przedsiębiorstw, które mogłyby mieć pierwsze doświadczenie w zaciąganiu pożyczek. Istnieje także przekonujący argument dla przedsiębiorstw, które chcą się rozwijać, że koszty
pożyczek pozostają stosunkowo niskie w wielu krajach.

Trendy i trwałe zmiany
Finansowanie faktoringu i należności wzrosło w siłę i było znaczącym
źródłem przychodów, które wspierały rozwój gospodarek na całym świecie.
* Chief Executive Officer, HPD Lendscape.
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Niezależnie od tego, czy ostatnie trendy dotyczące finansowania łańcucha
dostaw mogły nadszarpnąć reputację finansowania wierzytelności w krótkim okresie, prawdą jest, że postrzeganie należności faktoringowych przez
środowisko biznesu często było negatywne, jako zbyt czasochłonne, kosztowne i uznawane za ostateczność dla zdesperowanych firm.
Odroczenie płatności pomaga firmom, które mają problemy, również jest
sprawdzonym sposobem na sukces i planowanie rozwoju w szybszym tempie. Faktoring także pomógł starszym, średnim przedsiębiorstwom, które
preferują większą elastyczność w stosunku do bezpiecznej linii kredytowej.
Trudność przychodzi przy repozycjonowaniu faktoringu w mniejszym
stopniu jako rozwiązanie dla firm z ograniczeniami gotówkowymi, ale raczej jako narzędzie umożliwiające usunięcie ograniczeń, stymulowanie
wzrostu i umożliwienie przedsiębiorstwom wykorzystania potencjału rozwoju i prowadzenia działalności.
Chociaż nadal zmagamy się z kryzysem, który uwydatnił istniejące słabości, musimy zrozumieć pełny wpływ pandemii.
Doświadczyliśmy poważnych zmian w postawach społecznych, polityce,
pracy i konsumpcji, jednak co to oznacza dla przedsiębiorstw, nie zostało jeszcze zrozumiane. Jedno jest pewne: nastąpi zmiana. Niektóre zmiany
będą krótkoterminowe, jednak bez wątpienia pojawią się pewne transformacje, które pozostaną tzw. nową normalnością.
Patrząc z bliska na niektóre z tych zmian, można powiedzieć, że wzmacniają one i przyspieszają istniejące trendy, nie prowadząc do powstania nowych. Można dyskutować nad skalą i czasem trwania przeobrażeń, nad tym,
czy niektóre z nich będą tymczasowe, czy też stałe. Jest to już zauważalne
w działaniach korporacji, które ograniczają wynajmowane powierzchnie
biurowe i akceptują pracę w domu.

W efekcie wyzwań rosną możliwości
W wyniku pandemicznych restrykcji na firmy zostały nałożone ograniczenia związane z możliwością prowadzenia działalności. Wiele przedsiębiorstw zostało zobowiązanych do zastosowania kreatywnych zmian w sposobie prowadzenia działalności operacyjnej lub ukierunkowania się na inne
modele operacyjne. Na przykład niektórzy sprzedawcy detaliczni zamykają sklepy stacjonarne, przechodząc całkowicie na działanie e‑sklepów. Nie
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jest to nowe zjawisko, ale niewątpliwie w wielu przedsiębiorstwach zostało
przyśpieszone z powodu pandemii.
Tworzenie tradycyjnych biznesplanów było wyzwaniem dla dużej ilości przedsiębiorstw ze względu na niepewny charakter gospodarki. Przedsiębiorstwa, starając się lepiej zrozumieć nowe możliwości i zagrożenia,
zmieniają swoje modele biznesowe, usługi i produkty. Na przykład przed
pandemią łańcuchy dostaw były zarządzane zgodnie z metodologią lean,
a procesy produkcyjne wykorzystywały narzędzie just in time polegające na
ograniczaniu zapasów i zmniejszaniu kosztów przechowywania. W efekcie
pandemii łańcuchy dostaw zostały zakłócone, co wpłynęło na brak zaopatrzenia. W celu zapewnienia płynności dostaw towarów i zmniejszenia ryzyka firmy nawiązały współpracę z lokalnymi zróżnicowanymi dostawcami. Pojawiły się nieoczekiwane formy współpracy, gdzie dwie bardzo różne
firmy połączyły się, aby kontynuować działalność pomimo ograniczeń (np.
lodowisko w Szczecinie, które stało się kwiaciarnią).
W gospodarce będą też występować przedsiębiorstwa posiadające większe zapasy, aby uniknąć przestojów produkcyjnych. Jeśli nastąpi załamanie
się łańcucha dostaw, dostawcy finansowania mogą zastosować rozwiązania
kredytowe oparte na aktywach, wykorzystując jako zabezpieczenie magazynowane przedmioty.
Widzieliśmy również przypadki, zwłaszcza we Francji, że przedsiębiorstwa są finansowane poprzez zamówienia od swoich klientów. W ten sposób klienci wspierają nabywanie materiałów niezbędnych do realizacji zamówień i wystawianie faktur. Istnieje wiele różnych technik, które mogą
zapewnić bezpieczeństwo pożyczkodawcy, przy jednoczesnej maksymalizacji kapitału obrotowego dla przedsiębiorstw.
Priorytetem dla kredytodawców jest oczywiście zarządzanie ryzykiem.
Ci, którzy chcą wykorzystać rynkowe możliwości, muszą zrozumieć charakterystykę konkretnego zarządzania operacyjnego, a zmiany prawdopodobnie będą występować stale. Istnieją trzy kluczowe elementy, o których
kredytodawcy muszą pamiętać, aby działać skutecznie, w szczególności:
wykorzystanie zmiany sposobu myślenia i technologii, umiejętność dostosowywania się i ewoluowania w celu współpracy.
Dla zaspokojenia potrzeb obecnego środowiska i platform cyfrowych
szybkość i konkurencyjność będą miały kluczowe znaczenie, natomiast
technologia będzie kluczem do wspierania kredytodawców w zakresie elastyczności wymaganej do zaspokojenia potrzeb klientów w czasie przemian
na rynku.
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W ciągu ostatnich kilku lat technologia, cyfryzacja i dostęp do danych
spowodowały transformację na rynkach kredytowych. Konsekwencje pandemii przyspieszyły przyjęcie technologii cyfrowych i umocnienie jej pozycji w działaniach finansowych. Wydajność, bezpieczeństwo i lepsze doświadczenia klientów stały się priorytetem dla kredytodawców.
Chęć do współpracy z dostawcami usług lub technologii może wydawać się bezdyskusyjna, ale niektóre partnerstwa mogą nie być tak oczywiste (np. wspomniana kwiaciarnia na lodzie). Zasadnicze znaczenie będzie
miał również spójny dialog i współpraca z zainteresowanymi stronami oraz
aktywność lokalnej społeczności chętnej do współpracy z organami regulacyjnymi, mającej na celu zapewnienie korzyści płynących z regulacji w zakresie możliwości finansowania MŚP dla dobra całej gospodarki.
Niechciane regulacje stale zagrażają finansowaniu należności. Zmiany w przepisach niekoniecznie są ukierunkowane na rynek finansowania
należności, ale i te mogą mieć niezamierzone konsekwencje w postaci
tworzenia dodatkowych warstw złożoności, biurokracji lub zmniejszenia
bezpieczeństwa pożyczkodawcy. Przykładowo: niedawna zmiana prawa
brytyjskiego postawiła rząd przed wierzycielami uprzywilejowanymi, gdy
przedsiębiorstwo staje się niewypłacalne – osłabiło to pozycję firm również
polskich w roszczeniu należności, a rynek faktoringu nie był odporny na
podobne naciski, połączone z pojawieniem się wymogów rozdzielenia płatności, aby uniknąć oszustw związanych z VAT.
Lokalne stowarzyszenia faktoringowe na całym świecie są dobrze przygotowane do lobbowania organów regulacyjnych w celu ukierunkowania
prawodawstwa i ograniczenia szkód w sektorze tam, gdzie to możliwe.
Rządy na całym świecie doceniają korzyści płynące z faktoringu w celu zapewnienia sektorowi MŚP kluczowych środków finansowych oraz korzyści
dla szerszej gospodarki, jednak powinny pamiętać o tym, aby nie szkodzić
sektorowi i potencjalnie nie ograniczać finansowania dostępnego dla MŚP.
Postępującą tendencją, którą obserwujemy na wielu rynkach, jest uproszczenie finansowania należności i przekształcenie oferty w bezpieczne dla
przedsiębiorstw rozwiązania w zakresie finansowania kapitału obrotowego.
Oferty zabezpieczone na szczegółowe i dokładne dane liczbowe zapewniają
bardziej elastyczne sposoby udzielania pożyczek dla przedsiębiorstw oraz
podnoszą konkurencyjność tego rozwiązania w stosunku do tradycyjnych
produktów kredytowych.
Nie da się przewidzieć, czy nadmierna ilość regulacji ograniczy zdolność
polskiego rynku do przyjęcia tych globalnych trendów i czy ostatecznie
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utrudni wzrost gospodarczy. Jeśli tak się stanie, najlepsze dla przedsiębiorców i kredytodawców będzie wdrożenie rozwiązania hybrydowego. Kredytodawcy, którzy wdrożą mechanizmy zabezpieczenia udzielonych pożyczek
i nadzór nad przepływem należności w czasie rzeczywistym, zyskają pewność podjętych transakcji i będą mogli z większym zaufaniem do klienta
udzielić spodziewanych zaliczek.

Przełamywanie barier i patrzenie w przyszłość
Co przyniesie przyszłość? Chociaż mówi się o tym od wielu lat, w HPD
Lendscape wierzymy, że technologia, motywacja i okoliczności stworzyły
dobre warunki dla kredytodawców, aby osiągnąć bezproblemowe finansowanie – od onboardingu i nabycia nowego biznesu do eksploatacji korzyści
z produktów finansowania należności. Pozwala to przedsiębiorstwom skupić się na napędzaniu sukcesu i wzrostu gospodarczego, wspieranym przez
finansowanie kapitału obrotowego, które jest dostosowane do ich potrzeb.
Dostawcy technologii informatycznych od pewnego czasu naciskają na cyfryzację, a wiele instytucji finansowych skorzystało z tych tendencji w ciągu
ostatnich kilku lat. Obecnie pojawiła się jeszcze większa szansa, aby wykorzystać tę zmianę sposobu myślenia. „Usługi w chmurze” mają już stworzone solidne podstawy, szczególnie w zakresie wsparcia pracy zdalnej, a IT
jest w doskonałej sytuacji, aby zaoferować elastyczność we wprowadzaniu
coraz bardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań, które uproszczą korzystanie z usług i stale będą dostosowywać się do zmieniających się
wymagań rynku.
Jako dostawca technologii specjalizujący się w tym sektorze finansowym mamy żywotny interes w finansowaniu faktoringu i należności oraz
ewolucji powiązanych produktów – w szczególności pożyczek opartych
na aktywach (asset based, lending– ABL), programach wykupu należności
i rozszerzaniu zasad płatności, które nadal będą odgrywać znaczącą rolę
w oferowaniu wsparcia dla przedsiębiorstw w przyszłości. Jako rozwiązanie
dla bardziej efektywnego wykorzystania aktywów, systemy ABL wyjątkowo zostaną umieszczone w niektórych sektorach, aby zaoferować kredytodawcom elastyczność w stale zmieniającym się krajobrazie gospodarczym
i umożliwić przedsiębiorstwom pełne uwolnienie ich potencjału.
Szersze przyjęcie wymiany danych, otwartej księgowości oraz bankowości oznacza, że pożyczkodawca w oparciu o dostęp do aktywów może
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znacznie szybciej podjąć decyzje o zaangażowaniu środków, jeśli będzie
miał szybki dostęp do historii handlowej kredytobiorcy, z pełną przejrzystością sprzedaży, do księgi zakupów i ruchów gotówkowych.
Otwarta księgowość może dostarczyć kredytodawcy informacji niezbędnych dla zarządzania ryzykiem i optymalizacji dostępnych środków
finansowych. Kontrole i oceny są przeprowadzane w krótkim czasie i przy
znacznie mniejszym napięciu niż w przypadku procesów ręcznych. Kredytodawcy, którzy mają dostęp do danych księgowych swoich klientów, zyskują znacznie mocniejszą pozycję, żeby usprawnić operacje i zapewnić zadowolenie klientów, poszerzając zakres wspieranych sektorów i wykorzystując
technologię w celu poprawy paradygmatu ryzyka/nagrody, aby umożliwić
większe finansowanie dla przedsiębiorstw przy odpowiednich kosztach.
Od dwóch lat nastąpiło przyspieszone tempo przyjmowania nowych
technologii i cyfryzacji przez organizacje. Nastąpiła zwiększona kontrola,
szybkość i niezawodność, jaką może mieć łańcuch dostaw przedsiębiorstwa
za ułamek kosztów ich obecnej infrastruktury. Kredytodawcy i wyspecjalizowani dostawcy technologii odwróconego faktoringu – tacy jak HPD
Lendscape – coraz mocniej współpracują, ażeby wnieść dodatkową wartość
we wsparcie ekosystemów klientów. W tej dziedzinie odnotowaliśmy duży
wzrost zainteresowania ograniczaniem ryzyka, w szczególności poprzez
kredyty konsorcjalne, gdzie większe przedsięwzięcia finansowe mogą być
dzielone z innymi kredytodawcami, co zmniejsza ryzyko.
Znanym jest faktem, że technologia blockchain jest stosowana do usług
odwracania faktoringu, i oczekujemy, że o wiele więcej firm przyjmie podobne podejście, gdy będziemy wchodzić w etap po pandemii. Blockchain
jest idealnym rozwiązaniem, żeby zapewnić niezawodność i szybkość decyzji, a niezmienność technologii rozproszonej księgi chroni przed podwójnym finansowaniem i dodatkowo zapewnia autentyczność faktur. Jednak
należy zachować ostrożność, ponieważ technologia ta będzie stosowana
z sukcesem tylko wtedy, gdy zaistnieje jednolitość, interoperacyjność i powszechne przyjęcie proponowanych przez nią rozwiązań.
Niezależnie od technologii, integracja MŚP z sieciami handlowymi będzie nie tylko katalizatorem bardziej jednolitego i dynamicznego ekosystemu finansowego, w którym przedsiębiorstwa te będą miały dostęp do opłacalnego kapitału obrotowego, ale także zapewni bardziej solidne i odporne
łańcuchy dostaw w przyszłości. Można się spodziewać pojawienia się nowych wyzwań, ale ściślejsza współpraca pozwoli na wprowadzenie lepszych
praktyk i aplikacji.
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Sztuczna inteligencja to kolejna technologia, o której wiele się mówi, często z lękiem przed dominacją myślących komputerów, które miałyby rzekomo przejąć władzę nad światem. W rzeczywistości narzędzia sztucznej inteligencji, takie jak uczenie maszynowe, będą miały do odegrania ważną rolę
w rozszerzaniu procesów biznesowych i stwarzaniu większych możliwości
wykorzystania przez ludzi czasu dla działań tworzących wartości dodane.
Sektor finansowania należności już wykorzystuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, wykrywanie wyjątków, a także możliwość przewidywania
logicznych kroków w kierunku wdrożenia bardziej dynamicznych algorytmów, które reagują i dostosowują się do ogromnej ilości danych, zebranych
z różnych źródeł.
Popyt na kredytodawców oferujących szybkie, dynamiczne transakcje
cyfrowe dla swoich klientów rósł na długo przed pandemią i stał się preferowanym, jeśli nie koniecznym, kanałem wyboru dla wielu firm, rozwiązującym ich problemy.
Skupiliśmy się na budowaniu przyjaznych dla użytkownika, intuicyjnych
doświadczeń dla naszych klientów i ich klientów. W przestrzeni, w której
dwa produkty finansowe są takie same, doświadczenie klienta będzie mieć
coraz większe znaczenie.
Kredytodawcy powinni wziąć pod uwagę technologię, która nie tylko
oferuje wyrafinowanie i złożoność, aby spełnić wymagania, ale jest zaprojektowana z myślą o optymalnej wydajności dla swoich użytkowników. Co
ważniejsze, ta technologia powinna być również zorientowana na klienta
w zakresie funkcjonalności i projektowania, aby pomóc firmom usprawnić
procesy i po prostu osiągnąć cele.
W HPD Lendscape zaangażowaliśmy się w finansowanie należności już
w latach 80., kiedy technologia zyskiwała uznanie w branży jako kluczowy element rozwoju. Na polskim rynku rozpoczęliśmy działalność w 2002
roku i mieliśmy okazję współpracować z kilkoma dostawcami, uczestnicząc
i wspierając wiele branżowych wydarzeń.
Nasz flagowy produkt – Lendscape – jest zwieńczeniem wieloletniego
doświadczenia w branży, ciągłych inwestycji i znaczącej bazy użytkowników, która nieustannie napędza innowacje i myślenie przyszłościowe. Widzieliśmy, jak nasze rozwiązanie ewoluuje i rozwija swoje lokalne wersje;
w szczególności wokół selektywnego finansowania faktur, w przeciwieństwie do całej tradycji obrotu na innych rynkach.
Jako dostawca technologii specjalistycznych, utrzymujemy symbiotyczne
relacje z branżą należności finansowych, zapewniając, że nasza technolo-
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gia stale ewoluuje i spełnia wymagania kredytodawców i kredytobiorców.
Wdrożyliśmy Lendscape w 50 krajach na całym świecie i wnosimy bogate
doświadczenie, oparte na różnych rynkach, segmentach i specjalizacjach.
W czasach, w których przewiduje się, że wiele gospodarek powróci do
poziomu sprzed pandemii, środowisko biznesu chce wykorzystać nowe
możliwości. Naszym celem jest umożliwienie sektorowi finansowemu przełamania barier i uruchomienie katalizatora wzrostu gospodarczego, umożliwiając przedsiębiorstwom wykorzystanie ich pełnego potencjału.

Robert Meters *

Rozwiązania informatyczne wspierają
globalny rozwój przedsiębiorstw
i zwiększają ich odporność

1. Atmosfera optymizmu w branży faktoringowej
W obliczu słabnącej pandemii COVID‑19 rok 2021 przynosi pozytywny
zwrot dla branży faktoringowej. Dalszy wzrost gospodarczy można osiągnąć poprzez zastosowanie instrumentów finansowania zabezpieczających
płynność finansową przedsiębiorstw. Te same narzędzia można również
wykorzystać w zapobieganiu wzrostów poziomu zadłużenia klientów korzystających z faktoringu. Narastające w czasie kryzysu zagrożenia utraty
płynności i kurcząca się baza kapitałowa zmusiły przedsiębiorców do zaciągnięcia kredytów, co jest istotnym obciążeniem dla firm.
Aktualne statystyki światowego faktoringu potwierdzają fakt, że mimo
znacznego spadku całkowitego wolumenu obrotów branży zastosowanie
faktoringu w okresie pandemii COVID‑19 przyniosło stabilizujący efekt.
Nie trzeba dodawać, że przyszłe fale niewypłacalności dotkną również branżę faktoringową. Niemniej jednak można się spodziewać, że łatwy dostęp
do narzędzi poprawiających płynność finansową w ofercie firm faktoringowych będzie miał w przyszłości coraz większe znaczenie we wspieraniu stabilności i rozwoju biznesu. Decydując się na nabycie wierzytelności, firmy
faktoringowe stają przed trudnym zadaniem odpowiedniego oszacowania
ryzyka niewypłacalności i przeciwdziałania spodziewanym upadłościom
wywołanym przez kryzys. W tej sytuacji przedsiębiorstwa faktoringowe
muszą sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie zarządzania ryzykiem
kredytowym.

* Head of Marketing and Sales Global Business & Financial Services, Schumann.
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2. Rozwiązania IT wspierające rozwój biznesu
Skalą działalności firm faktoringowych w zakresie operacji związanych
i niezwiązanych z ryzykiem można skutecznie wymusić automatyzację
obiegu dokumentów wspieraną przez IT. Firmy faktoringowe dążące do cyfryzacji i automatyzacji procesów biznesowych inwestują w IT obejmujące
następujące rozwiązania systemowe:
ȤȤ wsparcie informatyczne procesów szybkiego i zautomatyzowanego
rozpatrywania wniosków o przyznanie limitów, a także procesów decyzyjnych opartych na obiegu dokumentów cyfrowych w ramach rozwiązania programowego,
ȤȤ zorientowanie na zintegrowane analizy danych oraz wykorzystanie
odpowiednich danych ze źródeł z technicznymi interfejsami do partnerów biznesowych, dostawców informacji i ubezpieczycieli kredytu
kupieckiego przy zachowaniu wiarygodnych, wydajnych i przejrzystych procesów.

3. Najważniejsze inwestycje informatyczne
Najważniejsze inwestycje w IT dla branży faktoringowej, przygotowujące
do ekspansji biznesowej w świecie po pandemii COVID‑19, obejmują przede wszystkim:
ȤȤ automatyzację procesów wspierających podejmowanie szybkich decyzji i ekspansji biznesu z zachowaniem prostych procedur,
ȤȤ cyfrową współpracę z partnerami biznesowymi w ramach wiarygodnych, wydajnych i przejrzystych procedur,
ȤȤ analitykę danych i wykorzystanie odpowiednich źródeł danych oraz
sztucznej inteligencji i systemów uczących się.
Branża faktoringowa powinna podjąć zdecydowane działania w celu
opracowania nowych modeli biznesowych, które będą służyć ochronie płynności i zarządzania ryzykiem, a w miarę ożywienia gospodarczego zapewnią
odporność i stabilność banków, instytucji finansowych oraz klientów.
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4. Automatyzacja decyzji ustalających
wysokości limitów
Programy wykorzystywane do oceny ryzyka kredytowego i podejmowania
decyzji o wysokości limitu mogą wesprzeć firmy faktoringowe w mapowaniu procesów zakupu wierzytelności i pozwolą uniknąć w przyszłości zastrzeżeń zgłaszanych przez organa regulacyjne.
Proces technicznego wsparcia typu „end‑to‑end” może rozpocząć się już
w portalu internetowym klienta. To właśnie tam dokonuje się wykupu oraz
wnioskuje się o przyznanie limitu. Dzięki technicznej integracji kontroli danych podstawowych – KYC (Know Your Customer) – w tym identyfikacji
rzeczywistych beneficjentów, oraz przeciwdziałaniu oszustwom w oparciu
o dane pochodzące od wyspecjalizowanych dostawców informacji procesy uruchomienia można znacznie usprawnić i przyspieszyć, uwzględniając optymalną satysfakcję klienta. Takie rozwiązania informatyczne mogą
wspierać automatycznie procesy strukturalne, takie jak np. tworzenie zespołów nabywców.
Odpowiednie źródła informacji (np. w odniesieniu do krajów i występujących różnic w kontekście istoty ryzyka) można przeszukiwać automatycznie. Odwzorowanie i agregacja ocen ratingowych dokonanych na podstawie informacji i analiz finansowych nabywców, odniesione do jednolitej
skali ratingowej, sprawiają, że oceny ryzyka w portfelu klienta i kupującego
są faktycznie porównywalne. Efekt każdego ratingu staje się przejrzysty, jest
dobrze udokumentowany i zapisany w historii w sposób umożliwiający audyt. Aktualizacje informacji są przeprowadzane automatycznie, a w razie
potrzeby – rejestrowane i raportowane zgodnie z wymaganiami.
Ponadto, w przypadku korzystania z ubezpieczenia kredytu kupieckiego,
polisy winny być stosowane skutecznie i prawidłowo, a limity muszą być
w razie potrzeby szybko dostosowywane. Technologia portalu TCI wspiera
multi‑TCI i obsługę polis, jak również indywidualną i zagregowaną alokację limitów.
Przy wdrażaniu szybkich i zintegrowanych procedur konieczne jest
połączenie warstwy integracyjnej przedsiębiorstwa (EIL) z wewnętrznymi systemami zarządzania i interfejsami programowania aplikacji, w tym
interfejsami programowania aplikacji (API) bazujących na informacjach
o transakcjach ze strony agencji kredytowych i ubezpieczycieli kredytu kupieckiego, istotnych przy podejmowaniu decyzji. Procedury można kontrolować i łączyć w rozwiązaniach typu „end‑to‑end”. W celu zakwalifikowania
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transakcji jako istotnej lub nieistotnej w kontekście ryzyka stosuje się tabele
kompetencji i kryteria kontroli. Dla udokumentowania zgodności decyzji
ustalającej kwotę limitu z procedurami data podjęcia decyzji oraz dane osoby ją podejmującej są zapisywane w stosownej aplikacji.
W czasach wyjątkowo niepewnych (np. pandemii COVID‑19) musi istnieć możliwość elastycznego i szybkiego dostosowania procesów i reguł
mapowania polityki kredytowej firmy faktoringowej do zmieniających się
warunków. W nowoczesnym oprogramowaniu dokonuje się to za pomocą elastycznego, zintegrowanego zarządzania przepływem pracy (Business
Process Model Notation – BPMN) oraz silników decyzyjnych (Decision
Model and Notation – DMN) – zob. schemat poniżej. Procesy i zestawy reguł mogą być łatwo konfigurowane za pomocą tej technologii. Kluczem do
sukcesu jest dokładne zrozumienie procedur ujętych w projekcie procesu.

Objaśnienia:
BPMN (Business Process Model Notation) – zapis modelu procesu biznesowego
DMN (Decision Model and Notation) – model i zapis procesu decyzyjnego
ERP (Enterprise Resources Planning) – program do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem
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Skuteczne modelowanie i udane wdrożenie procesów faktoringowych
można osiągnąć w cyklach zarządzania procesami biznesowymi. Procesy
pracy są optymalizowane poprzez wizualizację, analizę i automatyzację.
Zgodność ze zdefiniowanym workflow jest technicznie zapewniona i zapisana w historii w sposób umożliwiający audyt. Dzięki temu ocena i monitorowanie realizacji procesów są możliwe w każdej chwili.

5. IT wspierające procesy zatwierdzania
Wieloetapowe procesy zatwierdzania decyzji związanych z ryzykiem są
również wspierane przez profesjonalne oprogramowanie. Do każdego etapu procesu przypisana jest osoba decyzyjna, a decyzje są udokumentowane
i określone w czasie. Podstawy decyzji, ustalenie limitu i ratingu są prezentowane w sposób przejrzysty na podstawie znormalizowanych i zdefiniowanych parametrów.
Zautomatyzowane czynności proceduralne różnią się od wykonywanych
ręcznie zadań użytkownika sposobem ich przedstawienia w oprogramowaniu. Mogą się one wiązać z uprawnieniami użytkownika, szczególnie wtedy,
kiedy trzeba zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi. Decyzje odnoszące
się do limitów mogą być podejmowane wyłącznie przez pracowników back
‑office, którzy mają odpowiednio przypisane uprawnienia.
Ręczne monitorowanie portfela nabywców i decyzji limitowych nie jest
konieczne, program automatycznie monitoruje cały portfel. System informuje użytkownika natychmiast, w momencie pojawienia się nowych informacji istotnych dla podjętych decyzji. IT automatycznie inicjuje zdefiniowane działania alternatywne, np. podjęcie nowej decyzji (zarządzanie przez
odstępstwo). Kontrole są w pełni udokumentowane, podobnie jak zainicjowane procesy monitorowania.

6. Analityka danych
Dla analizy danych konieczne jest zapewnienie dostępu do wystarczających
źródeł danych niezbędnych do zastosowania określonych procedur roboczych i decyzji. Własne zbiory danych, takie jak wyniki analizy danych finansowych lub doświadczenia płatnicze dotyczące dłużników, a także dane
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z agencji kredytowych i ubezpieczycieli kredytu kupieckiego, muszą być
udostępniane automatycznie w chwili, kiedy jest to potrzebne.
W korzystaniu z własnych baz danych o dłużnikach (np. doświadczenia płatnicze, analiza bilansu, prognozy płynności i analiza ryzyka portfela)
należy stosować naukowe metody scoringowe analizy danych, co pozwoli
na przeprowadzenie kompleksowych analiz. Podkreślmy jednak, że wymóg
korzystania z big data, nowoczesnych metod sztucznej inteligencji i maszynowego uczenia się oraz analizy danych często nie może być spełniony
w sytuacji, gdy wykorzystuje się wyłącznie własne dane i metody. Cyfrowa transformacja procesów musi zatem uwzględnić sieciową współpracę
z partnerami biznesowymi i profesjonalnymi dostawcami danych. Współpraca z tymi partnerami biznesowymi może przynieść większe korzyści niż
wnioski i opracowania przygotowane przez osoby niebędące ekspertami na
bazie wewnętrznych opracowań.
Dostawcy danych (agencje ratingowe, ubezpieczyciele kredytu kupieckiego, a także inne zespoły kontroli KYC – AML/CTF – lub wykrywania
oszustw) wykorzystują sztuczną inteligencję. Informacje pochodzące od
tych partnerów mogą być wykorzystane w IT zastosowanym w procesach
zarządzania ryzykiem kredytowym i silnikach decyzyjnych w zakresie limitów kredytowych. Możliwie najlepsza techniczna integracja procesów
analizy ryzyka kredytowego i ochrony ubezpieczeniowej wymaga głębokiej
wiedzy na temat scoringu i wykorzystania metod sztucznej inteligencji dla
ustalenia wartości ratingowych i ewentualnego niewykonania zobowiązań
przez dostawców danych. Technologie bramek API mogą zapewnić dostęp
do najlepszych źródeł danych.

7. Regulacje prawne
Inwestycje w rozwiązania informatyczne oraz transformacja procesów zorientowanych na cyfryzację muszą mieścić się w ramach przepisów prawa.
ȤȤ Z przeprowadzonych badań wynikają następujące wnioski:procesy decyzyjne są często niedostatecznie udokumentowane i historyzowane;
ȤȤ występują uchybienia w zakresie przeglądów procesów planowania
odnośnie ryzyka oraz opisów oszacowań przyszłych wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka;
ȤȤ oceny ryzyka nie są wystarczająco zrozumiałe;
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ȤȤ monitorowanie ryzyka i jego kategoryzacja są niedostatecznie udokumentowane;
ȤȤ brak sformułowanej na piśmie logiki oceny – z tego powodu nie jest
przejrzysta.
Słabe punkty można całkowicie wyeliminować poprzez zastosowanie
w procesach podejmowania decyzji o limitach, decyzji zakupowych oraz
o zarządzaniu ryzykiem odpowiedniego oprogramowania, które zapewnia:
ȤȤ dokumentację podjętych decyzji, co umożliwi ich monitorowanie (dotyczy złożonych wniosków),
ȤȤ udokumentowaną i stosowaną logikę oceny,
ȤȤ stosowanie procedur przy określeniu przyszłych wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka,
ȤȤ prowadzenie kompletnych, wieloletnich przeglądów planów odnoszących się do ryzyk,
ȤȤ stosowanie jednolitych i zrozumiałych kryteriów klasyfikacji ryzyka
(ocena kredytowa, rating indywidualny),
ȤȤ systematyczne postępowanie w przypadku strat (obniżenie ratingu
kredytowego) lub działań zapobiegających eskalacji.
W praktyce kontrola jest często niewystarczająca, zamiast standardowych procesów wybiera się pojedyncze rozwiązania.
Inne często spotykane problemy, których nie można bezpośrednio odnieść do zdefiniowanych powyżej klastrów, to brak reguł zmiany użytkowników oraz niedokładne zdefiniowanie ich uprawnień. Nowoczesne narzędzia IT mogą również rozwiązać te problemy pod warunkiem odpowiedniej organizacji dostępu i uprawnień dla użytkowników.

8. Wnioski
W przeciwieństwie do tradycyjnej działalności kredytowej banków, które
w obliczu kryzysu gospodarczego będą musiały zmierzyć się z coraz wyższym poziomem złych długów, zapewnić odpowiedni bufor kapitału ryzyka
oraz rosnących kosztów kredytu, przed branżą faktoringową pojawiają się
duże możliwości. Firmy faktoringowe będą musiały elastycznie reagować
na otoczenie rynkowe i zmiany prawne.
Wejście w nowe segmenty rynku (MŚP czy biznes globalny) wymaga
wdrożenia zautomatyzowanych i efektywnych procedur i procesów. Firmy
faktoringowe muszą zadbać o niskie koszty w przeliczeniu na poziom ryzy-
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ka i kwoty przyznanych limitów, takie podejście może zapewnić satysfakcję
klientów i wysoką odporność na ryzyko. Wiodące firmy faktoringowe doceniają rozwiązania informatyczne, umożliwiają automatyzację procesów
podejmowania decyzji kredytowych dla biznesu nieobciążonego ryzykiem.
Takie rozwiązania są kluczowym warunkiem technicznym pozwalającym
odnotować silny wzrost obrotów faktoringowych.
Audyt przedsiębiorstw skupia się w coraz większym stopniu na kompleksowym badaniu ryzyka, pełnym monitoringu i kompletnej dokumentacji.
Realizacja polityki ryzyka kredytowego w firmie faktoringowej jest, dzięki
wsparciu standardowych procesów workflow przez IT, przejrzysta i ułatwia
śledzenie oceny ryzyka i decyzji limitowych. Kontrole ze strony regulatorów należą już do przeszłości.

Część II

Faktoring
w teorii

Wstęp

Rewolucja 4.0 zmienia oblicze działalności faktoringowej. Dla podmiotów
faktoringowych otwiera nowe możliwości w tworzeniu wartości dla klienta i faktora, w większości związane z gwałtownym rozwojem technologii.
Zmieniają się warunki i sposoby gospodarowania faktorów i ich klientów.
Powstają nowe szanse, ale też zagrożenia, zwłaszcza że otoczenie biznesowe
staje się coraz mniej przewidywalne. Zwiększona niepewność i ryzyko stają się nieodłącznymi elementami działalności faktoringowej, a poszukiwanie nowych oraz ciągłe doskonalenie szybko starzejących się rozwiązań dla
opanowania ryzyka – „zwykłą codziennością” faktorów. Ten właśnie aspekt
działalności faktoringowej został dostrzeżony, wyeksponowany i zgłębiony
w drugiej części tegorocznego „Almanachu Faktorów”.
Prezentowane Państwu analizy obejmują nowoczesną wiedzę w dziedzinie zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa faktoringowego. Treści ugruntowanej teorii zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa zostały uzupełnione o nowe wątki związane z przeobrażeniami w gospodarce i jej otoczeniu
technologicznym. Nowością w tegorocznych nagrodzonych pracach absolwentów uczelni ekonomicznych, zasługującą na uznanie, są prezentacje własnych koncepcji mitygowania ryzyka w działalności faktoringowej.
W swoich rozważaniach autorzy koncentrują się na praktycznych i nowych
zastosowaniach rozwiązywania problemów ryzyka. Są to więc prace o charakterze utylitarnym.
Pierwszy tekst podejmuje problematykę zarządzania ryzykiem faktoringowym w dwóch głównych przekrojach: poszczególnych rodzajów ryzyka
i poziomu zarządzania ryzykiem, w szczególności jednak poziomu operacyjnego. Z kolei drugi stanowi swoiste rozwinięcie jednego z rodzajów
ryzyka, tj. ryzyka operacyjnego. Ryzyko operacyjne jest tym szczególnym
rodzajem, którego w największym stopniu i wprost dotyczą rewolucyjne
zmiany technologiczne. Każdy z tych tekstów daje Czytelnikowi sposobność
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uporządkowania posiadanej lub zdobycia nowej wiedzy o ryzyku faktoringowym i zarządzaniu nim. Co więcej, być może u niektórych Czytelników
szczególne zainteresowanie wzbudzą propozycje autorów udoskonalenia
dotychczasowych rozwiązań monitorowania ryzyka.
W skład tomu wchodzą obszerne fragmenty rozpraw przygotowanych
pod kierunkiem opiekunów naukowych. Ich autorami są absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Łódzkiego. Prezentowany materiał pochodzi z najlepszych prac w ocenie kapituły Konkursu o „Złote
Pióro Polskiego Związku Faktorów”. Wyrażamy nadzieję, że jest to sposób
skutecznego wspierania i promocji badań nad usługą faktoringu prowadzonych w instytucjach akademickich w Polsce oraz popularyzowania wiedzy
o faktoringu w środowiskach akademickich i biznesowych.
Wśród prac docenionych w tegorocznej edycji Konkursu znalazły się następujące rozprawy:
ȤȤ nagrodzona „Złotym Piórem” praca magisterska Bartosza Kocbucha
pt. „Wieloetapowy proces zarządzania ryzykiem faktoringowym”,
przygotowana pod kierunkiem dr Patrycji Chodnickiej‑Jaworskiej,
ȤȤ nagrodzona „Złotym Piórem” praca dyplomowa Weroniki Ulbrich pt.
„Perspektywa wykorzystania technologii blockchain w faktoringu”,
przygotowana pod kierunkiem dra Milana Popovića.
Wyrażamy nadzieję, że treści zawarte w tym tomie okażą się wartościowe
dla młodych adeptów branży faktoringowej, ale też – przynajmniej jako inspiracja do badań pogłębionych – dla świata polskiej nauki.
Zapraszam do lektury.
prof. dr hab. Dorota Korenik

Bartosz Kocbuch *

Wieloetapowy proces zarządzania
ryzykiem faktoringowym

1. Ryzyko w działalności gospodarczej
1.1. Proces zarządzania ryzykiem
„Ryzyko jest jak kurz – jest wszędzie, niezależnie od tego, co czynimy. Można z nim sobie radzić (zarządzać), ale nie da się go całkowicie wyeliminować”. Są to słowa wypowiedziane przez Penny Cagan – specjalistkę od zarządzania ryzykiem w międzynarodowych instytucjach finansowych. Ryzyko
towarzyszy człowiekowi praktycznie w każdym aspekcie życia i działania
zarówno prywatnego, jak i zawodowego, a mimo to jego zdefiniowanie nie
należy do zadań najprostszych, co wynika przede wszystkim z jego interdyscyplinarności. O ryzyku najczęściej możemy mówić wtedy, gdy mamy na
myśli zdarzenia przyszłe1.
Prowadzenie firmy w realiach pozbawionych ryzyka polegałoby wyłącznie na zarządzaniu strategicznym oraz operacyjnym, jako że nie jest
to zjawisko realne. Skuteczne zarządzanie podmiotem gospodarczym jest
nierozłącznie powiązane także z zarządzaniem ryzykiem tej jednostki. Obszar ten tworzy szereg działań mających prowadzić do ułatwienia prowadzenia działalności2. Decyzje podejmowane przez menedżerów czy zarząd
w przedsiębiorstwie obarczone są zawsze pewnego rodzaju ryzykiem, gdyż
dotyczą zdarzeń przyszłych, czyli niepewnych. Zwiększające się zagrożenie

* Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania.
1
K. Kreczmańska‑Gigol, Faktoring jako jeden z instrumentów zarządzania należnościa‑
mi i zobowiązaniami handlowymi a struktura kapitału, Difin, Warszawa 2005, s. 20.
2
K. Janusz, Ryzyko i niepewność w zarządzaniu strategicznym, [w:] K. Janusz [i in.],
Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, strategie, Difin, Warszawa 2008, s. 136.
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związane z różnego rodzaju niewiadomymi warunkuje obowiązek uwzględniania ekspozycji przedsiębiorstwa na ryzyko w formułowaniu strategii.
Literatura przedmiotu określa często zarządzanie ryzykiem mianem podsystemu zarządzania jednostką gospodarczą, co podkreśla znaczenie tego
procesu3. Szczególne znaczenie w zarządzaniu ekspozycją na ryzyko ma słowo „proces”, które wskazuje na to, iż działanie to nie powinno być jednorazowym przedsięwzięciem, lecz ciągle stosowanym i udoskonalanym4.
Rozważania nad ryzykiem i jego specyfiką w działalności przedsiębiorstw
są ściśle powiązane z procesem zarządzania ryzykiem, który uważany jest za
jedną z głównych składowych strategicznego zarządzania firmą. To proces,
w ramach którego jednostka gospodarcza rozwiązuje problemy powiązane
z ryzykiem wynikającym z prowadzonej działalności w sposób zorganizowany, w celu osiągnięcia trwałych, wyznaczonych korzyści5.
Agnieszka Wójcik‑Mazur podkreśla, że zarządzanie ryzykiem w działalności gospodarczej to proces oparty na identyfikacji wydarzeń, które mogą
stanowić zagrożenie dla osiągnięcia zakładanego wyniku finansowego jednostki, a także na planowaniu zabezpieczeń mających na celu ograniczanie
skutków ryzyka owych zdarzeń6. Tadeusz Teofil Kaczmarek za główny cel
zarządzania ryzykiem uważa poprawę wyniku finansowego przedsiębiorstwa oraz zagwarantowanie określonych warunków, które pozwolą, aby
podejmowane działania nie przynosiły większych strat niż pierwotnie założone. Zarządzanie ma za zadanie rozpoznawać, mierzyć oraz kontrolować
ryzyko, na jakie podmiot może być narażony.
Proces zarządzania ekspozycją na ryzyko przez przedsiębiorstwa po raz
pierwszy opisano w opublikowanym w 1999 roku Standardzie 4360 AUNZ,
który zrewidowano w roku 20047. Następna publikacja z tego zakresu opracowana została w Europie i wydana w roku 2002 jako Standard Zarządza3
A. Przesmycka, M. Podstawka, Zarządzanie ryzykiem w działalności przedsię‑
biorstw – wybrane zagadnienia, Siedlce 2015, s. 155–171 („Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Przyrodniczo‑Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie”, nr 105).
4
Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2018, s. 40–49.
5
E. Sitek, Ryzyko międzynarodowej działalności inwestycyjnej, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009, s. 29.
6
A. Wójcik‑Mazur, Zarządzanie ryzykiem płynności w bankach, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012, s. 67.
7
Standards Australia and Standards New Zealand, AS/NZS 4360: Australia and New
Zealand Standard on Risk Management, Standards Australia, Sydney 2004 / Standards
New Zealand, Auckland 2004.
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nia Ryzykiem8. Zawierał on określone, przy zastosowaniu terminologii ISO,
etapy procesu zarządzania ryzykiem, mające na celu wprowadzenie jednolitości w jego stosowaniu w przedsiębiorstwach. W roku 2004 powstała kolejna praca – Enterprise Risk Management – Integrated Framework – COSO II,
będąca odpowiedzią na związane z kreatywną księgowością afery finansowe. Uważana jest ona do tej pory za najobszerniejszy standard określający
proces zarządzania ryzykiem z zastosowaniem mechanizmu kontroli wewnętrznych9.
Przedstawiane standardy czy definicje zawarte w różnych pozycjach literatury przedmiotu są odmienne w szczegółach, jednak we wszystkich można zauważyć cztery główne etapy procesu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie: identyfikacja, ocena, podjęcie odpowiednich działań, kontrola.
Bardziej szczegółowy przebieg powyższego działania przedstawiono na rysunku 1. Każdy kolejny etap wynika z poprzedniego, a cały cykl posiada odniesienia dotyczące analizy przebiegu każdego kroku procesu oraz wyników
całościowych działań zmniejszających ekspozycję na ryzyko.
Pierwszy etap procesu zarządzania ryzykiem to analiza czynników, która
powinna opierać się na możliwie jak największej ilości danych o wysokiej
jakości, zarówno w zakresie czynników wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
Źródłem takich informacji mogą być chociażby opinie ekspertów, członków
zarządu i kierownictwa przedsiębiorstwa czy różnego rodzaju publikacje,
jak np. dane statystyczne, raporty, opracowania. Na tym etapie warto zebrać
także materiał empiryczny dotyczący źródeł ryzyka, od pracowników niższego szczebla, którzy uczestniczą na co dzień w podstawowych procesach
produkcyjnych (usługowych) przedsiębiorstwa i mają największą wiedzę na
ich temat.
Wstępna analiza czynników ryzyka pozwala przejść do kolejnego kroku,
czyli identyfikacji ryzyka. Polega on na oszacowaniu wpływu poszczególnych czynników ryzyka na wynik podmiotu gospodarczego. Wyodrębnione skutki można przyporządkować do kategorii ryzyka spekulatywnego
(szans) lub ryzyka czystego (zagrożeń). Na tym etapie, poza właściwym
Risk Management Standard, AIRMIC, IRM & ALARM, 2002.
A. Adamska, Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa – podstawowe zagadnienia,
[w:] Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Wybrane aspekty, red. A. Fierla, Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009, s. 11–21, [on‑line:] https://www.
researchgate.net/profile/Agata_Adamska4/publication/321440566_Ryzyko_w_dzialalnosci_przedsiebiorstwa_‑_podstawowe_zagadnienia/links/5a609e40a6fdcc08a4322ce8/
Ryzyko‑w‑dzialalnosci‑przedsiebiorstwa‑podstawowe‑zagadnienia.pdf [dostęp: 2.01.2020].
8

9

mechanizmu kontroli wewnętrznych 9.
Przedstawiane standardy czy definicje zawarte w różnych pozycjach literatury
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określeniem rodzajów ryzyka, szczególne znaczenie ma także zidentyfikowanie relacji zachodzących pomiędzy nimi, co pozwoli zarządzać całą eksposiada odniesienia dotyczące analizy przebiegu każdego kroku procesu oraz wyników
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działania przedstawiono na rysunku 1. Każdy kolejny etap wynika z poprzedniego, a cały cykl
całościowych działań zmniejszających ekspozycję na ryzyko.

Rys. 1. Poszczególne etapy procesu zarządzania ryzykiem.
Rys. 1. Poszczególne etapy procesu zarządzania ryzykiem.

Źródło: Opracowanie własne na podst.: A. Adamska, Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa – podstawowe

Źródło: Opracowanie własne na podst.: A. Adamska, Ryzyko w działalności przedsię‑
biorstwa – podstawowe zagadnienia, [w:] Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Wybrane
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Kwantyfikacja2009,
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wy[on-line:]
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różhttps://www.researchgate.net/profile/Agata_Adamska4/publication/321440566_Ryzyko_w_dzialalnosci_przedsi
ny sposób; jedną z metod jest analiza wsteczna, polegająca na zbadaniu
ebiorstwa_-_podstawowe_zagadnienia/links/5a609e40a6fdcc08a4322ce8/Ryzyko-w-dzialalnosciczęstotliwości wystąpienia danych
zdarzeń w przeszłości dla przedsiębiorprzedsiebiorstwa-podstawowe-zagadnienia.pdf
[dostęp: 2.01.2020].
stwa, konkurencji oraz danego sektora. Metoda ta nie należy jednak do
3
narzędzi obiektywnego szacowania rzeczywistego prawdopodobieństwa,
a wynika z podejścia praktycznego, opartego na korzystaniu z heurystyk
Warszawa
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decyzyjnych, w szczególności heurystyki dostępności10. Wyznaczone w ten
sposób prawdopodobieństwo można skategoryzować w sposób opisowy
(np. nadzwyczaj niskie, niskie, przeciętne, wysokie, nadzwyczaj wysokie).
W sposób przybliżony można również szacować potencjalne skutki określonych zjawisk – można wyrażać je w sposób jakościowy, uszeregowany
w obranych przedziałach, procentowy czy wartościowy. W tym przypadku
ważna jest przede wszystkim ocena wagi określonego rodzaju ryzyka. Na
podstawie dokonanych analiz można przygotować macierz oceny ryzyka,
pozwalającą na uzyskanie przejrzystego, prostego w interpretacji schematu
ekspozycji podmiotu gospodarczego na ryzyko w danym okresie. Główne
znaczenie przy szacowaniu tego typu mapy odnosi się do ryzyka negatywnego, ze względu na próbę jego zredukowania.
Rysunek 2 przedstawia przykładową macierz oceny ryzyka, która stanowi kombinację punktów o różnym poziomie wpływu na wynik finansowy
przedsiębiorstwa oraz prawdopodobieństwo takiego zdarzenia:
ȤȤ Najkorzystniejsze z punktu widzenia menedżerów podmiotu jest pole
nazwane jako „ryzyko wygodne”, w którym umieszczono punkty B i F.
Charakteryzują się one niewielkim prawdopodobieństwem wystąpienia, a jeśli nawet wystąpią, spowodują niewielkie straty finansowe dla
firmy. Ten obszar najczęściej nie wymaga działania ze strony zarządzających.
ȤȤ Wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia, niosące niewielkie straty
dla przedsiębiorstwa, oznaczone zostało literami E i H. Nazwa pola –
„ryzyko ćwiczebne” – wynika z możliwości testowania różnych metod
zarządzania i optymalizacji ryzyka o niskich negatywnych skutkach
dla podmiotu.
ȤȤ „Ryzyko wliczone” to pole zawierające kombinację punktów A i G,
o niskim prawdopodobieństwie wystąpienia, lecz mogących przynieść
znaczne straty finansowe dla przedsiębiorstwa, jeśli ryzyko się zrealizuje. Straty te jednak mogą być „wliczone” w koszty prowadzonej
przez podmiot działalności.
ȤȤ Najniebezpieczniejsze ryzyka, mogące prowadzić nawet do śmierci
ekonomicznej jednostki gospodarczej, umiejscowione zostały w kwadracie określonym jako „ryzyko ekstremalne”. Punkty C i D określają
zdarzenia o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia, które mogą
10
T. Tyszka, T. Zaleśkiewicz, Racjonalność decyzji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 47–53.
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interpretacji schematu ekspozycji podmiotu gospodarczego na ryzyko w danym okresie.

generować znaczne straty finansowe dla podmiotu w przypadku nie
Główne znaczenie przy szacowaniu tego typu mapy odnosi się do ryzyka negatywnego, ze
podjęcia
właściwych działań.
względu na próbę jego zredukowania.

Rys. 2. Macierz oceny ryzyka.
Rys. 2. Macierz oceny ryzyka.

Źródło: Opracowanie własne na podst.: A. Adamska, Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa –

Źródło: Opracowanie własne na podst.: A. Adamska, Ryzyko w działalności przedsię‑
podstawowe zagadnienia, [w:] Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Wybrane aspekty, red. A. Fierla, Szkoła
biorstwa – podstawowe zagadnienia, [w:] Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Wybrane
Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009.
aspekty, red. A.
Fierla, Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009.
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zdarzeń, niemożliwych do wyeliminowania metodami kontroli fizycznej
oraz ograniczania negatywnych efektów ryzyka spekulatywnego podejmowanego celowo. W skład kontroli finansowej wchodzą różne narzędzia
i metody, które można zakwalifikować do jednej z dwóch grup: podjęcia
bądź transferu ryzyka. Transferować ryzyko można poprzez korzystanie
z usług ubezpieczeniowych, hedgingu (zabezpieczenia) oraz dywersyfikacji11. Alternatywna możliwość polega na świadomym podjęciu przez podmiot zidentyfikowanych, skwantyfikowanych i nieograniczonych innymi
metodami skutków finansowych. W sytuacji podję-cia ryzyka, przedsiębiorstwa często tworzą rezerwy celowe na zabezpieczenie konsekwencji ich
realizacji. Fizyczna kontrola ryzyka obejmuje swym zakresem zaś metody
i narzędzia powiązane z formułowaniem i wdrażaniem procedur określających postępowanie, którego celem jest unikanie lub przynajmniej redukowanie prawdopodobieństwa wystąpienia określonej sytuacji. Działania te są
podejmowane najczęściej wobec ryzyka czystego, które powodować może
jedynie konsekwencje negatywne dla podmiotu12.
Monitorowanie wraz z analizą procesu i jego skutków stanowi ostatni
etap zarządzania ryzykiem eskpozycji kredytowej. Zawierają się w nim:
stały monitoring potencjalnych oraz rozpoznanych rodzajów ryzyka, weryfikowanie i ocena skuteczności podejmowanych działań, wprowadzanie
ewentualnych korekt lub kształtowanie na nowo procesu zarządzania ryzykiem oraz permanentne realizowanie rozwiązań uznanych za skuteczne. Niezbędnym warunkiem powodzenia ostatniego etapu jest stworzenie
odpowiednich miar służących ocenie ryzyka i jego skutków wywieranych
na podmiot, a także bazy danych wykorzystywanej do integracji i przepływu informacji dotyczących narażenia na ryzyko. Nieustanny monitoring
i kontrola wynikają z faktu, że zarządzanie ryzykiem nie jest jednorazowym
działaniem, a procesem o dalekim horyzoncie. Drugim elementem ważnym
dla właściwego funkcjonowania całego procesu zarządzania ekspozycją na
ryzyko jest właściwe uświadamianie personelu. Zrozumienie, że cały ten
proces ma na celu ochronę i przeciwdziałanie negatywnym skutkom określonych zjawisk, spowoduje osiągnięcie pozytywnych rezultatów oraz dążenie do realizacji założonych celów, zamiast wyłącznej awersji do ryzyka13.
11
Z. Bodie, R.G. Merton, Finanse, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
2003, s. 376–377.
12
A. Adamska, op. cit., s. 11–21.
13
A. Przesmycka, M. Podstawka, op. cit., s. 155–171.
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1.2. Ryzyko w działalności faktoringowej
1.2.1. Charakter transakcji
Zrozumienie wieloaspektowej sfery ryzyka w działalności gospodarczej,
a także procesu zarządzania nim pozwala rozpocząć analizę zagrożeń
w działalności faktoringowej. W odniesieniu do podstawowych rodzajów
faktoringu: faktoringu z przejęciem ryzyka, mieszanego oraz niewłaściwego, ryzyko dotyczy przede wszystkim niewypłacalności dłużników. Nie
oznacza to jednak, że faktor świadczący wyłącznie usługę z regresem do
klienta jest pozbawiony ryzyka, ponieważ to nie jedyny rodzaj zagrożenia,
z którym mają styczność instytucje faktoringowe.
Jednym z aspektów wartym szczególnej uwagi w kontekście ryzyka faktoringowego jest sama struktura usługi faktoringowej, dotycząca parametrów
umowy, takich jak: wskaźniki oceny klienta oraz portfela dłużników, typ
produktu czy warunki komercyjne owej transakcji. Zrozumiałe jest, że owe
aspekty nie należą do wyłącznej decyzji faktora, jest to wypadkowa oczekiwań faktoranta i warunków instytucji faktoringowej.
Pierwszym krokiem jest wybór produktu oferowanego klientowi. Za
najbardziej ryzykowny uważany jest faktoring bez regresu (pełny). W tym
przypadku faktorant, poza otrzymywaniem krótkoterminowego finansowania, w zamian za scedowanie wierzytelności przekazuje też ryzyko
niewypłacalności kontrahentów (dłużników). Powoduje to, że poza podstawowymi rodzajami ryzyka związanymi z prowadzoną działalnością statutową faktorzy muszą sobie radzić z dodatkowym zagrożeniem. W tym
celu wykorzystują działanie finansowej kontroli względem ryzyka. Polega
ono na transferowaniu ryzyka braku dokonywania płatności przez dłużników, poprzez wykupienie usługi ubezpieczeniowej od wyspecjalizowanej
instytucji. Część podmiotów unika jednak pomniejszania zysków związanego z powyższym kosztem, korzystając wyłącznie z indywidualnej oceny
i doboru portfela dłużników, których wierzytelności finansuje, oraz licząc,
że nic złego się nie wydarzy14.

14
P. Tobis, Czy ocena ryzyka transakcji faktoringowych zmienia się wraz z rynkiem,
„Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów”, Rok VII (2017), s. 63–65, [on‑line:]
http://faktoring.pl/wp‑content/uploads/2018/01/Almanach‑PZF‑r.‑VII_Faktoring‑2017‑1.
pdf [dostęp: 2.01.2020].
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Rozwój rynku i oczekiwań klientów prowadzi do oferowania coraz to
nowych typów produktów, bardziej atrakcyjnych z punktu widzenia faktoranta, ale również narażających faktora na większą ekspozycję na ryzyko.
Zaklasyfikować można do nich faktoring tajny, polegający na finansowaniu wierzytelności bez ujawniania przed dłużnikiem informacji o zmianie
właściciela wierzytelności. Podwyższone ryzyko wynika w tym przypadku
z trudności w weryfikacji bezsporności istnienia wierzytelności, a także
z utrudnionego dochodzenia płatności od odbiorcy ze względu na jego niewiedzę o dokonanej cesji. Z tego względu początkowo produkt ten oferowany był wyłącznie faktorantom o wysokim standingu finansowym, wysokiej
wiarygodności kredytowej oraz znacznym stopniu rozwoju organizacyjnego. Jednak dążenie do coraz większej konkurencyjności, w wyniku wzrastającej liczby instytucji świadczących usługi faktoringowe, wymusza poniekąd zwiększanie ekspozycji na ryzyko i liberalizację oczekiwań faktorów.
Ciekawym zjawiskiem jest także występowanie na rynku produktów quasi
‑faktoringowych, gdzie finansowane są wierzytelności pomimo istnienia
zakazu ich cesji przez danego dłużnika.
Drugim produktem cechującym się zwiększoną ekspozycją faktora na
ryzyko, który oferowany jest co do zasady klientom korzystającym już
z faktoringu klasycznego, o dobrej jakości portfela wierzytelności oraz wysokiej wiarygodności kredytowej, jest faktoring odwrotny (reverse). W tym
przypadku faktor udziela niejako kredytu klientowi, stając się płatnikiem
zobowiązań handlowych klienta wobec jego dostawców15.
Kolejnym elementem wpływającym na wartość ekspozycji ważonej ryzykiem są parametry zawieranej umowy faktoringowej. Dobór odpowiednich warunkuje większy wpływ na bezpieczeństwo transakcji aniżeli sam
typ produktu. Do podstawowych parametrów, uznawanych za nieodłączne,
przynajmniej do momentu oferowania produktów quasi‑faktoringowych,
należą16:
ȤȤ Fundusz gwarancyjny – jest to określona w umowie różnica pomiędzy
wypłaconą zaliczką a wartością finansowanych wierzytelności, najczęściej wyrażana procentowo. Ma ona za zadanie zabezpieczać instytucję
faktoringową przed utratą wartości wierzytelności nabytych przez faktora do momentu ich spłaty przez kontrahenta. Fundusz gwarancyjny
uznawany jest w praktyce rynkowej za sztandarowy element umowy
15
16

Ibidem, s. 67.
Ibidem, s. 67–70.
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faktoringowej, chodź presja ze strony konkurencji powoduje liberalizację jego poziomu do wartości rzadko przewyższających poziom
10%. Na rynku spotkać można jednak obecnie rozwiązania, gdzie fundusz nie występuje, a finansowana jest całość nabytych wierzytelności.
Co do zasady jednak wartość tego zabezpieczenia zależeć powinna od
wiarygodności i jakości klienta.
ȤȤ Koncentracja dłużników – jest to wskaźnik określający udział danego kontrahenta w całym portfelu dłużników. Podejście klasyczne zakładało, że koncentracja nie powinna przekraczać danego poziomu,
ustalonego w procedurach wewnętrznych faktora. W ostatnich latach
zaobserwować można jednak stopniowe odchodzenie od rozproszenia portfela dłużników. Zdarzają się wręcz transakcje jeden na jeden,
gdzie występuje wyłącznie jeden dłużnik, o ile w umowie określono
inny rodzaj zabezpieczenia. Zdecydowana większość podmiotów rynkowych świadczących usługę faktoringową będzie opiniowała jednak
włączenie do umowy jak największej liczby kontrahentów – ze względu na poprawienie bezpieczeństwa transakcji oraz wzrost wartości obrotu (nabywanych wierzytelności), a także utrudnienie faktorantowi
potencjalnego oszustwa.
ȤȤ Prefinansowanie – do niedawna uważane za nieuczciwe postępowanie
ze strony faktoranta, działanie polegające na nabywaniu wierzytelności przed wyświadczeniem usługi / dokonaniem dostawy produktów.
Obecnie prefinansowanie zyskuje coraz większą popularność jako
produkt dodatkowy w ofercie faktoringowej, który polega na udostępnieniu klientowi do dyspozycji środków w celu finansowania działań
produkcyjnych, o ile tak uzgodniły strony.
ȤȤ Przejęcie ryzyka – w faktoringu pełnym przejęcie przez faktora ryzyka
niedokonywania płatności przez dłużników jest najczęściej określane
parametrami zgodnymi z warunkami zawartych polis ubezpieczeniowych. Możemy je podzielić na produkty ubezpieczeniowe (własne)
wykupione przez faktora oraz polisy klienta, z których następuje cesja
na rzecz instytucji faktoringowej. Dotyczy to przede wszystkim tzw.
udziału własnego, czyli poziomu przejęcia ryzyka. Jak w pozostałych
parametrach umowy faktoringowej, tak i w module przejęcia ryzyka
rynek szuka nowych sposobów na ekspansję produktową. Istnieją już
w praktyce rynkowej umowy, gdzie faktor zobowiązuje się przejąć
w 100% ryzyko, niezależnie od poziomu udziału własnego określonego w produkcie ubezpieczeniowym. Jest to bardzo korzystny benefit
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dla faktorantów, zwłaszcza tych, którym zależy na wykorzystaniu faktoringu w celu polepszenia efektu bilansowego. Stanowi on możliwość
wyksięgowania po dokonaniu sprzedaży faktorowi wierzytelności, co
korzystnie wpływa na obraz firmy w sprawozdaniu finansowym.
ȤȤ Selekcja branż – jest to parametr dotyczący wyboru określonych sektorów gospodarki, które faktor finansuje. Może on w ten sposób zminimalizować m.in. ryzyko sezonowości poprzez dobór branż o stabilnej
rotacji wierzytelności oraz powtarzalności transakcji z kontrahentami.
Obecnie coraz rzadziej można spotkać się z listą branż wykluczonych
w faktoringu, jeśli podmiot faktoringowy jest w stanie zapewnić skuteczną kontrolę i efektywną obsługę danej transakcji, to nie ma wskazań, żeby ową branżę odrzucić.
ȤȤ Selekcja dokumentów przedstawianych do nabycia – jest to kolejna
innowacja rynkowa, liberalizująca podejście do ekspozycji na ryzyko firm faktoringowych, zyskująca status coraz bardziej powszechnej.
Parametr ten umożliwia faktorantowi przedstawienie do nabycia i sfinansowania przez faktora wybranych przez siebie faktur.
ȤȤ Terminy płatności – początkowo za standard na polskim rynku faktoringowym uznawano terminy zapadalności faktur nieprzekraczające
okresu 180 dni, obecnie akceptowalnym okresem płatności nabywanych wierzytelności w niektórych transakcjach jest nawet rok.
ȤȤ „Wyłączność klienta” – w sektorze usług finansowych w czasach rosnącej popularności outsourcingu coraz większa liczba podmiotów korzysta z kilku lub nawet kilkunastu usług wspierających prowadzoną
działalność. Ta sama tendencja występuje w przypadku kupowania
usługi faktoringu, gdzie jedno przedsiębiorstwo posiada kilka umów
faktoringowych z różnymi faktorami. Prowadzi to do niebezpieczeństwa, że nabyte i finansowane wierzytelności przez danego faktora zostały już sfinansowane przez innego. Specjaliści i analitycy odpowiednich departamentów oceny ryzyka weryfikują, czy nie doszło już do
scedowania danych wierzytelności. Współpraca faktorów w zakresie
finansowania działalności danego podmiotu może mieć jednak pozytywne strony, o ile instytucje faktoringowe są świadome tego faktu.
Faktorzy mogą w ten sposób zaspokoić oczekiwania przedsiębiorstwa
w zakresie limitu finansowania, którego jeden faktor nie byłby w stanie zapewnić. Mogą podzielić się określonymi dłużnikami między
sobą lub odpowiadać za inne elementy obsługi klienta.
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1.2.2. Standardy, procedury wewnętrzne
i otoczenie prawne
Ograniczenie ryzyka poprzez prawidłowe wytyczanie parametrów umowy
i oferowanie produktów proporcjonalnych do jakości klientów i posiadanych przez nich zabezpieczeń wymaga nie lada doświadczenia i znajomości branży. Podmioty rozpoczynające działalność, w celu zabezpieczenia się
przed możliwymi zagrożeniami, bezwzględnie powinny przygotować odpowiednie procedury związane z zarządzaniem ekspozycją na ryzyko.
Istotnym elementem służącym ocenie kredytowej dłużników, z którego korzysta część faktorów, jest możliwość wymiany informacji na temat
kontrahentów i klientów. Są to różnego rodzaju portale (jak np. CofaPay)17
służące do weryfikacji m.in. zachowań płatniczych czy doświadczeń kredytowych. Tworzenie bazy na temat klientów, szczególnie tych nierzetelnych,
może powodować eliminację złych elementów rynku i zapewnienie stabilniejszego rozwoju rynku faktoringowego poprzez redukcję ekspozycji na
ryzyko.
Do najważniejszych procedur w działalności faktoringowej po uruchomieniu umowy (tj. odpowiedniej weryfikacji klienta, doborze produktu
i parametrów umowy) należy bieżąca kontrola wierzytelności. Instytucje
faktoringowe muszą znaleźć złoty środek w celu zapewnienia sobie właściwego poziomu bezpieczeństwa poprzez skuteczną weryfikację, a nie zniechęcenie faktoranta i jego dłużników do uczestniczenia w tym procesie ze
względu na jego pracochłonność. Kontrola dokumentów, choć obecnie
powinna być określana mianem weryfikacji bazy danych, ze względu na
postęp technologiczny i elektroniczny transfer dokumentów handlowych,
dotyczy współpracy z faktorantem. Przedstawia on dokumentację, co pozwala na ocenę jej formy i poprawności. Papierowe kopie dokumentów, takie jak faktura, potwierdzenie dostawy itd., pozyskiwane są obecnie jedynie
w sytuacjach podejrzeń o nieprawidłowości czy konieczności uzupełnienia
dokumentacji w celach dowodowych. Weryfikacja wierzytelności dokonywana z dłużnikami powinna dotyczyć kilku aspektów, przede wszystkim samego faktu istnienia wierzytelności, ich bezsporności i poprawności kwot,
a także cyklu rotacji i struktury wiekowej.
W przypadku współpracy z klientem przez dłuższy horyzont czasowy
pozwalający na dokonanie analizy wstecznej, np. przy corocznych odnowie17

Ibidem, s. 71–73.
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niach umowy, zwiększaniu lub zmniejszaniu limitów czy zmianie w portfelu
dłużników, warto zastanowić się nad stworzeniem wskaźników monitorujących określone parametry współpracy, do których należeć powinny m.in.18:
ȤȤ średnia liczba i wartość faktur przedstawionych do nabycia,
ȤȤ wartość oraz liczba faktur korygujących wraz z przyczyną ich przedstawienia,
ȤȤ liczba faktur anulowanych (korygowanych do wartości zerowej)
z określonym powodem takiego działania,
ȤȤ wartość i liczba płatności dokonanych na rachunek faktora z nieznanych rachunków bankowych,
ȤȤ odsetek płatności bezpośrednich pomiędzy dłużnikami a klientem,
ȤȤ poziomy zaangażowania na poszczególnych dłużnikach,
ȤȤ średni okres od wystawienia faktury do dokonania płatności i całkowitej spłaty zobowiązania.
Jest to element nieodłączny przy prowadzeniu działalności faktoringowej, ponieważ jego pominięcie mogłoby doprowadzić do finansowania wierzytelności nieistniejących lub bezwartościowych (ze względu na znaczące
przeterminowania i trudności w ich windykowaniu) – co mogłoby skutkować podobnymi wydarzeniami do tych z początku XXI wieku, kiedy to
zaczęto sprzedawać obligacje zabezpieczane hipotecznie oparte na kredytach niskiej jakości. Dlatego samo korzystanie z systemów komputerowych
w tym przypadku jest trudne do wyobrażenia. Pomimo ciągłego rozwoju
narzędzi analitycznych, wdrażania uczących się systemów sztucznej inteligencji nadal do podjęcia finalnej decyzji i kontroli niektórych procesów
konieczny jest czynnik ludzki19.
W zakresie przepisów i norm prawnych regulujących działalność faktorów polski rynek można uznać za rozwijający się. Instytucje faktoringowe
borykają się z brakami wiedzy pracowników urzędów, sądów czy innych
organów władzy publicznej w zakresie zasad obrotu gospodarczego. Nieustanne nowelizacje legislacyjne, a także nie do końca w polskiej nomenklaturze prawnej sprecyzowana działalność faktoringowa powodują, iż kadra
zarządzająca musi nieustannie monitorować różnego rodzaju zmiany dotyczące pośrednio działalności polegającej na finansowaniu wierzytelności.
Brak jednoznacznej definicji oraz konkretnych aktów prawnych z zakresu
18
M. Popović, Ograniczenie ryzyka operacyjnego w transakcjach faktoringowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, s. 69–70.
19
P. Tobis, op. cit., s. 70–71.
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faktoringu, a także funkcjonowanie umowy faktoringowej w formie umowy
nienazwanej powodują utrudnioną analizę. Dlatego też na potrzeby niniejszej pracy szerzej opisane zostaną jedynie wybrane przykłady przepisów.
Należą do nich20:
ȤȤ przepisy podatkowe:
ȤȤ jednolity plik kontrolny (JPK) – jest rozwiązaniem informatycznym
mającym na celu usprawnienie działania organów kontroli skarbowej oraz podatkowych, wprowadzonym przez Ministerstwo Finansów. Przyspieszenie czynności kontrolnych ma pozwolić na szybsze
wykrycie nieprawidłowości, a w związku z tym przeciwdziałanie
unikaniu opodatkowania i wyłudzeniom podatku VAT. Przygotowanie przez firmy JPK może stanowić dla instytucji faktoringowych
cenne źródło danych na temat prowadzonej przez klientów działalności. Jednorodność formy przygotowanych plików ograniczy czas
i koszty ponoszone przez faktorów na zebranie i przetworzenie odpowiednich danych, potrzebnych do analizy, ułatwia również ich
porównywalność pomiędzy podmiotami, jak i w różnych okresach
czasowych21;
ȤȤ podzielona płatność VAT (split payment) – polega na dzieleniu płatności wpływającej do sprzedawcy na dwie części: należny od transakcji VAT oraz kwotę netto. Podatek trafia na specjalnie w tym celu
wydzielony rachunek VAT, z którego zgromadzone środki można
wydatkować jedynie w celu zapłaty innych podatków oraz danin
publicznych. Listę podmiotów ze względu na branżę i warunki
transakcji obowiązujące do stosowania mechanizmu podzielonej
płatności określa załącznik nr 15 do ustawy o VAT. Transakcje spełniające powyższe warunki muszą być określone specjalnym zapisem
na fakturze, a podmioty z którymi zawiera się transakcje muszą być
umieszczone na White List. Jest to proces mający na celu ograniczenie zjawiska oszustw podatkowych i „karuzeli VAT‑owskich”. Instytucje faktoringowe musiały dokonać modernizacji systemu w celu
zdolności przetwarzania transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności. Poniesione koszty wdrożeń jednak mogą przynieść
pozytywne skutki w postaci obniżenia liczby prób oszustw podatIbidem, s. 72–77.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137,
poz. 926, z późn. zm.).
20
21
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kowych przez faktorantów przy wykorzystaniu właśnie m.in. usług
faktoringowych. Sam system działa jednak na tyle krótko, że ciężko
jednoznacznie go ocenić, niepokojące mogą być sankcje za niewłaściwe stosowanie mechanizmu, jak np. odpowiedzialność solidarna
za zobowiązania sprzedawcy czy dodatkowy VAT w przypadku
stwierdzenia naruszeń zasad split payment22;
ȤȤ regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) – określa Ustawa z dnia 13 lipca 2018 roku
o tej samej nazwie, która zaimplementowała do polskiego prawodawstwa przepisy IV Dyrektywy AML 2015/849 z dnia 20 maja 2015 roku
„w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do
prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”. Celem ustawy jest
zwiększenie efektywności działania systemu przeciwdziałającemu praniu pieniędzy i zjawisku finansowania terroryzmu. Jest to sfera, która
w ostatnich latach zyskuje coraz większą popularność zarówno w kwestiach legislacyjnych, jak i samych organizacji tworzących procedury
dotyczące przeciwdziałania powyższym zjawiskom, obowiązujące na
wszystkich szczeblach. Instytucje faktoringowe nie wprost, ale są uznane za obowiązane do spełniania wymogów Ustawy z dnia 13 lipca 2018
roku23. Jej zapisy wymagają od faktorów działań polegających m.in. na:
pozyskiwaniu odpowiedniej wiedzy o swoich klientach (Know‑Your
‑Customer – KYC), monitorowaniu transakcji, zgłaszaniu transakcji
mogących nosić znamiona przestępstwa, ustalaniu beneficjenta rzeczywistego środków, kontroli list sankcyjnych z zakresu występowania na nich osób powiązanych z klientem czy dłużnikiem, mogących
przyczynić się do poprawy wiedzy o zawieranej transakcji poprzez
np. zaangażowanie innych działów (sprzedaży, operacyjnego, relacji
z klientem itd.). Za niewypełnianie tych obowiązków grożą dotkliwe
kary, jednak właściwe stosowanie się do przygotowanej procedury wewnętrznej może zwiększyć bezpieczeństwo działalności faktora24.
Przedstawiony powyżej zarys regulacji prawnych jest mocno okrojony,
można by je oczywiście rozszerzyć, chociażby o Rozporządzenie o Ochro22
Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr
54, poz. 535, z późn. zm.).
23
Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r., poz. 723, z późn. zm.).
24
P. Tobis, op. cit., s. 73–77.
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nie Danych Osobowych (RODO), przepisy dotyczące upadłości oraz restrukturyzacji, ustawę dotyczącą ograniczania zatorów płatniczych czy
wiele innych. Każdy z powyższych aktów prawnych wiele wnosi do samej
działalności faktoringowej, jak i samego aspektu ryzyka, jednak na potrzeby
niniejszej pracy omówiono wyłącznie wybrane z nich.
1.2.3. Pozostałe aspekty ryzyka faktoringowego
Przedstawione powyżej aspekty dotyczyły ryzyka: kredytowego (związanego z niewypełnieniem warunków umowy przez dłużników), związanego z istnieniem wierzytelności, jakości faktoranta oraz samych dłużników.
Warto jednak powiedzieć, chociaż pokrótce, o kilku innych. Milan Popović
mówi o ryzyku niepożądanych zachowań faktoranta, wskazując na cechy
złego klienta. Jest to podmiot, którego podstawowa charakterystyka dotyczy zaniżania wartości swojej sprzedaży, prosi on wtedy o zwiększanie
limitów mające na celu poprawę poziomu płynności finansowej. Terminy płatności faktur są przekraczane, dostawcy kontaktują się z dłużnikami w celu ponaglenia realizacji płatności wynikających z ich zobowiązań.
Liczba korekt niebezpiecznie wzrasta, co wynika z opóźnień w dostawach
i pogorszenia jakości produktów. Opisane sytuacje świadczą o słabej sytuacji klienta, która może być impulsem do podjęcia różnego rodzaju działań noszących znamiona nadużyć finansowych. Dotychczasowa pozytywna
współpraca z klientem nie powinna być zawsze aspektem liberalizującym
warunki współpracy, a wyżej opisane zjawisko powinno zwiększyć czujność
osoby zarządzającej ryzykiem. Owych złych klientów, określanych też jako
faktoranci‑oszuści, możemy podzielić na dwie grupy25:
ȤȤ Do pierwszej z nich zalicza się faktorantów, którzy od samego początku współpracy próbują oszukać instytucję faktoringową. Takie podmioty często podają transakcje z nieprawdziwymi dłużnikami lub są
w zmowie ze swoimi kontrahentami. W proceder ten zaangażowana
jest najczęściej znaczna grupa pracowników klienta faktoringowego.
ȤȤ Drugą grupę tworzą rzetelni faktoranci, którzy nie budzili żadnych zastrzeżeń w dotychczasowej współpracy, wierzą w swój biznes, nawet za
bardzo, dlatego właśnie w przypadku trudnej sytuacji finansowej chcą
jej zaradzić za wszelką cenę. Decydują się na działania nieuczciwe,
podobne do tych wykonywanych przez podmioty z pierwszej grupy.
25

M. Popović, op. cit., s. 58–62.
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Powodem owych działań są najczęściej emocje oraz wiara w szybką
poprawę sytuacji przedsiębiorstwa i „odkręcenie” oszustwa przed jego
odkryciem.
Innym rodzajem ryzyka w aspekcie działalności faktoringowej jest ryzyko operacyjne, w ramach którego rozróżniane jest ryzyko rzeczowo
‑techniczne oraz personalne26. Ryzyko rzeczowo‑techniczne faktora pojawia się ze strony faktoranta, jednak nie jest to działanie celowe, noszące
znamiona przestępstwa czy oszustwa. Wynika ono z pozyskiwania oraz
zastosowania środków wytwórczych przez klienta faktoringowego, awaria jednak któregoś z nich może doprowadzić do strat po stronie faktora27.
Ryzyko personalne może być minimalizowane poprzez dobór personelu
o odpowiednich kompetencjach oraz umiejętnościach, a także zapewnienie szkoleń eliminujących błędy w bieżących działaniach. Ten rodzaj ryzyka
może być związany z nieświadomym lub celowym działaniem pracowników instytucji faktoringowej na jej niekorzyść. Przykładem takich czynności mogą być oszustwa, malwersacje, niedopełnienie obowiązków oraz
zwyczajne pomyłki28. Ryzyko personalne może dotyczyć także działań ze
strony pracowników faktoranta lub jego kontrahentów na szkodę podmiotu
faktoringowego. Z ryzykiem personalnym powiązane jest niejako ryzyko
świadczenia usług przez faktora na rzecz faktoranta, które może przejawiać
się w postaci niewłaściwej wyceny oraz dochodowości transakcji przez faktora, czy ryzyko prawne będące wynikiem błędnie lub nieprecyzyjnie skonstruowanej umowy29.
Sukcesywny wzrost obrotów faktoringowych powoduje coraz szybszy
rozwój usług faktoringowych, jednakże liczba podmiotów mogących zostać
potencjalnym faktorantem nie wzrasta aż tak szybko, co może prowadzić
do powstawania pewnych barier. Pojawianie się na rynku nowych instytucji faktoringowych, a także brokerów powoduje coraz większe nasilanie
zjawiska presji konkurencyjnej, nie tylko w aspektach wyłącznie cenowych.
Coraz większego znaczenia nabierają parametry związane ze strukturą zawieranej transakcji, szczególnie w aspekcie zwiększającej się ekspozycji faktora na ryzyko i ustępstw poczynionych w kierunku klienta, co może być
26
K. Kreczmańska‑Gigol, Windykacja należności. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2011, s. 442.
27
M. Popović, op. cit. s. 58–62.
28
K. Kreczmańska‑Gigol, Windykacja należności..., s. 442.
29
Ibidem, s. 443–444.
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elementem kluczowym dla zawarcia bądź nie danej transakcji, gdzie porozumienia będą szukać wzajemnie działy oceny ryzyka i sprzedaży30.

2. Trzyetapowy proces zarządzania ryzykiem
faktoringowym
2.1. Przygotowanie proceduralne
Prowadzenie firmy wymaga przestrzegania, a w związku z tym znajomości przepisów prawa z zakresu działalności gospodarczej oraz określonych
obostrzeń dla jej prowadzenia. Wiąże się także z koniecznością podejmowania wielu decyzji, takich jak m.in.: wybór formy organizacyjno‑prawnej,
określenie przedmiotu działalności, dostosowanie skali jej prowadzenia do
posiadanych lub możliwych do pozyskania zasobów czy dostępności źródeł
finansowania. Z punktu widzenia niniejszej pracy te kwestie zostaną pominięte, ponieważ aby wyczerpać owe aspekty, należałoby napisać oddzielne
opracowanie. Analiza przeprowadzona w tym podrozdziale dotyczyć będzie bardziej szczegółowych aspektów związanych z przygotowaniem organizacyjnym i proceduralnym przedsiębiorstwa faktoringowego w zakresie
zarządzania ryzykiem.
Świadczenie usług, szczególnie finansowych, wymaga precyzyjnego określenia ich charakteru oraz grupy klientów, do których będą one kierowane.
Pozwala to na zminimalizowanie kosztów nietrafionych działań czy kampanii marketingowych, ale także na coś zupełnie innego, bardzo przydatnego
z punktu widzenia bezpieczeństwa prowadzonego biznesu. Ryzyko związane z faktoringiem jest około cztery razy niższe niż w przypadku analogicznego, standardowego krótkoterminowego kredytu bankowego31. Wskaźnik
kosztu ryzyka, szacowanego jako poziom strat w relacji do wartości udzielonego finansowania w procentach, w przypadku faktoringu osiąga wartość
zbliżoną do kilkunastu promili, a nie kilku procent, jak w przypadku krótkoterminowych kredytów obrotowych. Nie oznacza to jednak braku ryzyka
w działalności faktoringowej, daje jednak szanse na redukcje ewentualnych
strat prawie do zera przy stosowaniu odpowiednich działań.
P. Tobis, op. cit., s. 73–77.
European Factoring and Commercial Finance Industry. Whitepaper 2019, s. 24, [on
‑line:] https://euf.eu.com/category/18‑public.html?download=309 [dostęp: 12.04.2020].
30
31
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Faktor powinien mieć świadomość, jaki typ produktu jest w stanie zaoferować, biorąc pod uwagę swoje struktury, możliwości organizacyjne, sieć
dystrybucji oraz zasoby pozwalające na zapewnienie odpowiedniego poziomu obsługi klienta oraz monitoringu transakcji. Wiąże się z tym również
określenie grupy klientów docelowych. Następnie w nawiązaniu do tego
konstruowane są odpowiednie procedury zawierające standardy dotyczące
zarządzania ryzykiem (poprzez określenie metod identyfikacji, oceny i pomiaru, kontroli i monitorowania, a także raportowania i podejmowania działań zarządczych). W kolejnym etapie wskazywane są osoby odpowiedzialne
za poszczególne procesy i układana struktura organizacyjna (zawierająca
podział zadań i kompetencji realizowanych przez jednostki i komórki organizacyjne, komitety i organy statutowe w procesie zarządzania ryzykiem).
Na tej podstawie można by wydzielić swego rodzaju dwie części niniejszego podrozdziału. W przypadku małych firm, gdzie zatrudnienie jest niewielkie, wydzielenie sztywnej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa,
czyli przede wszystkim szczegółowe określenie właścicieli poszczególnych
procesów i rygorystyczne ich separowanie, jest bardzo pomocne, jednak nie
jest wymogiem koniecznym (tzn. pozwala na mniej rygorystyczne podejście), ponieważ krótka hierarchia organizacyjna zniweluje większość błędów komunikacyjnych. Jeśli jednak organizacja zacznie się rozrastać, zatrudniać dziesiątki pracowników i obsługiwać kilkuset klientów, to w celu
zachowania pewnego porządku i zapewnienia bezpieczeństwa biznesu należy wydzielić poszczególne jego komórki i osoby za nie odpowiedzialne.
Kluczowy nie jest tutaj wybór określonego modelu zarządzania, a wydzielenie poszczególnych komórek. Docelowa struktura organizacyjna powinna
zostać ułożona w sposób umożliwiający uzyskanie co najmniej dwuetapowej weryfikacji klienta, pozwalającej zmniejszyć ryzyko subiektywnej oceny
i błędu ludzkiego, a także wykluczyć konflikt interesu występujący chociażby
poprzez reprezentowanie działu zarządzania ryzykiem oraz sprzedaży przez
jedną osobę. Niezależność dyrektorów czy menedżerów działów ryzyka od
kierowników sprzedaży (funkcyjnych) jest niezwykle istotna32. Menedżerowie funkcyjni kierujący się chęcią rozrostu firmy poprzez osiąganie coraz
32
M. Sołtysiak, Menedżerowie w procesie zarządzania ryzykiem, „Modern Management
Review. Quaretly”, Volume XIX, Research Journal 21, red. L. Ziemiański, Rzeszów 2014,
s. 141–149, [on‑line:] https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&
cd=1&ved=2ahUKEwi2pYTiqvPoAhXHeZoKHbCBBckQFjAAegQIARAB&url=https%3
A%2F%2Foficyna.prz.edu.pl%2Fdownload%2F3KfT1tXWgeBndyLWJ_KSgWdiF4JgAGO
CcqIAk0OWkiMgQ1P2ZV%2C7iWwBIcElIYRtkBE9lQk5ADFIDSHg9V1ZPVGlWH0xA
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większego przychodu, czyli zwiększanie sprzedaży, rozliczani najczęściej
z krótkoterminowych wyników sprzedażowych, a także dążący do rozwoju
własnej kariery mogą podejmować szereg działań, w których korzyści przez
nich oczekiwane okazują się zbyt duże, aby je odrzucić. Zazwyczaj towarzyszy temu wysokie ryzyko, którego wielkość rzeczywistą w sposób mniej
lub bardziej świadomy ukrywają lub z premedytacją ignorują. Z drugiej zaś
strony całkowita awersja do ryzyka i konserwatywne podejście mogą powodować unikanie opłacalnych dla przedsiębiorstwa działań w obawie przed
realizacją ryzyka. Powyższe wskazuje na konieczność zapewnienia rozłączności tych dwóch ról i niezależności menedżerów w działaniach, przygotowywaniu raportów na temat podejmowanego ryzyka, zabezpieczeń, a także
ocen relacji zysku do ryzyka. Menedżer funkcyjny powinien ponosić odpowiedzialność za decyzje, jaki rodzaj ryzyka podjąć z punktu widzenia dochodowości transakcji. Ten zaś odpowiedzialny za drugą sferę biznesu powinien ów proces „ułatwiać i zabezpieczać” poprzez zapewnienie właściwej
komunikacji pomiędzy poziomami taktycznym i strategicznym organizacji
(opracowywanie polityk, standardów, procedur, limitów, raportów itp.)33.
Uszeregowania spójnej struktury przedsiębiorstwa można dokonać poprzez określenie poszczególnych poziomów kompetencyjnych. W przypadku instytucji faktoringowych każdy kolejny poziom decyzyjny może mieć
kompetencję do akceptowania wyższych limitów finansowania, a także
większego ryzyka niż komórka na niższym poziomie decyzyjności.
W literaturze przedmiotu w przypadku dużych instytucji finansowych,
do jakich najczęściej należą korporacje faktoringowe, wydziela się trzy poziomy kompetencyjne (zob. rys. 3)34:
ȤȤ Rada Nadzorcza – sprawująca kontrolę nad procesem zarządzania
ryzykiem oraz dokonująca oceny skuteczności i adekwatności owego
procesu pod kątem zapisów określonych w statucie i regulaminach,
a także za pośrednictwem utworzonej komórki audytu (wykonującej
niezależne kontrole audytorskie składowych systemu zarządzania ryzykiem) oraz komórki compliance (kontrolującej zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, normami i zawartymi umowami).
S30SUBc6C0ggRg%2Fmmr‑02‑2014‑pw‑01.pdf&usg=AOvVaw05jlOL0StmIrkUmKJq4z
CO [dostęp: 12.04.2020].
33
A. Holton Glyn, A new position on risk, „Futures and Options World” 2004, s. 40–60.
34
Federation of European Risk Management Associations (FERMA), Standard Zarządza
nia Ryzykiem, Belgia 2003, s. 12–14, [on‑line:] https://www.ferma.eu/app/uploads/2011/11/a‑risk‑management‑standard‑polish‑version.pdf [dostęp: 12.04.2020].
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ȤȤ Zarząd – zapewniający i organizujący działanie systemu zarządzania
ryzykiem poprzez uchwalanie odpowiednich polityk czy strategii,
określanie profilu oraz apetytu na ryzyko, a także tolerancji na poszczególne jego rodzaje.
ȤȤ Komitety – podejmujące decyzje dotyczące strukturyzacji transakcji,
minimalizowania poziomu określonego ryzyka do ram wyznaczonych przez zarząd. Komitety przyjmują metodyki i procedury wynikające z limitowania określonych typów ryzyka, a także zatwierdzają ich ograniczenia. Dodatkowo komitety mogą zbierać się w innych
okolicznościach w zależności od przyjętych procedur, przy akceptacji
określonych transakcji faktoringowych (np. powyżej jakichś limitów
kwotowych) lub dla każdej transakcji przy finansowaniu stosunkowo
niewielkiej liczby klientów. W skład komitetów mogą wchodzić różne
osoby, w zależności od specyfiki organizacji, typu omawianej transakcji czy klienta. Zaleca się jednak uczestnictwo w procesie negocjacji
przedstawiciela: działu handlowego (który zobrazuje szczegóły dotyczące działalności klienta) oraz działu zarządzania ryzykiem (który
przedstawi opinię co do zawarcia transakcji, a także obszary newralgiczne z punktu widzenia jej bezpieczeństwa).
Ogromną rolę w procesie zarządzania ryzykiem ma sama komórka zarządzania ryzykiem tworzona przez ludzi zajmujących się zarówno oceną
nowych transakcji faktoringowych, jak i bieżącym monitoringiem umów
finansowych. Uznawana jest często za czwarty, najważniejszy poziom kompetencyjny, tworzący pierwszą linię obrony, dlatego przy opracowywaniu
odpowiedniej procedury należy poświęcić jej wiele uwagi. Menedżer działu
oceny ryzyka i pozostali jego pracownicy powinni charakteryzować się ponadprzeciętnymi umiejętnościami analitycznymi, orientować się w bieżącej
sytuacji rynkowej obsługiwanych branż oraz posiadać odpowiednie narzędzia w postaci systemów informatycznych pozwalających na pozyskiwanie
potrzebnych informacji o klientach oraz na bieżący monitoring zarówno
ich sytuacji finansowej, jak i cedowanych wierzytelności.
Podział pracy w takim zespole w celu zwiększenia jej jakości i nadania
poszczególnym analitykom jak największej specjalizacji może przebiegać
na kilka sposobów:
ȤȤ podział branżowy,
ȤȤ podział na podstawie wielkości przychodów klienta,
ȤȤ podział w oparciu o zakres terytorialny prowadzonej działalności.
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Podstaw klasyfikacji niewątpliwie może być więcej, wszystko zależy od
wielkości faktora, a liczebność zespołów zajmujących się oceną ryzyka
może się wahać od pojedynczego specjalisty do kilkudziesięcioosobowego
departamentu.
Rys. 3. Przykładowy schemat struktury kompetencyjnej organizacji.
Rys. 3. Przykładowy schemat struktury kompetencyjnej organizacji.
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poszczególnym analitykom jak największej specjalizacji może przebiegać na kilka sposobów:
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organów, jak rada nadzorcza czy zarząd – zgodnie z kompetencjami decyzyjnymi opracowanymi w danej instytucji.
Do ważniejszych elementów systemu zarządzania ryzykiem, poza osobami go tworzącymi, należą wykorzystywane w nim narzędzia. W obecnych
czasach jest to równoznaczne z odpowiednio przygotowanymi systemami
informatycznymi. Analitycy tworzący podstawową komórkę zarządzania
ryzykiem powinni w procedurze znaleźć wymienione narzędzia, które
mogą wykorzystać w swojej codziennej pracy, wraz z objaśnieniami co do
sposobu ich wykorzystywania oraz wyników uzyskiwanych na ich podstawie. Z punktu widzenia działalności faktoringowej wymagany jest dostęp
do programów umożliwiających uzyskanie lub dokonanie oceny sytuacji
finansowej klienta opartej na różnego rodzaju wskaźnikach wraz z dobraną
ich wagą w ocenie końcowej. Składniki te powinny dotyczyć m.in. rentowności, sprawności, płynności oraz dynamiki określonych pozycji ze sprawozdań finansowych. Kolejny moduł systemu informatycznego powinien
umożliwiać nadanie oceny jakościowej kadry zarządzającej, poziomu innowacyjności, pomysłu na prowadzony biznes wraz z uwzględnieniem branży
i terytorium działalności klienta. Ważnym elementem w ocenie transakcji
faktoringowej jest także analiza zwyczajów płatniczych potencjalnego faktoranta (takich jak płatności wobec pracowników, rozrachunki z ZUS, US),
ale także jego dłużników (regularność i terminowość wpłat za towary). Rzetelnym źródłem informacji pozwalającym na dokonanie obserwacji na ten
temat może być wgląd do rachunku bankowego faktoranta. Ze względu na
obowiązki nakładane na instytucje finansowe, takie jak pozyskanie informacji na temat swojego klienta (Know‑Your‑Customer – KYC) oraz wykonywanie działań mających na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu, analitycy powinni mieć także dostęp do określonych baz danych lub raportów umożliwiających identyfikację lub uzyskanie informacji na temat klienta i jego kadry właścicielskiej, co pozwoli na
dokonanie bardziej szczegółowej analizy ryzyka faktoranta. To oczywiste,
że ważnym elementem analizy jest standing finansowy faktoranta; jest to
jednak przede wszystkim klucz do zrozumienia przyczyny obecnej jego sytuacji oraz wiarygodności. W przypadku usługi finansowej, jaką jest faktoring, koncentrowanie się wyłącznie na ocenie wypłacalności klienta nie do
końca jest zasadne, ponieważ podmiotem zobowiązanym do regulowania
zobowiązań wobec faktora są dłużnicy. Sytuacja finansowo‑majątkowa faktoranta jest istotna, ale niedecydująca w kontekście zawarcia umowy faktoringowej. Najważniejszym elementem w procesie analizy samego klienta
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jest zdolność przedsiębiorstwa do zachowania ciągłości działania, nawet
gdy aktualna sytuacja jest niestabilna. Faktorzy dokonują badania sytuacji
finansowej klienta, ponieważ stanowi ona niezbędny czynnik przy określaniu prawdopodobieństwa upadłości, podatności na działania niezgodne
z postanowieniami umowy faktoringowej i klasy ryzyka do czasu następnej
analizy (najczęściej za 12 miesięcy przy odnowieniu umowy). Jeśli poziom
takiego prawdopodobieństwa będzie wysoki w horyzoncie kilku kolejnych
miesięcy, to instytucja faktoringowa najprawdopodobniej podejmie negatywną decyzję dotyczącą finansowania, niezależnie od jakości posiadanego
portfela wierzytelności. Gdy jednak sytuacja klienta nie dyskwalifikuje go
z dalszej analizy, ze względu na przedmiot usługi faktoringu kluczowe stają
się wierzytelności. Do ich oceny analitycy potrzebują narzędzi pozwalających na bieżącą analizę finansowanych oraz nabywanych wierzytelności,
zwyczajów płatniczych dłużników, przeterminowań oraz wszelkich okoliczności, które mogą powodować utratę wartości wierzytelności w stosunku
do ceny nabycia, jaką zapłacił faktor (np. poziomów stosowanych korekt).
Wszystkie powyższe narzędzia pozwolą na dokonanie analizy poziomu ryzyka faktoranta i będą punktem wyjścia do ustalania dodatkowych parametrów umowy wpływających na bezpieczeństwo instytucji faktoringowej35.
Jednym z elementów tworzących procedurę jest strategia produktowa,
która powinna określać dostępne warianty produktowe wraz z założeniami
zawierającymi zasady dopasowywania klientów do poszczególnych wariantów. Sam faktorant, niezależnie od wnioskowanego rodzaju faktoringu, powinien spełniać następujące kryteria:
ȤȤ Długość trwania działalności na rynku. – Według statystyk opracowywanych przez GUS, średnio co trzecia firma zarejestrowana w roku
2017 nie przetrwała pierwszego roku działalności, co piąta ogłosiła
upadłość przed rokiem kolejnym. W związku z tym w procedurze
określa się minimalny okres prowadzonej działalności, z analiz praktyk rynkowych można założyć, że wynosi on 2–3 lata. Jeśli przedsiębiorstwo przetrwa ten okres, wnioskuje się, że jego szanse na przetrwanie w kolejnych latach rosną. Kolejnym aspektem związanym
z czasem „życia” firmy na rynku jest możliwość jej analizy na podstawie wypracowanej renomy, zwyczajów płatniczych jej kontrahentów
35
T. Mazurkiewicz, Ryzyka w faktoringu – doświadczenia faktorów, „Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów”, Rok VI (2016), s. 89–112, [on‑line:] http://faktoring.pl/
wp‑content/uploads/2017/09/almanach_6.pdf [dostęp: 12.04.2020].
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i ich stałości, a także dokumentów finansowych za horyzont czasowy,
który można uznać za reprezentatywny36. Na rynku pojawiają się jednak również podejścia bardziej liberalne, oferujące finansowanie także
dla nowych firm, czego celem jest pozyskanie większej liczby klientów
ze względu na przewagę konkurencyjną względem ograniczonej dostępności kredytów obrotowych dla takich przedsiębiorstw.
ȤȤ Branża, w jakiej działa. – Faktoring jest rozwiązaniem korzystnym
dla większości firm sprzedających z odroczonym terminem płatności, bywają jednak wśród nich bardziej ryzykowne branże z punktu
widzenia faktora. Należą do nich te o niestandardowych terminach
płatności wierzytelności (powyżej 180 dni), przeważnie są to sektory
trudne, jak: przemysł ciężki, górnictwo czy budownictwo drogowe.
Wynika to ze specyfiki dostarczanej usługi czy dobra, które najczęściej
jest wysoce wyspecjalizowane, wykonywane na specjalne zamówienie, a w związku z tym trudno zbywalne w przypadku konieczności
odsprzedaży. Płatności, najczęściej dokonywane w systemie ratalnym,
są uzależnione od rezultatu odbiorów poszczególnych etapów prac,
z zastrzeżeniem możliwości potrąceń. Szczególnej uwagi przy analizie przedmiotu działalności faktoranta wymagają usługi, które trudno
udokumentować, np. ze względu na brak występujących w działalności handlowej potwierdzeń dostawy towaru. Podobnie sprawa kształtuje się w przypadku różnego rodzaju przedsiębiorstw zajmujących się
wykonywaniem długoterminowych zleceń indywidualnych, charakteryzujących się brakiem regularności i trwałej współpracy z odbiorcami. Dodatkowo projekty takie dzielone są najczęściej na etapy według określonego harmonogramu, dłużnik zaś często może podważyć
istnienie wierzytelności poprzez niewywiązanie się przez faktoranta
z umowy czy występujących wad jakościowych. Ryzyko branżowe powiązane jest także z terytorium działalności faktoranta oraz jego odbiorców. Jest to szczególnie niebezpieczne w sytuacji recesji gospodarki krajowej czy międzynarodowej. Ryzyko to redukuje niski poziom
koncentracji, jednak gdy jest on wysoki lub odbiorcy faktoranta należą
do tej samej gałęzi przemysłu, może to prowadzić do zachwiania cią36
Główny Urząd Statystyczny, Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 2014–
2018, Warszawa 2019, s. 27, [on‑line:] https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5502/24/5/1/przedsiebiorstwa_niefinansowe_powstale_w_
latach_2014‑2018.pdf [dostęp: 12.04.2020].
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głości działalności. Przykładem może być firma zajmująca się produkcją stali wyłącznie na potrzeby jednej gałęzi przemysłu (producentów
samochodów) – w sytuacji spadku popytu na samochody traci ona
swoich odbiorców i możliwość upłynnienia wyprodukowanych towarów. Przerwanie łańcucha dostaw może oddziaływać na ciągłość prowadzenia działalności, a w związku z tym dokonywania płatności za
sfinansowane wierzytelności. W przypadku ryzyka sektora istotne jest
na etapie analizy wstępnej faktoranta rozpoznanie zagrożeń i konsekwencji ich zrealizowania, gdy zmieni się otoczenie rynkowe, w którym działa.
ȤȤ Państwo, na terytorium którego działa. – W tym wypadku ryzyko wynika najczęściej z różnic w systemach prawnych czy przyjętych standardach biznesowych pomiędzy krajem faktoranta i faktora. Sytuacja
jest analogiczna także wówczas, gdy dany dłużnik ma swoją siedzibę
na terenie państwa trzeciego. Swego rodzaju wyznacznikiem poziomu
ryzyka kraju mogą być statystyki dotyczące niewypłacalności i zwyczajów płatniczych (udział płatności gotówkowych). Ryzyka wynikające z lokalizacji geopolitycznej można podzielić na cztery podkategorie
związane z następującymi czynnikami37:
ȤȤ ryzyko polityczne – związane z kwestionowaniem słuszności demokratycznego wyboru władz w danym kraju; jest ono szczególnie
niebezpieczne w przypadku umów długoterminowych, ponieważ
w krótkim okresie sytuacja może być stabilna, jednak perspektywa
długoterminowa jest trudna do oszacowania; przykładem takiego
problemu może być finansowanie faktorantów z terytorium byłego
Związku Radzieckiego, gdzie niektóre z krajów są niestabilne politycznie, a zmiana systemu politycznego może wiązać się z ingerowaniem w zawarte umowy lub wręcz ich blokowaniem; dodatkowo
wystąpić może ryzyko sankcji, moratoriów czy zawirowań w zakresie zasad prowadzenia wymiany handlowej;
ȤȤ ryzyko gospodarcze – wynikające z niskiej lub obniżającej się stabilności gospodarczej kraju i zagrożenia kryzysem;
ȤȤ ryzyko walutowe – występujące zawsze w przypadku transakcji zagranicznych w walutach obcych; w obecnych realiach rynkowych
37
K. Brown, P. Moles, Credit Risk Management, Edinburg Business School, Heriot‑Watt
University, Edynburg 2014, s. 20–22, [on‑line:] https://www.ebsglobal.net/EBS/media/
EBS/PDFs/Credit‑Risk‑Management‑Course‑Taster.pdf [dostęp: 12.04.2020].
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i znacznych wahaniach kursów walut, powszechne może być uzyskanie straty przy finansowaniu należności w walutach obcych bez
odpowiednich zabezpieczeń w postaci np. kontraktów terminowych czy opcji;
ȤȤ ryzyko windykacji (egzekucji) – wynikające z przepisów prawa
w kraju faktoranta i dłużnika; w przypadku problemów z odzyskaniem środków faktor musi dostosować działania do norm obowiązujących w danym państwie; druga strona transakcji będzie zaś zapewne starała się uniknąć lub opóźnić moment zwrotu pieniędzy,
uciekając się do zasad panujących w ich lokalnym ustawodawstwie.
ȤȤ Prowadzona działalność – określenie minimalnego poziomu przychodów i należności oraz ich względna stabilność w czasie. Warto zweryfikować także powód wnioskowania o faktoring, powinien on być
rozwiązaniem poprawiającym sytuację płynnościową bądź pozwalającym osiągnąć tzw. efekt bilansowy, nie zaś metodą finansowania
długoterminowych inwestycji. Zbyt dobra sytuacja finansowa (z wykluczeniem renomowanych, dużych przedsiębiorstw) może wskazywać na ryzyko działań mających na celu naruszenie obowiązujących
przepisów, zaś słaba może wskazywać na problemy strukturalne, jak
np. restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Działalność faktoranta powinna być prowadzona przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, co
może gwarantować wyższą jakość zarządzania.
Procedura zarządzania ryzykiem powinna zawierać także swego rodzaju mapę ryzyka dla poszczególnych rodzajów produktów faktoringowych.
Faktoring jawny z regresem będzie obarczony zupełnie innym poziomem
i kategoriami ryzyka niż faktoring tajny bez regresu czy faktoring odwrotny.
Odpowiednio precyzyjne procedury i zawarte w nich ograniczenia i sposoby postępowania pozwolą wykluczyć różnego rodzaju błędy ludzkie wynikające z pominięcia niektórych aspektów ryzyka, niestandardowych dla
standardowych produktów i faktorantów. Wykluczy także oferowanie przez
dział sprzedaży produktów nieodpowiednich dla faktorantów o zbyt niskim
standingu finansowym. Przykładowo: dla faktoringu bez regresu, który przy
założeniu ceteris paribus jest obarczony większym poziomem ryzyka niż
faktoring niepełny, klient musi sprostać większym wymogom. W ich skład
wchodzić mogą m.in.: większy minimalny roczny przychód, określony poziom not ratingowych nadanych w systemie czy bardziej zdywersyfikowany portfel dłużników o lepszej jakości. Odpowiedzią na słabsze parametry
klienta czy jego wierzytelności mogą być działania wpływające na parame-
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try umowy faktoringowej, np. fundusz gwarancyjny lub dodatkowe zabezpieczenia. Mapa ryzyka powinna wymieniać wszystkie typy ryzyka możliwe do zidentyfikowania w transakcjach faktoringowych, jak: ryzyko branży,
dłużników, klienta oraz sektora. Dopiero po szczegółowo przeprowadzonej
analizie poszczególnych obszarów może zostać przedstawiona faktorantowi
dobrana do jego poziomu ryzyka konstrukcja produktu, gwarantująca bezpieczeństwo instytucji faktoringowej.
Kolejnym niezbędnym do uwzględnienia w procedurach elementem
są obowiązki faktoranta, które następnie powinny być zawarte w zapisach
umowy podpisywanej przez strony. Niezależnie od typu produktu klient ma
obowiązek zagwarantowania prawnego istnienia wierzytelności nabywanej
przez instytucję faktoringową, a także dopilnowania jej bezsporności, wyłącznej cesji na rzecz faktora oraz wykazania, że dana wierzytelność jest wyłączona spod ewentualnego zakazu cesji ustanowionego przez dłużników.
Dodatkowo klient powinien przekazywać niezwłocznie wszystkie informacje na temat wierzytelności scedowanych na faktora (takie jak zmiana wartości – korekty, rabaty), przekazywać wszystkie wierzytelności od tworzących portfel faktoringowy dłużników w określony sposób i w określonym
terminie, przekazywać ewentualne płatności od dłużników na odpowiedni
rachunek faktora oraz na żądanie faktora przedstawiać aktualne dane finansowe, potwierdzenia istnienia wierzytelności (np. faktury, potwierdzenia
odbioru towarów) oraz wszelkie inne informacje, które faktor może uznać
za istotne z punktu widzenia oceny bezpieczeństwa transakcji (zgodnie
z zapisami umowy faktoringowej).
Faktor musi określić także zabezpieczenia na wypadek straty wynikającej
z naruszenia przez faktoranta obowiązków wymienionych w umowie, np.
w wyniku nieistnienia wierzytelności, braku wpłat za sfinansowanie należności i możliwości ich odzyskania od faktoranta. Może skorzystać z polisy
ubezpieczeniowej, która jednak obniży poziom dochodowości ze świadczonych usług ze względu na konieczność płatności składek, lub tworzyć rezerwy na poczet potencjalnych strat. Za powszechnie stosowaną swego rodzaju „poduszkę bezpieczeństwa” w postaci rezerwy można uznać fundusz
gwarancyjny. Z każdej scedowanej na rzecz faktora wierzytelności tworzona jest rezerwa w postaci określonej części procentowej lub kwotowej, która pomniejsza wartość środków wypłacanych do faktoranta i jest zwracana
mu po uregulowaniu płatności przez dłużników.
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2.2. Analiza wstępna
Gdy instytucja faktoringowa jest już zarejestrowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, procedury zostały określone, zatrudniono wykwalifikowany personel i zapewniono kapitał finansowy, można rozpocząć właściwy
etap działalności, czyli pozyskanie klientów. Pojawia się wówczas dylemat,
jacy klienci są odpowiedni, czy każdy wnioskodawca powinien nim zostać,
czy każde ryzyko jesteśmy w stanie odpowiednio oszacować i zabezpieczyć.
Postępując zgodnie z zasadami procedury oceny ryzyka, możemy rozpocząć proces poszukiwania klientów, następnie ich analizy, formułowania
warunków współpracy i kontrolę bieżącej sytuacji przez cały okres trwania
umowy. Podjęcie decyzji o finansowaniu danego faktoranta wymaga dokładnego procesu analizy, która determinuje jakość współpracy i korzyści
dla faktora. W kontekście zarządzania ryzykiem faktoringowym jednym
ze wstępnych kryteriów analizy jest ocena wiarygodności kredytowej kontrahenta. Polega ona na ocenie zdolności dotrzymania warunków umowy
i szans na kontynuowanie działalności w przyszłości. Jej negatywny wynik
może być czynnikiem dyskwalifikującym w procesie wnioskowania o finansowanie. W celu ustalenia statusu klienta analitycy wykorzystują zazwyczaj kombinację danych księgowych i finansowych oraz zmiennych jakościowych, a także szeroki wachlarz narzędzi analitycznych i modeli. Część
z nich wnioskuje na podstawie podejścia subiektywnego (jak osąd analityka
w oparciu głównie o czynniki jakościowe, modele scoringowe), część zaś
z bardziej usystematyzowanych w praktyce rynkowej zasad opierających się
w przede wszystkim na danych ilościowych, w odniesieniu do różnego rodzaju obranych benchmarków i wytycznych.
Proces zarządzania ryzykiem faktoringowym przedstawiony został na
rysunku 4. Na jego podstawie można wyodrębnić trzy główne etapy oceny klienta w „drodze” do otrzymania finansowania. Pierwszy z nich polega
na pozyskaniu właściwego klienta, wpisującego się w kanony proceduralne, spełniającego określone warunki. Kolejny etap rozpoczyna się porządkowaniem i badaniem informacji uzyskanych od klienta oraz od szeroko
rozumianych interesariuszy spółki. Następnie analityk działu zarządzania
ryzykiem dokonuje oceny pozyskanych parametrów ilościowych i jakościowych. W zależności od struktury organizacyjnej instytucji faktoringowej
wydaje on przygotowaną przez siebie rekomendację (jeśli ostateczna akceptacja zapada na wyższym szczeblu) lub decyzję końcową. Gdy faktorant zaakceptuje przedstawione warunki współpracy, następuje sformalizowanie
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umowy, a po przedstawieniu pierwszych wierzytelności faktor rozpocznie
finansowanie zgodnie z określonymi parametrami umowy.
Rys. 4. Schemat procesu zarządzania ryzykiem faktoringowym
do czasu uruchomienia finansowania.
Rys. 4. Schemat procesu zarządzania ryzykiem faktoringowym do czasu uruchomienia finansowania.
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faktorant zaakceptuje przedstawione warunki współpracy, następuje sformalizowanie umowy,
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rozmów czy spotkań, jest dowolna, z założeniem, że co najmniej jedno ze
spotkań odbędzie się w siedzibie klienta, co pozwoli zweryfikować, czy firma faktycznie istnieje, czy jest jedynie numerem KRS lub CEIDG w rejestrze. Przed taką wizytą warto zapoznać się ze sprawozdaniami finansowymi faktoranta, zasobami jego majątku trwałego oraz innymi szczegółami
dotyczącymi prowadzonej przez niego działalności. Im więcej zgromadzonych danych i wątpliwości przed wizytą u klienta, tym większa wiedza na
etapie kompletowania dokumentów. Taka wizja lokalna może być od razu
audytem wstępnym, który jest niezbędny z punktu widzenia oceny ryzyka
klienta, potwierdzającym prawidłowość przedstawionych informacji. Audyt może wykonać wyznaczona do tego osoba, będąca zarówno analitykiem działu oceny ryzyka, jak i specjalnym audytorem terenowym, wszystko zależy od wielkości instytucji i odkreślonych przez nią zasad i procedur.
Kluczowe jest tutaj zweryfikowanie poprawności otrzymanych wcześniej
danych (poprzez np. wizytacje siedziby, w tym magazynów, składów czy
działów produkcyjnych), uzyskanie dodatkowych dokumentów i informacji, wyjaśnienie ewentualnych niejasności oraz nawiązanie relacji z osobami
z działów finansowych czy zarządzających firmą. Do danych, które powinny być uzyskane na etapie przygotowywania wniosku oraz podczas audytu
wstępnego, należą38:
ȤȤ informacje dotyczące faktoranta i kadry zarządzającej – struktura
organizacyjna, biznesplany, profil działalności, historia firmy, interesariusze spółki, informacje o właścicielach i osobach zarządzających
(w tym także informacje związane z obowiązkami faktora w zakresie
procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – AML), motywy skłaniające do zawarcia umowy faktoringowej,
procedury dochodzenia wierzytelności, projekty rozwojowe (inwestycyjne), obieg dokumentów podczas realizacji transakcji handlowej
(proces składania zamówień, sposób ich realizacji, wysyłanie faktur do
dłużników – czas i forma, metoda dostarczania zamówień, potwierdzenia otrzymania towaru bez wad i zastrzeżeń jakościowych);
ȤȤ dokumenty prawne – umowa spółki, struktura właścicielska (akcjonariat, wspólnicy), potwierdzenie otrzymania odpowiednich numerów rejestrowych (NIP, REGON, KRS), zaświadczenie o niezaleganiu
z płatnościami różnego rodzaju rozrachunków publiczno‑prawnych
(ZUS, US), zawarte umowy ubezpieczenia należności;
38

Materiały wewnętrzne faktora XYZ.
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ȤȤ informacje finansowe – sprawozdania finansowe (bilans, rachunek
zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian
w kapitale własnym, informacja dodatkowa) za ostatnie 2–3 pełne
okresy obrachunkowe (lata), opinia i raport biegłego rewidenta dotyczące poprawności przygotowanych dokumentów finansowych za
ostatni rok, aktualne sprawozdanie za okres kwartalny, prognozy na
kolejne okresy, kopie umów dotyczących zewnętrznych form finansowania (kredyty, leasingi, faktoring itd.) wraz z opiniami o współpracy
z instytucjami finansowymi;
ȤȤ kwestie związane bezpośrednio z produktem faktoringowym – struktura wiekowa należności i zobowiązań wraz z saldami (wyszczególnienie dla przedziałów ogólnie przyjętych w praktyce rynkowej: do
30 dni, 31–60 dni, 61–90 dni, powyżej 90 dni), rejestr dłużników i wierzycieli firmy, relacje z kontrahentami wraz z okresami współpracy,
szczegółowe informacje o warunkach współpracy z 5 największymi
dostawcami i odbiorcami wraz z udziałem procentowym całego obrotu, kopie umów handlowych z dłużnikami, występowanie ewentualnych wzajemnych kompensat i rabatów, propozycje dłużników włączanych do umowy faktoringowej.
Produktem końcowym tego etapu jest sformułowanie przez analityka
działu zarządzania ryzykiem wstępnej oceny. Powinna ona uwzględniać zapisy procedury zarządzania ryzykiem dotyczącej profilu klienta. Jeśli potencjalny faktorant nie kwalifikuje się do żadnego z czynników powodujących
wykluczenie z finansowania, jak np. czas działalności poniżej jednego roku,
niski poziom przychodów, ryzykowna branża czy kraj prowadzenia głównej działalności, analityk najprawdopodobniej na tym etapie wyda aprobatę dla dalszych działań. W takiej sytuacji analityk powinien zweryfikować przedstawioną listę dłużników proponowaną przez klienta do umowy
faktoringowej i ewentualnie, na podstawie znanych faktów i otrzymanych
dokumentów, wprowadzić do niej korekty. Powodem odrzucenia dłużnika
może być przykładowo finansowanie i objęcie cesją należności od danego
kontrahenta przez inną instytucję finansową, o ile nie uzgodniono ewentualnego przeniesienia tego finansowania w momencie zawarcia współpracy. Na tym etapie warto także określić akceptowalne terminy kredytowania
dłużników (płatności faktur). Wytypowana lista kontrahentów jest jednym
z kluczowych składowych do oszacowania limitu finansowania, który stanowi istotny parametr umowy faktoringowej zarówno dla faktoranta, jak
i dla instytucji faktoringowej. Dla faktora określa maksymalny poziom za-
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angażowania, czyli kwotę wypłaconych środków; zwiększanie go ponad racjonalny poziom może powodować w przyszłości trudności w odzyskaniu
środków. Klient powinien wnioskować o optymalny dla poziomu swojego
obrotu ogólny (łączny) limit finansowania, ponieważ jeśli zaakceptuje zbyt
duży jego poziom, będzie ponosił większe, ekonomicznie nieuzasadnione
koszty, zaś zbyt niski nie pokryje należności dłużników, a dalsze finansowanie przez faktora zostanie wstrzymane (po osiągnięciu określonego w umowie poziomu)39. Analitycy przyznają dwa rodzaje limitów. Pierwszy z nich
określa się mianem globalnego i oznacza maksymalną kwotę, jaką faktor
jest gotowy wypłacić faktorantowi w ramach przyznanego finansowania,
z uwzględnieniem drugich limitów – sublimitów – nadawanych na dłużników. Sublimit jest to kwota, do jakiej faktor wypłaci środki klientowi tytułem finansowania należności określonego kontrahenta. Co do zasady limit
globalny jest niższy od sumy sublimitów. Najlepiej zobrazuje to następujący
przykład: zakładając, że faktor przyznał wszystkim dziesięciu dłużnikom
limity po 50.000 złotych, ale limit globalny ustanowił na poziomie 450.000
złotych, suma sublimitów wyniesie w tym przypadku 500.000 złotych, jednak górną granicą zaangażowania przez faktora będzie 450.000 złotych. Limity co do zasady obowiązują na okres jednego roku, można jednak zmieniać ich poziom w trakcie trwania umowy, jednak określenie nowego limitu
może wiązać się z dodatkową opłatą40.
Przy określaniu poziomu limitu oraz formułowaniu listy dłużników warto wspomnieć o limicie koncentracji, który powiązany jest z dwoma powyższymi parametrami. Określa on stosunek wierzytelności z danym kontrahentem do całego finansowanego salda (ewentualnie: kwota limitu danego
kontrahenta w odniesieniu do limitu ogólnego). Przekroczenie limitu może
powodować wstrzymanie finansowania, które zostanie wznowione, gdy
owa relacja spadnie poniżej progu. Takie działanie wynika ze zwiększonego
poziomu ryzyka dla faktora. Finansowanie obrotu klienta opartego w głównej mierze na relacji z niewielką liczbą dłużników, a więc uzależnienie spłaty zaangażowanych środków od sytuacji relatywnie małej grupy podmio39
A. Kowalik, Czym jest limit faktoringowy, Inforbiznes, [on‑line:] https://mojafirma.
infor.pl/umowy‑w‑firmie/umowa‑finansowanie/697704,Czym‑jest‑limit‑faktoringowy.
html [dostęp: 16.04.2020].
40
M. Chowaniec, Zastosowanie faktoringu jako instrumentu finansowania przedsiębior‑
stwa, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance” 2018, vol. 16, No. 3/2,
s. 54–55, [on‑line:] http://www.wzr.ug.edu.pl/.zif/11_4.pdf [dostęp: 16.04.2020].
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tów, w przypadku ich upadłości lub problemów w spłacie może powodować
osiągnięcie straty.
Wszystkie powyższe parametry zawarte w ocenie wstępnej wraz z szacunkową ofertą cenową są przedstawiane klientowi. Jeśli ten ją zaakceptuje,
lub zawnioskuje o niewielkie zmiany, analityk rozpoczyna dalszą, bardziej
precyzyjną analizę, mającą na celu określenie szczegółowych parametrów
umowy i odpowiednich zabezpieczeń wynikających z ryzykownych cech
klienta lub portfela dłużników.
2.4. Decyzja o zawarciu transakcji
Zgodnie z polem analitycznym stanowiącym punkt centralny schematu zarządzania ryzykiem przedstawionym na rysunku 4, strefę analizy można
podzielić na trzy podstrefy oceny. Pierwsza z nich dotyczy analizy finansowej klienta, od której należy zacząć – z teoretycznego punktu widzenia
omówiona została wcześniej. Dane źródłowe niezbędne do jej wykonania
zostały przedstawione przy omawianiu informacji koniecznych do pozyskania na etapie tworzenia wniosku faktoringowego i przeprowadzania
audytu. Taka analiza pozwoli poznać powód aktualnej sytuacji finansowej
faktoranta, a w związku z tym prawdopodobnie główną przyczynę wnioskowania o usługę faktoringu. Jak już wcześniej wspomniano, status majątkowy klienta pozwala bardziej na ocenę jego wiarygodności niż wypłacalności, ponieważ to nie faktorant, a w pierwszej kolejności dłużnicy są
podmiotami zobowiązanymi do spłaty zobowiązań wobec faktora. Należy
jednak pamiętać, iż w przypadku nieregulowania przez nich należności
oraz wyłączenia owych wierzytelności z ochrony ubezpieczeniowej instytucja faktoringowa ma prawo dochodzić zwrotu wypłaconej zaliczki od
faktoranta. Najważniejszą informacją płynącą z analizy sytuacji finansowej
jest oszacowany potencjał kontynuowania działalności, czyli prawdopodobieństwo upadłości w czasie obowiązywania umowy faktoringowej (co do
zasady 12 miesięcy) i zaklasyfikowanie klienta do odpowiedniej klasy ryzyka41.
Analiza powinna rozpocząć się od weryfikacji uzyskanych sprawozdań
finansowych z punktu widzenia poprawności ich sporządzenia oraz prawidłowości wyceny aktywów i pasywów. Następnie należy przejść do42:
41
42

T. Mazurkiewicz, op. cit., s. 100–101.
Materiały wewnętrzne faktora XYZ.

Faktoring • Rok XI (2021)
Wieloetapowy proces zarządzania ryzykiem faktoringowym  

■  

141

1. badania bilansu w zakresie:
ȤȤ struktury aktywów i pasywów,
ȤȤ poziomu kapitału obrotowego oraz jego dynamiki w czasie,
ȤȤ zmian określonych pozycji w poszczególnych okresach:
ȤȤ w aktywach – aktywów trwałych, zapasów, należności (zaleca się
przeprowadzenie poszerzonej analizy w zakresie przeterminowań oraz udziału wierzytelności od podmiotów powiązanych),
ȤȤ w pasywach – zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych oraz kapitału własnego i jego źródeł,
ȤȤ pozabilansowych udzielonych i otrzymanych zobowiązań warunkowych (wobec jakich podmiotów występują, z jakiego tytułu, jakie
skutki niosłaby konieczność wywiązania się z tych zobowiązań dla
klienta),
2. analizy rachunku zysków i strat uwzględniającej przede wszystkim:
ȤȤ zdolność przedsiębiorstwa do generowania dochodów na określonych poziomach działalności (finansowej, operacyjnej, podstawowej) oraz sposobu zarządzania osiąganymi przychodami,
ȤȤ poziom kosztów i ich zmian w czasie (układ porównawczy – amortyzacja, zużycie materiałów i energii, usługi obce oraz wynagrodzenia; układ kalkulacyjny – koszt wytworzenia produktów, koszty
sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu),
3. badania rachunku przepływów pieniężnych dotyczącego:
ȤȤ określenia źródła wpływów pieniężnych oraz sposobu ich wydatkowania,
ȤȤ oceny operacji gospodarczych, warunkujących powstanie sald na
określonych poziomach cash‑flow (dużą uwagę należy poświęcić
zmianom poziomu rozrachunków handlowych oraz stanu zapasów).
Analizę wyżej przedstawionych sprawozdań finansowych powinna domykać ocena mikro- i makroekonomiczna na tle sektora z uwzględnieniem
kraju prowadzonej działalności.
Clou analizy ilościowej, mającej na celu określenie prawdopodobieństwa
upadłości faktoranta, jest określenie wyznaczonych w procedurach zarządzania ryzkiem wskaźników i ich ocena względem przyjętych wartości granicznych.
Prognozowanie upadłości ma już blisko stuletnią historię, jednak znaczący jej przełom nastąpił u schyłku lat 60. XX wieku dzięki pracom Edwarda
Altmana i Williama Beavera. Pierwszy z nich zaproponował wieloczynnikową analizę dyskryminacyjną, którą wykorzystuje się do dziś. Prekursorem
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w tej dziedzinie w Polsce była Elżbieta Mączyńska, która opracowała „szybki test” około 30 lat później niż jej zagraniczni koledzy. Polegał on na ocenie
zagrożenia upadłością firmy na podstawie czterech wskaźników finansowych. Głównym motywem wykorzystywania modeli predykcji upadłości
jest odseparowanie podmiotów z problemami od tych funkcjonujących
prawidłowo. W literaturze wyróżnia się trzy rodzaje sprawności (trafności)
klasyfikowania firm jako potencjalnych bankrutów, mierzonej w procentach: skuteczność ogólna – będąca średnią sprawności pierwszego i drugiego rodzaju. Pierwsza z nich opiera się na prognozowaniu niewypłacalności,
druga zaś na skuteczności weryfikowania stabilności firmy. Cechą charakterystyczną wszystkich modeli jest odwrotnie proporcjonalna relacja trafności predykcji do jej horyzontu czasowego (im dłuższy horyzont czasowy,
tym mniejsze prawdopodobieństwo prawidłowego oszacowania)43. Analiza
dwunastu polskich modeli szacowania upadłości, w których wykorzystano blisko trzydzieści różnych wskaźników finansowych, przeprowadzona
przez grupę analityków PWC, pozwoliła wyodrębnić te wykorzystywane
najczęściej. Wybór ten może wskazywać na ich szczególną skuteczność.
Należą do nich wskaźniki44:
ȤȤ bieżącej płynności – określający relację aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych,
ȤȤ szybkiej płynności – miara aktywów obrotowych pomniejszonych
o zapasy, do zobowiązań krótkoterminowych,
ȤȤ ogólnego zadłużenia – wyrażający stosunek zobowiązań i rezerw do
aktywów ogółem,
ȤȤ rentowności aktywów – stanowiący relację zysku netto wyrażoną miarą aktywów ogółem,
ȤȤ rotacji aktywów – miara przychodów ze sprzedaży w odniesieniu do
aktywów ogółem,
ȤȤ marży zysku brutto – obliczany przez podzielenie zysku brutto przez
przychody osiągane ze sprzedaży,
ȤȤ indeksu kapitału obrotowego netto – stosunek kapitału obrotowego
netto (aktywa obrotowe ogółem – zobowiązania krótkoterminowe) do
zapasów i należności krótkoterminowych,
43
Upadłości i restrukturyzacje w Polsce. Wskaźniki prognozujące trudności finansowe
oraz wybrane skutki zmian w przepisach z zakresu upadłości i restrukturyzacji, red. E. Boguszewska [i in.], PWC, kwiecień 2017, s. 15–21, [on‑line:] https://www.pwc.pl/pl/pdf/
upadlosci‑restrukturyzacje‑w‑polsce‑2017‑raport‑pwc.pdf [dostęp: 18.04.2020].

Faktoring • Rok XI (2021)
Wieloetapowy proces zarządzania ryzykiem faktoringowym  

■  

143

ȤȤ cyklu zapasów – relacja zapasów pomnożonych przez 365 w relacji do
przychodów ze sprzedaży.
Dodatkowo w przeprowadzonym badaniu na podstawie największej
zdolności predykcyjnej dodano jeszcze kilka kluczowych wskaźników.
Sklasyfikowano także główne grupy wskaźników, nadając im odpowiednie
klasy, z podziałem na szacowanie problemów w kontynuowaniu działalności lub stabilności w dalszym działaniu. Jako że na potrzeby pracy niniejszy
etap analizy klienta ma świadczyć o jego wiarygodności i ewentualnym odrzuceniu możliwości współpracy ze względu na problemy z ciągłością działalności, wybrano pierwszy z nich.
Na tej postawie uporządkowano grupy wskaźników od najważniejszej
(wypłacalności, sprawności, rentowności, płynności). Wyżej wymienione
siedem wskaźników rozszerzone zostanie o następujące trzy45:
ȤȤ dług do EBITDA – określa relację sumy zobowiązań i rezerw do zysku
z działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację,
ȤȤ cykl należności – wyraża stosunek iloczynu należności krótkoterminowych i 365 dni w relacji do przychodów ze sprzedaży,
ȤȤ trwałości struktury finansowania – otrzymywany przez podzielenie
kapitału stałego przez aktywa ogółem.
Wskaźniki te posłużą do analizy praktycznej klientów faktoringowych
w rozdziale trzecim.
Kolejnym etapem analizy jest ocena jakościowa klienta, jej wynikiem
najczęściej są odpowiedzi dotyczące: kwalifikacji i poziomu wiedzy osób
zarządzających firmą, udziału w rynku, powiązań z dostawcami i odbiorcami (a także jakości współpracy), trendów rynkowych/sytuacji w branży
dotyczącej głównych sfer działalności, wartości marki i jej reputacji na rynku, ryzyka kraju głównej działalności, głównej waluty obrotu, biznesplanu,
aspektów marketingowych, korzystania z innych produktów finansowych,
występowania powiązań kapitałowych czy personalnych, poziomu innowacyjności, osoby zarządzającej spółką z punktu widzenia obywatelstwa kraju
podwyższonego ryzyka, posiadania standardów jakości i zarządzania oraz
wielu innych czynników pozwalających na zbudowanie swego rodzaju wewnętrznego ratingu i przypisanie klienta do właściwej grupy kontrahentów.
Wymienione w czynnikach oceny jakościowej sytuacja w kraju klienta czy
dłużnika oraz branża, w której owe podmioty działają, mają istotny wpływ
44
45

Ibidem, s. 15–21.
Ibidem, s. 18–21.
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na poziom ryzyka. Faktor może stworzyć na podstawie analiz branżowych
i dostępnych informacji na temat sytuacji na rynkach międzynarodowych
odpowiednie klasy ryzyka, które będzie uwzględniał przy dokonywaniu
analiz podmiotów. Alternatywną możliwością jest korzystanie z tych publikowanych przez inne podmioty w formie płatnej lub bezpłatnej.
Najważniejszym elementem analizy poziomu ryzyka, z punktu widzenia
charakterystyki branży faktoringowej i przedmiotu finansowania, są należności i spłacający je dłużnicy. Kompleksowa ocena wierzytelności jest
możliwa dopiero po zawarciu umowy faktoringowej, kiedy to należności
przepływają przez system informatyczny faktora pozwalający na ich monitoring i analizę. Dlatego też powiązane z nią działania omówione zostaną
w kolejnym podrozdziale, dotyczącym właśnie bieżącego monitorowania
należności. Pierwszym parametrem wyjściowym z niniejszego zakresu analizy jest nadanie limitów dla poszczególnych dłużników, w oparciu o (faktyczne lub planowane) obroty klienta z każdym z nich. Aspekt ten został
omówiony w poprzednim podrozdziale dotyczącym pozyskania faktoranta. W formie uzupełnienia faktor powinien wymagać cesji praw do przyszłych ewentualnych odszkodowań z ubezpieczenia należności zawartego
przez klientów. Limit odpowiedzialności instytucji ubezpieczeniowej może
być także wyznacznikiem górnej granicy finansowania należności klienta
z dłużnikiem. Kwota ekspozycji na ryzyko może być niższa, nie powinna
być jednak co do zasady wyższa od owego progu, w przypadku produktu
faktoringowego bez regresu. Zważywszy na fakt, że podstawą nabycia oraz
finansowania należności w faktoringu są zdarzenia przeszłe (ze względu na
moment fakturowania w czasie pozbawione są ryzyka niewykonania usługi
czy niedostarczenia towaru), kluczową kwestią bezpieczeństwa jest jednak
istnienie wierzytelności (ryzyko finansowania wierzytelności nieistniejącej
w momencie wypłaty środków [fraud], istniejącej do momentu terminu
jej płatności [reklamacja] lub takiej, której wartość zostaje zredukowana
z upływem czasu wskutek działań klienta, z reguły w porozumieniu z dłużnikiem, niezgodnych z zapisami umowy faktoringowej).
Z powyższego punktu widzenia clou analizy portfela dłużników powinno
uwzględniać następujące czynności (skutkiem stwierdzenia nieprawidłowości powinno być obniżenie lub wyzerowanie przyznanego limitu finansowania na danego dłużnika)46:
46

Ibidem, s. 109–110; materiały wewnętrzne faktora XYZ.
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ȤȤ sprawdzenie dłużników pod kątem powiązań z faktorantem ze względów zarówno formalnych (kapitałowo‑personalnych), jak i nieformalnych (działania poza granicami prawa) – pozytywny wynik powoduje
wyzerowanie limitów na tych dłużnikach;
ȤȤ standing finansowy odbiorców (faktor może korzystać z usług wywiadowni gospodarczych czy innych podmiotów oferujących przygotowanie i aktualizację raportu dotyczącego zamówionych podmiotów
lub przeprowadzać analizę we własnym zakresie, w zakresie bliźniaczym co do przeprowadzanej analizy sytuacji klienta), na którego podstawie można dopasować dłużników do określonych kategorii ratingowych; na polskim rynku prognozę niewypłacalności spółki oferuje
m.in. spółka Coface (określaną jako raport DRA – Debtor Risk Assess‑
ment – zawierający 10 pozycji w 3 klasach ryzyka)47 czy Euler Hermes
(raporty handlowe Euler Hermes)48 – w najniższej klasie, oznaczającej
wysokie prawdopodobieństwo upadłości dłużnika, limit powinien być
całkowicie redukowany, im mniejsze prawdopodobieństwo, tym większą ekspozycję na ryzyko faktor może zaakceptować;
ȤȤ weryfikacja, czy dłużnik nie jest jednocześnie dostawcą (niesie znaczne ryzyko kompensat, co wymaga szczególnego monitoringu w trakcie
obowiązywania umowy) – jeśli analityk posiada informację o ewentualnych możliwościach wzajemnych zarachowań, powinien obniżyć
limit na dłużniku np. o najwyższą zarejestrowaną wartość kompensaty
lub uśrednioną na podstawie danych historycznych;
ȤȤ stosowane terminy płatności na fakturach (okres kredytowania dłużników przez faktoranta);
ȤȤ wstępna analiza wiekowa należności na podstawie raportów przedstawionych przez klienta, pozwoli to na ocenę płynności klienta oraz
w głównej mierze dyscypliny płatniczej dłużników – trwałe przeterminowania, powyżej których następuje wyłączenie odpowiedzialności
zakładu ubezpieczeń, powinny powodować dyskwalifikację takiego
dłużnika;
ȤȤ koncentracja w portfelu dłużników;

47
[On‑line:] https://www.cofacecentraleurope.com/Our‑offer/Business‑Information/
Debtor‑Risk‑Assessment [dostęp: 18.04.2020].
48
[On‑line:] https://www.eulerhermes.com/pl_PL/inne‑uslugi/raporty‑handlowe.html
[dostęp: 18.04. 2020].
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ȤȤ wykonywanie projektów, maszyn/pojazdów/urządzeń na indywidualne zamówienia oraz innych przedsięwzięć długoterminowych na indywidualne zamówienia, charakteryzujące się brakiem regularności –
jeśli faktorant dla któregoś z dłużników świadczy taką działalność, nie
może być zaklasyfikowany do portfela dłużników;
ȤȤ kontrola zapisów ewentualnych umów handlowych pod kątem określonych klauzul zwiększających ekspozycje na ryzyko faktora w przypadku ich finansowania (np. kary umowne – redukcja limitu odpowiadająca relacji kary z tytułu określonych naruszeń do salda obrotu
z danym dłużnikiem, możliwość kompensat – sytuacja analogiczna
jak w przypadku występowania dłużnika również w relacji dostawcy,
partycypowanie w kosztach marketingowych / rabaty – redukcja proporcjonalnie do wielkości kosztów, zakaz cesji i prawo zwrotu towaru) – znacząco ograniczają możliwość włączenia dłużnika do portfela
faktoringowego;
ȤȤ określenie zestawu dokumentów niezbędnych do finansowania należności – tutaj występuje pełna dowolność faktora, jednak im więcej potwierdzeń prawidłowości przebiegu transakcji, tym większe jej
bezpieczeństwo (plik faktur w postaci elektronicznej zaczytany do systemu faktoringowego, skan faktur VAT wraz z dokumentem potwierdzającym dostawę towaru czy wykonanie usługi, np. list przewozowy,
dokument wydania towaru z magazynu wraz z dokumentami przewozowymi, w niektórych przypadkach potwierdzenie odbioru towaru
bez braków ilościowych i jakościowych), a także weryfikacja jakości
dokumentów pod kątem wymogów prawnych oraz zapisów umowy
faktoringowej;
ȤȤ moment powstania wierzytelności i przesłania ich do faktora – faktura powinna być wystawiana co do zasady po wykonaniu usługi lub
zrealizowaniu dostawy; jeśli przebieg sytuacji jest odwrotny, należy
zredukować limit dla dłużników, z którymi klient dokonuje takiego
fakturowania (o ile inne parametry zabezpieczające umowę nie są wystarczające).
Powyższe czynniki w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa faktora powodowały obniżenie limitu na danego dłużnika lub finansowania klienta. W celu zniwelowania owych ograniczeń w faktoringu stosuje
się różnego rodzaju zabezpieczenia pozwalające na pozostawienie progu
zaangażowania faktora na zbliżonym poziomie co pierwotnie. Głównym
zabezpieczeniem, określonym w umowie, jest fundusz gwarancyjny, czyli
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parametr określający ilość środków zatrzymywanych przez faktora przy
finansowaniu nabytych należności. W transakcjach, w których występuje
niewielki portfel dłużników, tj. do 5 kontrahentów, sugerowany poziom
funduszu powinien wynosić nie mniej niż 20% wartości finansowanych
należności brutto. Takie parametry zależą jednak od przyjętej polityki instytucji faktoringowej, apetytu na ryzyko oraz jakości finansowanej transakcji. Wielkość zaliczki wypłacanej do faktoranta zależy od oceny ogólnej
oraz poziomu rozproszenia ryzyka przy większej liczbie dłużników. Jeśli
więc portfel dłużników jest zdywersyfikowany, a jakość rozliczeń i poziom
bezpieczeństwa transakcji są na wysokim poziomie, można finansować
większą część wierzytelności. Innymi parametrami umowy wpływającymi
na poziom ryzyka są: okres regresu, limit finansowania faktoranta, limity
nadawane na poszczególnych dłużników, poziom koncentracji, a także włączanie do portfela dłużników (od których należności przez okres testowy
nie będą finansowane) i nabywanie większej kwoty wierzytelności niż finansowanych. Poza zabezpieczeniami w formie parametrów umowy, instytucje
faktoringowe mogą ustanawiać zabezpieczenia w postaci: cesji praw z polisy ubezpieczeniowej należności, poręczeń wekslowych, poręczeń cywilnych
właścicieli i członków zarządu lub podmiotów trzecich, pełnomocnictwa
do dysponowania rachunkiem bankowym klienta, zastawu hipotecznego
na nieruchomościach, zastawu na maszynach/zapasach, cesji z gwarancji
bankowych, aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji49.
Faktor powinien tak przygotować warunki umowy, aby wszystkie elementy były spójne, a zabezpieczenia mitygowały zdiagnozowane składniki
ryzyka. Właściwie ustrukturyzowana transakcja zapewni faktorowi względne bezpieczeństwo i zminimalizuje poziom ekspozycji na ryzyko. Instytucja
faktoringowa, tak jak każdy podmiot oferujący produkt na rynku, zawrze
transakcje, jeśli przewidywany przychód będzie stanowił nadwyżkę nad
spodziewanymi kosztami przy akceptowalnym poziomie ryzyka.
2.5. Bieżący monitoring klienta
Niezwykle ważnym aspektem z punktu widzenia instytucji faktoringowej
jest bieżąca obsługa faktoranta po zawarciu umowy. Sytuacja w przypadku
49
K. Kreczmańska‑Gigol, Faktoring jako instrument zarządzania płynnością, [w:] Płyn‑
ność finansowa przedsiębiorstwa: istota, pomiar, zarządzanie, red. K. Kreczmańska‑Gigol,
Difin, Warszawa 2015, s. 284–286.
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faktoringu jest niezwykle dynamiczna, szczególnie w zakresie portfela wierzytelności. W trakcie finansowania wierzytelności i obowiązywania kontraktu faktoringowego mogą nastąpić zmiany pozytywne dla klienta, takie
jak zwiększenie limitów ze względu na wyższe obroty z danymi kontrahentami czy dodanie nowych odbiorców, ale też zmiany ograniczające ryzyko
w postaci redukcji limitów, wykluczenia niektórych dłużników ze względu
na słabą dyscyplinę płatniczą i znaczny poziom korekt. Portfel dłużników
i związane z nim parametry przez cały czas trwania umowy podlegają modyfikacjom, przez co faktor musi szybko reagować i nieustannie monitorować wszystkie zmiany. Ze względu na postęp technologiczny i presję rynku
w kontekście szybkości otrzymywania środków pieniężnych, faktorzy wychodzą naprzeciw klientom i w większości posługują się zaawansowanymi
systemami informatycznymi. Pozwala to na przesyłanie zestawień faktur
w formie elektronicznej, co przyspiesza znacząco proces nabycia i finansowania należności przez faktora. Odpowiedni program zaczytuje plik i na
podstawie zawartych w bazie danych parametrów dla danej umowy oblicza kwotę środków, którą powinien otrzymać faktorant. Następnie łączy się
z modułem płatności i generuje polecenie przelewu środków na odpowiednie konto dla danej waluty i klienta. Nikt nie czeka już z przelewem na przesłanie papierowej kopii faktur. Proces, który dzięki zastosowaniu systemów
informatycznych obecnie trwa kilka minut, kiedyś musiała w pełni realizować oddelegowana do tego osoba. Opiekun klienta otrzymywał kopie faktur,
następnie wprowadzał je do systemu, wyliczał na podstawie już wykorzystanych przez faktoranta limitów kwotę do przelewu, przechodził na stronę
banku i generował przelew. Szybkość działania przekłada się niewątpliwie
na poziom zadowolenia klientów, ale też efektywność faktora, który w tym
samym czasie, przy założeniu ceteris paribus, jest w stanie obsłużyć większą
liczbę faktorantów. Ma to jednak podstawową wadę: szybkość działania powoduje zwiększone ryzyko sfinansowania wierzytelności wirtualnych, które
nie mają pokrycia w rzeczywistych transakcjach z dłużnikami. Dlatego tak
niezwykle istotną kwestią jest bieżący monitoring klienta, dłużników oraz
portfela należności, a także podejmowanie odpowiednich działań mających
na celu zniwelowanie tego ryzyka50.

50
A. Dąbrowska, D. Steć, Ryzyko w transakcji faktoringowej oraz sposoby jego ogranicza‑
nia, „Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów”, Rok III (2013), s. 81–89, [on‑line:]
http://faktoring.pl/wp‑content/uploads/2017/09/almanach_3.pdf [dostęp: 19.04.2020].
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Głównymi metodami redukowania ryzyka przez faktorów są następujące
działania51:
ȤȤ zobowiązanie klienta do regularnego przesyłania sprawozdań finansowych, a także określonych zapisami umowy dokumentów w okresach kwartalnych lub półrocznych oraz do informowania o wszelkich
zmianach i nowych okolicznościach, np. informacja o złej sytuacji finansowej dłużnika, zmianie zapisów umowy handlowej z dłużnikiem,
obniżeniu limitów nadanych przez zakład ubezpieczeń;
ȤȤ żądanie oświadczenia od klienta (czasem również od wybranych kontrahentów) dotyczącego istnienia wierzytelności i ich bezsporności
przed uruchomieniem finansowania;
ȤȤ wysyłanie do dłużników zawiadomienia o cesji wierzytelności, z wymogiem odesłania podpisanej zgody na jej dokonanie, a także wskazaniem miejsca płatności (na indywidualnie nadany dla dłużnika numer
rachunku bankowego należącego do faktora);
ȤȤ przeprowadzenie/zlecenie wizyty kontrolnej w siedzibie bądź miejscu
prowadzenia przez faktoranta działalności (tzw. audytu) co najmniej
raz w roku oraz w określonych sytuacjach, sugerujących niepokojące
zmiany w sytuacji klienta; w przypadku stwierdzenia uchybień podjęcie działań mających na celu zredukowanie poziomu ryzyka;
ȤȤ przygotowanie/monitorowanie raportów dotyczących sytuacji dłużników;
ȤȤ przydzielenie odpowiedniej liczby faktorantów do danego analityka
specjalizującego się w określonej branży, co pozwala na aktywne zarządzanie ryzykiem klientów;
ȤȤ aktualizacja klas ryzyka branży i kraju;
ȤȤ weryfikowanie raportów rynkowych dotyczących upadłości spółek,
w odniesieniu do klienta lub dłużnika;
ȤȤ weryfikacja obowiązywania ustanowionych zabezpieczeń, a także ich
wartości i skuteczności;
ȤȤ stała współpraca i kontakt z klientem;
ȤȤ monitoring limitów ubezpieczeniowych nadawanych na poszczególnych dłużników oraz sublimitów wewnętrznych wraz z poziomem ich
wykorzystania;
ȤȤ przygotowanie odpowiednich alertów informujących o sytuacjach
nietypowych dla wierzytelności danego faktoranta – dłużnika oraz sa51

T. Mazurkiewicz, op. cit., s. 109–110; materiały wewnętrzne faktora XYZ.
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mego systemu informatycznego pozwalającego na bieżący monitoring
wierzytelności;
ȤȤ wstrzymanie finansowania lub wygaszanie umowy w sytuacjach
szczególnego ryzyka (np. informacja o rozpoczęciu postępowania
upadłościowego lub likwidacyjnego wobec klienta, złożenie wniosku
o upadłość, celowe dostarczanie przez klienta fałszywych informacji lub faktur, występowanie zaległości w rozrachunkach publiczno
‑prawnych lub w zakresie wynagrodzeń z pracownikami);
ȤȤ kontrolowanie przesyłanych wierzytelności pod kątem ich stabilności
i zmian ważnych z punktu widzenia ryzyka parametrów (wiekowanie,
koncentracja, korekty, bezpośrednie płatności dłużników do klienta);
ȤȤ wnioskowanie o przedstawienie skanów wybranych faktur oraz dokumentów potwierdzających wykonanie usługi lub dostarczenia towaru
bez zastrzeżeń jakościowych i wad;
ȤȤ wykonywanie potwierdzeń sald wierzytelności z dłużnikami (cyklicznie oraz w sytuacji znaczącej zmiany poziomu obrotów lub korekt),
z przypomnieniem o cesji wierzytelności w uzasadnionych przypadkach.
Stały monitoring wierzytelności jest działaniem mającym ogromny
wpływ na poziom bezpieczeństwa faktora. W celu ułatwienia i przyspieszenia tego procesu system faktoringowy, za pomocą którego klienci zaczytują pliki z wierzytelnościami, od strony back office powinien być specjalnie
przygotowany.
Kluczowe w systemie, z punktu widzenia analityka działu oceny ryzyka,
będą moduły pozwalające wyeksportować gotowe wskaźniki na poszczególnych klientów, ale także dłużników. Są to wskaźniki dotyczące: przeterminowań spłat należności, średnich terminów kredytowania dostawców przez
faktoranta, zmian w czasie średnich miesięcznych wartości obrotu z dłużnikiem, częstotliwości nabywanych faktur (średnia ilość faktur w danym
okresie), dyscypliny płatniczej dłużników (czasu od terminu wystawienia
faktury do dnia jej spłaty), poziomu korekt w relacji do salda nabytych wierzytelności, płatności bezpośrednich (wartości środków spłaconych przez
dłużników w relacji do sald nabytych należności oraz koncentracji). Powyższe miary powinny być analizowane z punktu widzenia zarówno faktoranta,
jak i poszczególnych dłużników.
Jedną z głównych zalet faktoringu jest poprawa sytuacji płynnościowej
przedsiębiorstw. W celu lepszego zrozumienia problemów faktorantów
przed zdecydowaniem się na usługę finansowania należałoby przedsta-
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wić przyczyny takich zjawisk. W polskim prawodawstwie „Termin zapłaty
określony w umowie nie może przekraczać 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru
lub wykonanie usługi, chyba że strony w umowie ustalą inaczej i pod warunkiem, że ustalenie to nie jest rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela”52.
W przypadku gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny, termin ten nie może
przekraczać 30 dni53, co jest zgodne z zapisami dyrektywy Komisji Europejskiej z lutego 2011 roku (2011/7/EU) „Late Payment Directive”.
Kontrahenci ze względu na poprawienie swojej pozycji konkurencyjnej
oferują często dłuższe terminy płatności, niż sugerowałby to zdrowy rozsądek. Gdyby jednak nie podjęli takiej decyzji i nie oferowali dłuższego terminu kredytu kupieckiego, mogliby mieć problem z pozyskaniem odbiorców.
Innym argumentem świadczącym za takim działaniem jest długoterminowa współpraca i wypracowane relacje biznesowe z kontrahentami. Takie
działania jednak powodują naruszenie sytuacji płynnościowej przedsiębiorstwa, gdy tworzy się luka pomiędzy terminami płatności zobowiązań
a spływem środków z należności. Właściwe zarządzanie płynnością przedsiębiorstwa i korzystanie z usług zewnętrznych (np. faktoring) powoduje
jednak swobodę stosowania takich rozwiązań. Problem pojawia się w momencie, gdy z jakiegoś powodu dłużnik nie zapłaci w terminie.
Przedstawiony na rysunku 5 rozkład czasowy akceptowalnych okresów kredytowania i średnich terminów rzeczywistych spłat wierzytelności
w Polsce i Europie na przestrzeni lat 2016–2019 pozwala zauważyć, że z reguły drugie z nich przekraczają narzucone terminy. Ukazuje to, że zjawisko
opóźnień w spłacie jest czymś standardowym w biznesie, jednak co do zasady są to opóźnienia niewielkie, nieprzekraczające średnio dziesięciu dni.
Na podstawie European Payment Report (2016–2019), przeprowadzanego przez Intrum na blisko 12 000 losowo wybranych firm z 29 krajów europejskich, wyodrębniono główne przyczyny opóźnień. Największa część
respondentów (zarówno w Polsce, jak i w Europie) jako źródło braku terminowych płatności wskazuje trudną sytuację finansową dłużników, co może
sugerować ryzyko braku płatności za dane wierzytelności, z czego wynika,
że analiza struktury wiekowej należności powinna być szczególnie precyzyjnie monitorowana przez faktora. Na kolejnych miejscach badani wska52
Ustawa z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom
w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 403, z późn. zm.).
53
Ibidem.
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limity na danego dłużnika z powodu opóźnień w spłacie, jest umowa ubezpieczenia należności od danego kontrahenta, zawarta przez faktoranta. Jeśli
w polisie zawarty jest zapis, że po wystąpieniu opóźnień w spłacie większych
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niż przykładowo 90 dni dalsze transakcje dokonywane z dłużnikiem nie są

do zasady są to opóźnienia niewielkie, nieprzekraczające średnio dziesięciu dni.
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Intrum, European Payment Report 2019, [on‑line:] https://www.intrum.com/media/5755/intrum‑epr‑2019.pdf [dostęp: 19.04.2020].
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objęte ochroną, faktor powinien anulować limit i nie finansować danego
dłużnika, do momentu spłaty przeterminowanego zaangażowania. Każdy
faktor na podstawie znanych informacji o kliencie i jego dłużnikach oraz
branży i kraju, w którym prowadzona jest działalność, powinien przyjąć
odpowiednie progi procentowe, przy których nastąpi redukcja bądź wyzerowanie limitów. Zakładając jednak, że średni termin płatności w transakcjach business‑to‑business w krajach europejskich wynosi około 35–40 dni,
to gdy w wartości finansowanych wierzytelności z danym dłużnikiem odsetek przeterminowanych powyżej 35–40 dni (podwojony termin okresu
kredytowania) stanowi więcej niż połowę finansowanych należności, należy anulować limit i zbadać przyczynę takiego zjawiska. Może ona wynikać z trudnej sytuacji finansowej kontrahenta (krótkoterminowej lub przewlekłej), a także z działań klienta mających na celu wyłudzenie środków
pieniężnych od faktora przez przedstawianie fałszywych faktur. Istotnym
krokiem do wyeliminowania zasadności drugiej z przyczyn jest zweryfikowanie w systemie średniej wielkości salda w okresie kwartalnym oraz miesięcznym (zakładając brak sezonowości w obrocie), a także częstotliwości
i ilości przedstawianych faktur do nabycia wraz z określeniem ich wartości:
średniej, dominującej oraz maksymalnej. Można tutaj także zweryfikować,
czy klient zachowuje stosowane wcześniej terminy kredytowania na fakturach, i porównać je ze: średnim, minimalnym i maksymalnym okresem.
Analizę warto rozszerzyć także o relację obrotów klienta ogółem względem
przedstawionego przychodu w rachunku zysków i strat za ostatni kwartał.
A także zbadać dyscyplinę płatniczą poszczególnych dłużników, czy zawsze
opóźniali się znacznie w spłacie, czy jest to sytuacja nietypowa. Abstrahując od opóźnień w spłacie, sytuacje nagłych zmian ilości oraz wartości
przedstawianych do nabycia faktur in plus mogą wskazywać na działania
o charakterze niezgodnym z umową faktoringową i sugerować analitykowi
dokładną analizę sytuacji i działań klienta. Warto także w takim przypadku
rozpocząć proces potwierdzenia sald z dłużnikami w celu wykrycia nieprawidłowości i potencjalnego przedstawiania fałszywych faktur.
Faktorant może przedstawiać fałszywe faktury do nabycia z kilku powodów. Pierwszym z nich są chwilowe problemy finansowe i konieczność
pozyskania dodatkowych środków pieniężnych. Klient uważa, że przedstawiając do sfinansowania większą wartość faktur, uzyska konieczne z jego
punktu widzenia środki, następnie jego sytuacja wróci do normy, przed
terminem wymagalności spłaci on więc we własnym imieniu dane faktury,
tłumacząc się błędem dłużnika i dokonaniem przez niego płatności bez-
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pośredniej. Źródłem takich działań może być także zerwanie współpracy
przez dłużnika, przy braku wystarczającej dywersyfikacji portfela dłużników, co mogłoby spowodować wzrost i przekroczenie określonych w umowie poziomów koncentracji, a w związku z tym obniżenie limitu globalnego. Monitorowanie poziomów koncentracji jest również szczególnie ważne
w bieżącej ocenie wierzytelności i monitoringu klienta. Dywersyfikacja ryzyka kredytowego poprzez zaklasyfikowanie wielu kontrahentów do portfela dłużników pozwala skutecznie je obniżyć. W takim przypadku wyłączenie z obrotu (np. na skutek upadłości) jednego czy dwóch kontrahentów
nie będzie wiązać się dla faktora ze znaczną stratą, ponieważ sfinansowane
przez niego wierzytelności z danym podmiotem zrekompensuje sobie spłatami od innych dłużników.
Faktor powinien określić w umowie limity koncentracji wierzytelności
wymagalnych od pojedynczego dłużnika, powyżej których nie będzie finansował należności. Zaleca się, aby portfel składał się z co najmniej 10–15
dłużników, wtedy w przypadku złej sytuacji pojedynczego z nich czy korekt
z powodu zastrzeżeń co do jakości lub terminowości dostawy nie będzie
to stanowiło dla faktora większego zagrożenia. Jeśli jednak portfel dłużników jest mniejszy, należy przyjąć maksymalne poziomy koncentracji na
poszczególnych z nich, w celu minimalizacji braku spłaty zaangażowanych
przez instytucję faktoringową środków pieniężnych. System informatyczny
powinien zablokować finansowanie przedstawionych należności powyżej
określonego poziomu koncentracji. Sytuacja jednak nieco się komplikuje, gdy faktorant zaczyta w przyszłości korektę do wcześniejszych faktur
i okaże się, że instytucja faktoringowa posiada sfinansowane wierzytelności
powyżej określonego poziomu koncentracji. Korekty są to zaczytane przez
klienta wartości ujemne powodujące wyzerowanie lub obniżenie kwoty zaczytanej wcześniej faktury lub faktur. Mogą wynikać one z błędów ludzkich
występujących podczas wystawiania owych dokumentów lub udzielania
rabatów i bonusów (np. partycypacja w kosztach marketingowych) dłużnikom. Z punktu widzenia faktora, jeśli zjawisko to stanowi znaczny udział
w sfinansowanych wierzytelnościach, może grozić dodatkową ekspozycją
na ryzyko, wynikającą z otrzymywania mniejszych wpłat w stosunku do
kwot zamieszczonych na fakturach. Dlatego przed zawarciem umowy analityk działu oceny ryzyka powinien określić poziom funduszu gwarancyjnego, dostosowanego do wartości zadeklarowanych, stosowanych przez faktoranta korekt, i zaktualizować go w trakcie trwania umowy na podstawie
bieżącego ich monitoringu. Poza samą wartością korekt w stosunku do sal-
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da finansowanych wierzytelności wobec danego klienta warto też monitorować poziomy korekt na poszczególnych dłużnikach. Poszerzeniem analiz
może być weryfikacja liczby korekt o wartości odpowiadającej wartości faktury, a także wyposażenie systemu monitoringu w moduł obliczający relacje
korekt do wartości faktur nowo zaczytywanych.
Monitoring wierzytelności klienta jest szczególnie ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa zaangażowanych przez faktora środków, w określonych
sytuacjach niesie on dla faktora jednak także inne zagrożenia, związane
z wymogami prawnymi wobec instytucji obowiązanych pod kątem działań
AML. W przedstawionym na początku poprzedniego akapitu przykładzie,
gdzie przyczyną działań klienta była jego chwilowa trudna sytuacja finansowa, klient najprawdopodobniej tłumaczyłby się błędem dłużnika i wpłatą
środków bezpośrednio do faktoranta. Ten sam schemat działań może być
jednak wykorzystany w procederze prania pieniędzy czy finansowania terroryzmu i nosić znamiona przestępstwa. Klient może próbować wprowadzić do obiegu środki pochodzące z działalności przestępczej lub osiągnięte
w szarej strefie. O wszystkich transakcjach tego typu wykrytych przez analityka należy gromadzić informacje i przekazywać odpowiednim instytucjom
przewidzianym przez ustawę. Sam aspekt płatności bezpośrednich niesie
ryzyko dla faktora ze względu na odbiorcę przekazywanych środków. Klient
może przekazywać je do faktora i w tym wypadku nie widzieć żadnych zagrożeń dla instytucji faktoringowej. W sytuacji jednak problemów finansowych czy zajęcia komorniczego wskutek prowadzonej egzekucji wobec
faktoranta, zaangażowane przez faktora środki mogą być narażone na brak
spłaty (lub konieczne będzie podjęcie kroków na drodze prawnej). Dlatego
tak ważne jest informowanie dłużników na początku uruchomienia umowy o cesji wierzytelności i zmianie numeru rachunku bankowego na ten
będący własnością instytucji faktoringowej. Jeśli dłużnik po skutecznym
otrzymaniu takiej informacji będzie dalej dokonywał wpłat na poprzedni
rachunek, w świetle kodeksu cywilnego jest spełnieniem świadczenia do
rąk nieuprawnionych i może rodzić obowiązek powtórnej płatności za daną
fakturę55. Wyjątkiem jest faktoring tajny, gdy dłużnik nie jest informowany
o korzystaniu z usługi faktoringu przez faktoranta; produkt taki oferuje się
jedynie klientom, których sytuacja finansowa oraz ogólna wiarygodność

55
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz.
93, z późn. zm.).
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zostały ocenione pozytywnie, a także zaleca się, aby nie wszyscy dłużnicy
z portfela faktoringowego zostali objęci faktoringiem tajnym.
Bieżący monitoring klienta oraz reagowanie w sytuacjach podwyższonego ryzyka powinny być wykonywane w trakcie trwania umowy faktoringowej. Zgodnie z zapisami procedur wewnętrznych, nie rzadziej jednak
niż raz do roku, w okresie rocznicy podpisania umowy, analityk powinien
powtórzyć analizę przeprowadzaną przed podpisaniem umowy z faktorantem. Powinna ona uwzględniać: sytuację klienta, jakość wierzytelności
i poziom wskaźników omówionych w niniejszym podrozdziale, raporty
dotyczące standingu finansowego dłużników z uwzględnieniem trendów
rynkowych i sytuacji w poszczególnych krajach. Zaleca się także przeprowadzanie audytu u klienta, co ma na celu zweryfikowanie informacji przedstawionych w dokumentach. Po przeanalizowaniu powyższego, zgodnie
z aktualnie obowiązującymi limitami ubezpieczeniowymi, można podtrzymać warunki, zaproponować zwiększenie limitu, jeśli nie było zastrzeżeń co
do transakcji, lub obniżyć limit czy wypowiedzieć umowę w sytuacji braku
możliwości kontynuowania współpracy, z punktu widzenia dochodowości
bądź braku rekompensaty wysokiej ekspozycji na ryzyko instytucji faktoringowej. Należy uwzględnić także opinię o współpracy analityka odpowiedzialnego za ryzyko klienta, a także osoby będącej opiekunem klienta
pozostającej z nim w stałym kontakcie. Zasadą, o której faktor powinien
pamiętać w celu dodatkowego ograniczania ekspozycji na ryzyko, jest dywersyfikacja portfela klientów, polegająca na finansowaniu klientów z różnych sektorów gospodarki. Stosowanie się do omówionych w niniejszym
rozdziale aspektów z należytą starannością powinno zapewnić bezpieczeństwo prowadzonej działalności.

3. Zarządzanie ryzykiem faktoringowym
w praktyce
3.1. Procedury i aspekty organizacyjne
Prezentowana na potrzeby pracy fikcyjna instytucja faktoringowa będzie
oferować wszystkie dostępne rodzaje produktów faktoringowych, takie jak:
faktoring pełny, mieszany oraz z regresem do klienta, zarówno dla faktorantów mających siedzibę w tym samym, a także innym niż faktor kraju. Przed
zawarciem umowy miejsce prowadzenia działalności operacyjnej odwiedzi
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analityk, który przeprowadzi wstępny audyt i zweryfikuje poprawność informacji przedstawionych w pozyskanych danych. Jeśli cały proces przebiegnie prawidłowo, dane dotyczące klienta i portfela dłużników zostaną
wprowadzone do systemu, a opracowane algorytmy przedstawią gotową
decyzję co do ewentualnej współpracy. Należy pamiętać, że faktoring powinien być rozwiązaniem pozwalającym osiągnąć efekt bilansowy lub poprawiającym płynność. Wśród czynników uznawanych w programie za mniej
lub bardziej ryzykowne są też takie, które dyskwalifikują wnioskodawcę co
do możliwości uzyskania faktoringu. Finansowania nie uzyskają przedsiębiorstwa charakteryzujące się jedną z wymienionych poniżej cech:
ȤȤ działają na rynku krócej niż 3 lata – ma to na celu wyeliminowanie
ryzyka złego zarządzania i największego statystycznego prawdopodobieństwa upadłości w pierwszych latach działania,
ȤȤ z poziomem obrotu niższym niż 5.000.000 złotych,
ȤȤ z wartością sumy bilansowej niższą niż 5.000.000 złotych,
ȤȤ posiadają ujemne kapitały własne,
ȤȤ z problemami strukturalnymi (np. znajdujące się w restrukturyzacji),
ȤȤ z zaległościami publiczno‑prawnymi,
ȤȤ realizują projekty i przedsięwzięcia charakteryzujące się brakiem regularności i powtarzalności, a także występowaniem ryzyka zarzutów
niewywiązania się z umowy, występowania wad jakościowych czy
możliwości zgłaszania roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji,
ȤȤ działają w branży charakteryzującej się płatnościami etapowymi i rozliczeniami zgodnie z ustalanym harmonogramem,
ȤȤ świadczą usługi komisowe,
ȤȤ prowadzą działalność z sektora usług, które rodzą trudności w potwierdzeniu faktu zrealizowania usługi,
ȤȤ wytwarzają głównie produkty na zamówienie (personalizowane), dla
których występuje problem ewentualnej odsprzedaży,
ȤȤ działają w branży o wysokim ryzyku naruszeń przepisów podatkowych – paliwowej, złomowej, rolniczej (zbożowej)56,
ȤȤ dokonują obrotu w walutach o niestabilnej pozycji, innych niż: euro,
dolar amerykański, funt szterling, polski złoty, dolar australijski, korona norweska, dolar kanadyjski, frank szwajcarski, korona nowoze56
M. Ginel, Oszustwa w VAT, czyli palący problem branży agro, cz. I: Historia i opis zjawi‑
ska, „Przegląd Zbożowo‑Młynarski” 2015, nr 11–12, [on‑line:] https://www.pwc.pl/pl/pdf/
wyludzenia‑w‑podatku‑vat‑dotykaja‑takze‑producentow‑zboz.pdf [dostęp: 19.04.2020].
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landzka, jen japoński, korona czeska, forint węgierski, korona szwedzka, korona duńska,
ȤȤ posiadają siedzibę (miejsce zarejestrowania spółki) w lokalu mieszkalnym, ze względu na konieczność posiadania zaplecza magazynowego
lub hal produkcyjnych przy prowadzeniu działalności spoza sektora
usług, który nie jest finansowany,
ȤȤ z poziomem zatrudnienia poniżej 20 osób w przeliczeniu na pełne
etaty (konieczne jest, aby co najmniej 70% osób pracujących w spółce
pełniło obowiązki związane z głównym przedmiotem jej działalności
oraz posiadało odpowiednie kwalifikacje),
ȤȤ z brakiem możliwości ustalenia dla nich beneficjenta rzeczywistego,
ȤȤ z zarejestrowaną siedzibą w grupie państw zaliczanych do rajów podatkowych,
ȤȤ z siedzibą w państwie o niskim ratingu, ogólnie określanym jako kraj
wysokiego ryzyka (klasy ratingowe niższe niż A4, tj.: B, C, D, E),
ȤȤ z fakturowaniem przed dostarczeniem towaru do odbiorcy,
ȤȤ współpracują wyłącznie z dłużnikami, z którymi są powiązane kapitałowo lub osobowo,
ȤȤ o wysokiej koncentracji w portfelu dłużników (mniej niż 2 podmioty),
ȤȤ z przeterminowaniami należności w portfelu stanowiącymi powyżej
30% z opóźnieniem powyżej 90 dni,
ȤȤ ze zmianami właścicielskimi oraz w zakresie kadry zarządzającej,
szczególnie jeśli występują często lub w ostatnim okresie,
ȤȤ z dłużnikami mającymi siedzibę w krajach o niskim ratingu, ogólnie
określanych jako państwa wysokiego ryzyka (noty ratingowe B, C, D, E),
ȤȤ charakteryzują się zastrzeżeniami natury AML, w postaci chociażby
obecności na listach sankcyjnych.
Informacje, z których będzie korzystał program faktoringowy zarządzający wierzytelnościami i monitorujący ekspozycje na ryzyko faktora, można podzielić na trzy kategorie ze względu na źródła danych wejściowych:
ȤȤ wprowadzane i aktualizowane przez analityka opiekującego się daną
umową / wnioskiem faktoringowym, związane z czynnikami jakościowymi,
ȤȤ przesyłane przez klienta – w głównej mierze będą to pliki do nabyć
zawierające spis faktur w odpowiednim formacie, ale także Jednolity Plik Kontrolny oraz sprawozdania finansowe (inną możliwością
jest zaczytywanie ich ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości będącej
bazą sprawozdań finansowych uaktualnianych przez klientów, z której
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można również zaczytać informację dotyczącą rozpoczęcia ewentualnego postępowania upadłościowego57),
ȤȤ pozyskiwane z rynku, jako: raporty zamawiane w wywiadowniach gospodarczych (zawierające klasy ratingowe dla poszczególnych dłużników), opracowania dotyczące ryzyka krajów i branż, raporty określające limity odpowiedzialności zakładów ubezpieczeń (zapewniających
ochronę wierzytelności od poszczególnych kontrahentów danego faktoranta), wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT –
White List58, centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych59.
Dane jakościowe wpływające na ocenę danej transakcji nie mają decydującego znaczenia w ocenie transakcji, jeśli oceniamy je pojedynczo, nie
przypisuje im się wówczas dużej wagi ze względu na subiektywność oceny
takich parametrów. W zależności od analityka oceniającego dane parametry
może on przypisać im różny stopień w pięciostopniowej skali ocen (oznaczonych literami). Zmienne te jednak w ogólnym rozrachunku jako parametry jakościowe mają ogólną wagę kilkunastu procent w ocenie transakcji,
która zmienia się w tym przedziale, w zależności od określonego produktu
faktoringowego. Składają się na nią cechy takie, jak: opinia instytucji finansowych o współpracy z danym klientem, wiedza o branży, udział w rynku,
elastyczność i umiejętność dostosowywania się do panujących warunków
rynkowych, poziom konkurencyjności, wartość marki i jej rozpoznawalność/reputacja, poziom planowania strategicznego, biznesplan, mieszanka
marketingowa, wizja i misja firmy, poziom innowacyjności, poziom wiedzy
i doświadczenia kadry zarządzającej, planowanie długoterminowe.
Na rysunku 6 przedstawione zostały współczynniki wag poszczególnych
parametrów wejściowych ustalonych w systemie zarządzania ryzykiem.
Najmniejszy udział mają tutaj czynniki jakościowe, co zostało uzasadnione w poprzednim akapicie. Największy wpływ na wynik oceny mają wierzytelności, co jest charakterystyczne dla tego typu produktu finansowego.
Powiązane są one bezpośrednio z portfelem dłużników (25%), od których
sytuacji finansowej i dyscypliny płatniczej zależą spłaty zaangażowania
środków faktora i ich terminowość. Taką samą wagę jak do jakości dłużników przyporządkowano sytuacji finansowej klienta. W oparciu o badania
57
58
59

tych.

[On‑line:] https://ekrs.ms.gov.pl.
[On‑line:] https://www.podatki.gov.pl/wykaz‑podatnikow‑vat‑wyszukiwarka.
[On‑line:] https://www.gov.pl/web/finanse/centralny‑rejestr‑beneficjentow‑rzeczywis
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przedstawione w raporcie PWC i własną wiedzę, za najważniejsze uznano wskaźniki wypłacalności, które w ocenie całej transakcji stanowią 7,5%.
Najniższy udział (na poziomie 5%) mają wskaźniki płynności, przyznano
im małą wagę, ponieważ dla różnych branż ilość tych środków płynnych
może być zgoła odmienna. Nie zawsze również wysoki poziom tych wskaźników to dobry znak, czasem nadpłynność warto byłoby kosztem większego ryzyka zamienić na większą rentowność i rozwój biznesu. Dodatkowo
jednym z zadań faktoringu jest poprawa sytuacji płynnościowej faktorantów, dlatego jego wartość zmieni się w trakcie obowiązywania umowy dzięki środkom faktora, co częściowo zaburza obraz sytuacji.

mieszanka marketingowa, wizja i misja firmy, poziom innowacyjności, poziom wiedzy i

doświadczenia
zarządzającej,
długoterminowe.
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Rys. 6. Procentowy udział poszczególnych parametrów wpływających na ocenę transakcji z punktu

widzenia ryzyka, z wyszczególnieniem przyjętych wag dla wskaźników finansowych.
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tykowi odpowiedzialnemu za ocenę i bieżący monitoring ryzyka transakcji. Zdarzenia te pojawiać się będą najczęściej w okresach kwartalnych, ze

finansowego. Powiązane są one bezpośrednio z portfelem dłużników (25%), od których

sytuacji finansowej i dyscypliny płatniczej zależą spłaty zaangażowania środków faktora i ich
terminowość. Taką samą wagę jak do jakości dłużników przyporządkowano sytuacji
finansowej klienta. W oparciu o badania przedstawione w raporcie PWC i własną wiedzę, za

Faktoring • Rok XI (2021)
Wieloetapowy proces zarządzania ryzykiem faktoringowym  

■  

161

względu na sporządzanie i przesyłanie do systemu sprawozdań F01. Opracowywanie ich na potrzeby statystyk publicznych, Głównego Urzędu Statystycznego, wynika z obowiązków ustawy60. W przypadku wystąpienia takiej
sytuacji wskazany jest kontakt z klientem, w celu wyjaśnienia przyczyn pogarszającej się sytuacji wynikającej z analizy wskaźnikowej, opartej o sprawozdania finansowe.
Tabela 1 przedstawia „widełki” preferowanych wartości poszczególnych
wskaźników zaprogramowane w systemie; dla niektórych z nich ważniejsze
od samej sugerowanej miary jest analiza jej zmian w czasie. Przy niektórych
wskaźnikach można zauważyć, zamiast określonego przedziału, informację
o odniesieniu do średniej branżowej, wynika to z braku badań i opracowań
wskazujących na określoną, zalecaną wartość. Dwa z jedenastu wskaźników
dotyczą płynności finansowej, która służy do oceny zdolności spółki do regulowania bieżących zobowiązań. Badanie płynności przy wykorzystaniu
analizy wskaźnikowej obarczone jest pewną wadą, ponieważ płynność finansowa odnosi się do przyszłości w krótkoterminowym ujęciu, zaś wskaźniki
szacuje się na podstawie historycznych danych bilansowych. Parametr miary
zabezpieczenia roszczeń wierzycieli (bieżącej płynności) określa, ile razy bieżąca wartość aktywów jest w stanie pokryć zobowiązania bieżące. Na podstawie wskaźnika pokrycia zobowiązań bieżących (szybkiej płynności) można
zauważyć niską produktywność w zarządzaniu środkami pieniężnymi oraz
wysoki stan należności. Od poprzedniego wskaźnika różni się on pomniejszeniem mianownika o najmniej płynne środki, jak zapasy. Miary oceniające
płynność rozszerzono dodatkowo o indeks kapitału obrotowego netto.
Tabela 1. Parametry wraz z wytycznymi zawarte w systemie
zarządzania ryzykiem faktoringowym.
Wskaźnik

Zalecana
wartość

Jeśli wartość jest niższa

Jeśli wartość jest wyższa

bieżącej
płynności

1,2–2,0

utrata zdolności do regulowania
bieżących zobowiązań

nadpłynność, utracone korzyści
w postaci niższej rentowności

szybkiej
płynności

większa
od 0,85

problemy w zakresie
płynności

występowanie wysokiego stanu
należności lub nieproduktywny
nadmiar gotówki

60
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 997,
z późn. zm.).
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Wskaźnik

Zalecana
wartość

ogólnego
zadłużenia

0,5–0,7

rentowności
aktywów

większa
od 0

obniżenie stabilności spółki

poprawa kondycji finansowej spółki

rotacji
aktywów

średnia
dla branży

spadek efektywności
zarządzania majątkiem

poprawa jakości zarządzania
majątkiem spółki, pod warunkiem,
że nie wynika ze spadku wartości
aktywów

marży zysku
brutto

analiza zmian
w czasie

konieczność realizowania większych
rozmiarów produkcji, aby osiągnąć
ten sam poziom zysku

polepszenie sytuacji finansowej
przedsiębiorstwa

indeksu kapitału
obrotowego
netto

0,5

zbyt niski poziom kapitału
obrotowego netto, może prowadzić
do problemów w utrzymywaniu
płynności finansowej

zbyt wysoki poziom kapitału
obrotowego netto, może prowadzić
do niższej efektywności działania
wynikającej z nadpłynności

cyklu
zapasów

analiza zmian
w czasie / średnia dla branży

niebezpieczeństwo wyczerpania
zapasów w przypadku dużych
zamówień i w konsekwencji utrata
klientów przez zbyt długi czas
realizacji zamówień

nadmierne koszty magazynowania
oraz utrata wartości zapasów
w czasie

dług
do EBITDA

średnia
dla branży

przedsiębiorstwo w stosunkowo
krótkim czasie będzie w stanie
spłacić zadłużenie

problem z obsługą
bieżącego zadłużenia

cykl
należności

krótszy lub zbliżony do terminu
regulowania zobowiązań wobec
kontrahentów

szybki dostęp do środków
pieniężnych poprzez regularne
spłaty należności

problemy przedsiębiorstwa
z płynnością finansową spowodowane kłopotami ze ściąganiem
należności

trwałości
struktury
finansowania

analiza zmian
w czasie

pogarszająca się sytuacja finansowa, konieczność pozyskiwania
dodatkowego finansowania
krótkoterminowego

wzrost kosztów
obsługi zadłużenia

Jeśli wartość jest niższa

Jeśli wartość jest wyższa

brak umiejętności wykorzystania wysokie ryzyko finansowe związane
finansowania obcego w celu wyge- ze znacznym udziałem finansowanerowania większej zyskowności
nia obcego

Źródło: Opracowanie własne na podst.: M. Zaleska, Ocena kondycji finansowej przedsię‑
biorstwa przez analityka bankowego, Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza,
Warszawa 2012, s. 69–101; [on-line:] https://www.edukacjagieldowa.pl/gieldowe-abc/
analiza-fundamentalna/wskazniki-finansowe/zadluzenia/; https://www.portalfk.pl/analiza-wskaznikowa/wydatki-i-zobowiazania-zagrozenie-dla-przedsiebiorstwa-14519.html;
http://stockbroker.pl/ [dostęp: 21.04.2020].
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Indeks kapitału obrotowego netto informuje o udziale tegoż kapitału
w finansowaniu krótkoterminowych należności i zapasów spółki. Grupą
wskaźników o największym znaczeniu z punktu widzenia wierzycieli, czyli
m.in. faktora, są wskaźniki wypłacalności. Pozwalają ustalić poziom ryzyka
związanego z alokacją środków w spółkę oraz dalszym jej finansowaniem.
Wypłacalność można mierzyć pod kątem struktury zadłużenia oraz
możliwości przedsiębiorstwa do jego obsługi; do analizy wybrano po jednym z nich. Wskaźnik ogólnego zadłużenia ocenia, jaki udział majątku
przedsiębiorstwa finansowany jest kapitałem zewnętrznym, czyli de facto
jest odpowiedzią na pytanie o zabezpieczenie wierzytelności majątkiem firmy. Relacja długu do EBITDA (liczona wyłącznie dla nieujemnej wartości
zysku), określana też jako wskaźnik pokrycia długu zyskiem operacyjnym,
informuje, ile czasu zajmie spłata zadłużenia wygenerowanym zyskiem
operacyjnym powiększonym o amortyzację. Zbyt wysoka wartość może
sugerować problemy z obsługą posiadanego zadłużenia przez firmę. Do
owych miar wypłacalności dodano dodatkowo parametr trwałości struktury finansowania. Ukazuje on rolę kapitałów długoterminowych (kapitału
własnego powiększonego o zobowiązania długoterminowe) w finansowaniu majątku spółki. W tym przypadku relacja bezpieczeństwa finansowego
rośnie wprost proporcjonalnie do owej miary, jeśli zaś jej wartość spada
może to świadczyć o problemach finansowych i zaciąganiu dodatkowego,
krótkoterminowego finansowania. Wysokie wartości świadczą o stosunkowo wysokim poziomie bezpieczeństwa finansowego i braku problemów
ze spłatą zobowiązań w krótkim okresie. Należy jednak pamiętać, że zbyt
wysoka wartość może wiązać się z dużymi kosztami obsługi zadłużenia.
Kolejną grupą wskaźników są te określające sprawność działania przedsiębiorstwa, określane też jako mierniki aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa czy sprawności zarządzania. Na ich podstawie można dokonać
analizy produktywności (rotacji) kapitału i zasobów majątku. Skuteczne
zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa jest niezwykle istotne, ponieważ
ma znaczenie zarówno dla długoterminowej rentowności funkcjonowania
spółki, jak i zarządzania krótkoterminową płynnością finansową. Wskaźnik
cyklu należności określa, po jakim czasie (w dniach) od momentu sprzedaży przedsiębiorstwo otrzyma zapłatę. Duże znaczenie poza samą wartością
ma tutaj stabilność w czasie parametru, jego wzrost może świadczyć o problemach płynnościowych spółki związanych z trudnościami w odzyskiwaniu
należności. Cykl zapasów informuje o przeciętnej liczbie dni, w trakcie których zapasy znajdują się w magazynie. Wnioskowanie oparte o tę zmienną
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powinno dotyczyć przede wszystkim zmian w czasie oraz ewentualnie odniesienia do średniej wartości w branży. Wskaźnik rotacji aktywów ocenia
sprawność wykorzystania majątku przedsiębiorstwa i zdolność generowania przychodów ze sprzedaży. Dodatkową informacją jest wskazanie liczby
cykli realizowanych w trakcie roku obrachunkowego, kiedy to cały majątek
przekształcany jest w przychody generowane na sprzedaży.
Ostatni zespół wskaźników pozwala ocenić zjawisko generowania przychodów w spółce przekraczających poziom kosztów jej prowadzenia.
W tym zakresie wybrano dwa parametry: marżę zysku brutto i rentowność
aktywów. Pierwszy z nich informuje o efektywności sprzedaży i udziale
zysku brutto w przychodach generowanych na sprzedaży. Im wyższy zysk
generuje spółka z tego samego poziomu przychodów, tym niższy poziom
kosztów ona generuje, w związku z czym można wysnuć tezę, że firma lepiej
optymalizuje koszty. Rentowność aktywów (ROA) informuje o możliwościach spółki w zakresie wypracowywania zysku i efektywności gospodarowania posiadanym majątkiem. Jest to wskaźnik szczególnie istotny dla
instytucji finansowych rozważających udzielenie podmiotowi finansowania i badających możliwość jego zwrotu. Mówiąc kolokwialnie, przy pomocy tego wskaźnika można uzyskać informację, jaki zysk został osiągnięty
z każdej złotówki zainwestowanej w majątek przedsiębiorstwa. Oczywiście,
można by dobrać znacznie większą liczbę parametrów jako części składowe
systemu do zarządzania ryzykiem faktoringowym, a także skorzystać z gotowych modeli, jednak z punktu widzenia wiedzy autora i przeanalizowanych badań wykorzystanie wyżej wymienionych jest najbardziej zasadne.
Kolejnym elementem wejściowym sytemu służącemu ocenie ryzyka faktoringowego są parametry związane z dłużnikami. Taką analizę mogą przeprowadzać analitycy lub można ją zlecić odpowiednim podmiotom. W niniejszym przykładzie program będzie pozyskiwał dane poprzez import klas
ratingowych z opracowanych przez zewnętrzne instytucje raportów. Są one
aktualizowane w razie zmian sytuacji klienta na bieżąco po publikacji danych lub wystąpieniu sytuacji wpływających na zmniejszenie lub zwiększenie ryzyka interesariuszy spółki.
Bazując na wyznaczonych przez grupę kapitałową Coface zasadach oceny
i przyporządkowania dłużników do odpowiednich klas, analogiczne zostaną zastosowane w systemie. Na podstawie powyższego, w powiązaniu z zakresem odpowiedzialności zakładów ubezpieczeń zapewniających ochronę
wierzytelności, program określa limity finansowania należności faktoranta
od danego dłużnika. Zmiana wiarygodności kontrahenta na trzecią gru-
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pę ryzyka powoduje zredukowanie do zera limitu zaangażowania środków
faktora. Dla pozostałych dwóch grup, w powiązaniu z monitoringiem spłat
wobec faktora i sytuacji na wierzytelnościach, program może ustalić procentowo maksymalną część wysyłanych do faktoranta środków w ramach
przyznanego przez ubezpieczyciela limitu. Maksymalna wartość wynosi
odpowiednio: dla DRA równego 4 i 5 – 65%, 6 oraz 7 – 85%, 8, 9, 10 – limit w pełnej kwocie. Limit globalny, mniejszy od sumy limitów, określany
w umowie faktoringowej, system określa na podstawie limitów nadanych
na poszczególnych dłużników, ich liczebności w portfelu oraz poziomu
koncentracji.
Rys. 7. Karta produktu Debtor Risk Assessment oferowana przez spółkę Coface,

poszczególne
kategorie
i podkategorie
dłużników.
Rys.charakteryzująca
7. Karta produktu Debtor
Risk Assessment
oferowana
przez spółkę ryzyka
Coface, charakteryzująca
poszczególne kategorie i podkategorie ryzyka dłużników.

Źródło: [On-line:] https://www.cofacecentraleurope.com/content/download/61319/712891/file/DRA_classes.pdf

[On‑line:] https://www.cofacecentraleurope.com/content/download/61319/712891/
[dostęp: Źródło:
21.04.2020].
file/DRA_classes.pdf [dostęp: 21.04.2020].
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należności faktoranta od danego dłużnika. Zmiana wiarygodności kontrahenta na trzecią
grupę ryzyka powoduje zredukowanie do zera limitu zaangażowania środków faktora. Dla
pozostałych dwóch grup, w powiązaniu z monitoringiem spłat wobec faktora i sytuacji na
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Pełnowymiarowa analiza wierzytelności ze względu na fakt posiadania tego
„wkładu” rozpoczyna się po zawarciu umowy faktoringowej. Ogniwem inicjującym jest tutaj faktorant, który w specjalnie określonej formie przesyła
elektroniczny plik zawierający spis faktur wraz z określonym kontrahentem, terminem wystawienia dokumentu, terminem płatności oraz kwotą
należności. Klient, aby otrzymać środki w tym samym dniu, musi załączyć
pliki co najmniej godzinę przed zamknięciem sesji rozliczeniowych Elixir.
W tym czasie system analizuje wszystkie posiadane parametry i wylicza
kwotę, na którą zleca przelew bankowy do klienta. Wskaźnikami związanymi z wierzytelnościami, które wpływają na proces obliczeniowy programu, są: poziom koncentracji w portfelu dłużników, wiekowanie należności
związane ze zwyczajami płatniczymi dłużników, poziom korekt, płatności
bezpośrednie. Zaczynając od poziomu koncentracji: jej poziom zależy od
ilości dłużników, którzy zostali zakwalifikowani do portfela dłużników,
ponieważ spełnili kryteria wiarygodności i uzyskali odpowiednio wysoką
notę ratingową. Za optymalny poziom na danej umowie uznano 10 kontrahentów, oczywiście im większa ilość, tym lepsza ocena transakcji i mniejsze zagrożenie z punktu widzenia faktora. Mniejsza liczba dłużników nie
powoduje wykluczenia transakcji, pod warunkiem że jest ich co najmniej
dwóch, wynika to z chęci uniezależnienia spłaty zaangażowanych środków
od wyłącznie jednego kontrahenta. Maksymalny poziom finansowania
dla trzech dłużników wynosi 40%, dla pięciu – 60%, powyżej dziesięciu –
w pełni ustalonego limitu globalnego, z założeniem, że jest on wyższy niż
suma sublimitów na poszczególnych dłużników. Bezpośrednio od ustalonych terminów płatności pomiędzy faktorantem a jego kontrahentami oraz
zachowań płatniczych tej drugiej grupy podmiotów zależy struktura wiekowa posiadanych w portfelu, finansowanych należności.
Rozważania dotyczące zwyczajów płatniczych podmiotów w Europie
były punktem wyjścia do ustalenia wartości progowych w systemie. Występowanie w portfelu wierzytelności z danym dłużnikiem powyżej: 5%
o terminie przeterminowania powyżej 90 dni, 25% o terminie przeterminowania powyżej 60 dni, 45% o terminie przeterminowania przekraczającym 30 dni – wszystkie te sytuacje powodują wyzerowanie limitu na
danym dłużniku oraz wysłanie (do analityka i działu odpowiadającego za
kontakt z dłużnikami w zakresie potwierdzeń sald i weryfikacji płatności)
alertu zalecającego uruchomienie procedury potwierdzeń sald. Dodatkowo opóźnienia w płatności powyżej 30 dni od kontrahentów posiadających
DRA na poziomie 4 lub 5 powoduje, że za każdy procent przeterminowa-
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nia, przy przyjęciu mnożnika równego dwa, następuje obniżenie sublimitu
nadanego na dłużnika. Przykładowo: jeśli dłużnik posiada na saldzie niespłaconych wierzytelności takie, których przeterminowanie przewyższa 30
dni i stanowią one 15%, to limit zostanie zredukowany o 30%. System, na
którym działa faktor, ma także specjalnie zaprojektowany moduł, ustalający
poziom funduszu gwarancyjnego. Jego wartość progowa wynosi 10%. Ulega
ona zwiększeniu wprost proporcjonalnie do relacji korekt w stosunku do
salda nabytych wierzytelności, gdy poziom korekt przekroczy 5%. Co oznacza, że faktury korygujące stanowiące 10% salda nabytych wierzytelności
spowodują obniżenie wypłacanej zaliczki do poziomu 85%. Gdy poziom
korekt przekroczy 30% salda na danym kontrahencie, analityk oraz dział
potwierdzania sald otrzymują odpowiedni alert zalecający uruchomienie
procedury potwierdzeń.
Ostatnim parametrem związanym z monitoringiem wierzytelności są
płatności bezpośrednie, wyliczane jako różnica pomiędzy wartością nabytych przez faktora korekt a faktycznie otrzymaną wartością wpłat na konto.
Gdy wartość takich niedopłat przekracza co najmniej 25% oraz wartościowo 5.000 złotych lub 100% oraz wartościowo 1.000 złotych – uruchamia
się alert potwierdzeń sald. Dodatkowo jeśli w stosunku do całego salda nabytych wierzytelności na wszystkich kontrahentach płatności bezpośrednie
(szczególnie od „stron trzecich”, spłacających zobowiązanie za dłużnika)
przekraczają 10% oraz 15.000 złotych, system zablokuje dalsze finansowanie
i uruchomi komunikat do analityka o podejrzeniu naruszenia przepisów
AML, które musi on zgłosić do działu compliance. Jeśli faktorant oraz dłużnik oświadczą, że wynika to z błędu ludzkiego czy problemów technicznych,
ale w terminie 3 dni środki trafią na konto faktora, analityk działu oceny
ryzyka musi cofnąć to działanie i odblokować finansowanie. Dodatkowo
system dokonuje analiz historycznych pomiędzy okresami miesięcznymi
i kwartalnymi w zakresie: wartości obrotu i ilości faktur z danym dłużnikiem, czasu potrzebnego dłużnikom na spłatę zobowiązania, terminu kredytowania dłużników. Wszelkie zmiany większe niż przyjęta tolerancja błędu (10%) powodują uruchomienie komunikatu wymuszającego działania
ze strony analityka. W częstotliwości kwartalnej pozyskane sprawozdania
F01, a w miesięcznej JPK (pozycje przychodów ze sprzedaży oraz należności i wierzytelności handlowych) program zestawia z wartościami nabytych
należności pod kątem stwierdzenia ewentualnych niezgodności. Uzupełniającym modułem systemu jest wycena dodatkowych zabezpieczeń, jednak uwarunkowana jest w pełni decyzjami analityka, który musi określić
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wartość zabezpieczenia i prawdopodobieństwo jego pozyskania w ramach
zaspokojenia wierzytelności. Jedynym działaniem w tym zakresie ze strony systemu jest co kwartał alert przypominający o konieczności weryfikacji aktualności wprowadzonych danych. Nie jest on też brany pod uwagę
w kontekście oceny transakcji, a traktowany jako zabezpieczenie w razie
błędu ludzkiego lub awarii algorytmów systemu.
3.2. Potencjalni faktoranci
3.2.1 Uwagi wstępne
W celu wielowymiarowego i szerokiego zaprezentowania aspektów zarządzania ryzykiem faktoringowym, na potrzeby pracy wyodrębniono 9 faktorantów, którzy posłużą jako przedmiot badań. Dane potencjalnych klientów zaprezentowane poniżej uzyskane zostały z, będącej punktem wyjścia
do dalszych analiz, rzeczywistej bazy danych transakcji faktoringowych.
Na podstawie informacji tam zawartych wyodrębniono grupę 30 faktorantów – zestawienie i ewaluacja ich działalności pozwoliły wysortować te podmioty, które w najbardziej wiarygodny sposób odpowiadają faktorantom
rynkowym oraz pozwalają na uzyskanie możliwie najszerszego spectrum
potencjalnych zjawisk do kolejnych etapów analiz. Opis poszczególnych
9 faktorantów, zawarty w pkt 3.2.2, prezentuje podmioty prawdziwe, dla
których nie przedstawiono realnych nazw oraz zmieniono cechy niemające
wpływu na poszczególne elementy oceny. Powyższe zabiegi miały na celu
wybór podmiotów najbardziej reprezentatywnych z punktu widzenia procesu zarządzania ryzykiem faktoringowym, przy jednoczesnym nienarażaniu instytucji, od której pozyskano dane. Parametry inne niż jakościowe,
służące do oceny transakcji faktoringowej oraz warunkujące decyzje co do
jej zawarcia, otrzymano poprzez uśrednienie wartości pozyskanych z pierwotnej, wyselekcjonowanej bazy danych zawierającej kilkadziesiąt rzeczywistych podmiotów, korzystających obecnie lub w przeszłości z usługi faktoringowej. Zaprezentowany sposób pozyskania danych do pracy posłużył
do przedstawienia najbardziej charakterystycznych wartości dla portfela
faktoringowego, a także wykluczenia wartości skrajnych, zaburzających
obraz charakterystyczny dla tego typu usługi.
W systemie faktoringowym zarejestrowanych zostało 9 podmiotów zainteresowanych usługą faktoringową. Zostały one krótko scharakteryzowane, następnie analityk działu zarządzania ryzykiem zweryfikował, czy nie
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podlegają one dyskwalifikacji z powodu cech wyłączających z finansowania. Podmioty, które przeszły ten etap pozytywnie, zostały wprowadzone
do systemu i na tej podstawie wytypowano te z akceptowalnym poziomem
ryzyka.
3.2.2. Charakterystyka podmiotów
Poniżej zawarta została charakterystyka podmiotów, które wyraziły chęć
korzystania z finansowana przez faktora, co stanowi pierwszy z etapów analizy wstępnej.
Faktorant 1 – Firma rozpoczęła swoją działalność z początkiem 2016
roku, jako wydzielony podmiot po decyzji wspólników o zakończeniu
współpracy (rozpoczętej w roku 2012). Prezes posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży oraz prowadzeniu działalności gospodarczej. Struktura własności jest rozdzielona pomiędzy dwie osoby, które są małżeństwem,
bez ustanowionej rozdzielności majątkowej. Kapitał podstawowy wynosi
350.000 złotych, obrót roczny zaś 7.000.000 złotych. Siedziba spółki oraz
magazyn znajdują się pod Krakowem, ich wielkość oraz wyposażenie w zakresie maszyn jest odpowiednie do rodzaju prowadzonej działalności, która
dotyczy wytwarzania płyt drewnopochodnych. W asortymencie klienta są
takie produkty, jak: płyty wiórowe, MDF, OSB, płyty pilśniowe oraz sklejka. Spółka spełnia wymogi przepisów BHP oraz norm pracy w warunkach
szkodliwych. Odbiorcami są hurtownie płyt, a także spółki z branży meblarskiej oraz budowlanej. 70% sprzedaży stanowi rynek krajowy (w walucie
krajowej), pozostałą część uzupełniają kontrahenci europejscy (rozliczenia
w euro). Na rynku działają 4 podmioty konkurencyjne, o analogicznym
profilu działalności; przewagą faktoranta 1 jest możliwość magazynowania towarów dla stałych odbiorców, a także krótki czas realizacji zamówień
i dostawy. Firma zatrudnia aktualnie, w przeliczeniu na pełne etaty, 26 osób,
w ciągu roku poziom ten waha się od 22 do 30 osób. Zamówienia są składane mailowo oraz telefonicznie, każda dostawa potwierdzona jest dokumentem WZ lub CMR, w dniu dostawy wystawiana jest faktura. W ramach
majątku firma posiada trzy samochody, jednak w głównej mierze korzysta
z transportu zewnętrznego. Klient nie ma podpisanych umów handlowych,
nie występują zaległości wobec ZUS i US, pozytywna opinia o współpracy wystawiona przez bank. Klient jest w stanie zaproponować, w ramach
dodatkowego zabezpieczenia transakcji, cesje na poczet faktora praw przy-
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sługujących z polis ubezpieczenia należności, a także wystawić weksel in
blanco.
Faktorant 2 – Firma rodzinna zlokalizowana na Pomorzu, działa od 1989
roku jako osoba fizyczna prowadząca działalność, od 2002 roku w formie
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W latach 2005–2007 spółka realizowała układ z wierzycielami. Zarządzana przez ludzi z wieloletnim doświadczeniem w zakresie produkcji szkła. Działalność prowadzona jest we
własnych halach produkcyjnych, a produkty składowane są w magazynach
dostosowanych do potrzeb. Głównym profilem działalności jest hartowanie
i obróbka szkła, klient wytwarza wyroby z pięciu grup asortymentowych
(druk cyfrowy na szkle, szkło laminowane, szkło hartowane, szkło laco‑
bel, lustra). Przewagą konkurencyjną firmy jest wysoki poziom specjalizacji w dziedzinie wytwarzanych produktów i posiadanie zaawansowanych
technologicznie maszyn (piece hartownicze, maszyny do lakierowania
szkła i nakładania emalii, stoły do rozkroju, linia do zespalania szkła) oraz
wysoki próg finansowy wejścia do tej branży. Kapitał podstawowy wynosi
5.000.000 złotych, spółka zatrudnia średnio 60 osób. Prezes zarządu posiada 100% udziałów. Obrót roczny stanowi wartość oscylującą w granicach
10.000.000 złotych, 90% generują kontrahenci krajowi. Motywacją do pozyskania faktoringu jest rozwój sprzedaży i potrzeba dodatkowego kapitału obrotowego. Brak zaległości w płatnościach rozrachunków publiczno
‑prawnych, pozytywne opinie dwóch banków, z którymi współpracuje
spółka. W ramach zabezpieczenia klient zaproponował cesję praw z polisy
ubezpieczenia należności oraz weksel in blanco.
Faktorant 3 – Firma powstała w 1995 roku jako spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, zarządzana przez cały czas przez tę samą osobę, która
posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności
gospodarczej oraz w branży rybnej. W 2004 roku firma przekształciła się
w spółkę akcyjną i przeniosła zakład produkcyjny z okolic Szczecina do województwa podlaskiego. Firma zaliczana jest do największych producentów
produktów rybnych w Europie Środkowo‑Wschodniej. W jej asortymencie
produktowym znajdują się konserwy rybne, mrożonki, sałatki rybne, pasty warzywne oraz marynaty rybne. Posiada nowoczesny park maszynowy.
Poziom koncentracji w branży jest wysoki. Obecny poziom zatrudnienia
wynosi 242 osoby. Kapitał podstawowy wynosi 680.000 złotych, kapitał
własny 30.000.000 złotych (relacja kapitałów własnych do obcych wynosi
1 : 1). Roczny obrót oscyluje w granicach 130.000.000 złotych, z tego 1/3
generowana jest z eksportu. Pozyskano pozytywne opinie o współpracy od
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firm leasingowych i banków, brak zaległości wobec ZUS i US. Zabezpieczenia transakcji w formie pełnomocnictw do rachunków bankowych oraz
weksla in blanco.
Faktorant 4 – Firma istnieje na rynku od 2014 roku, zarejestrowana na
terytorium Turcji w formie odpowiednika polskiej spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością. Założona przez dwóch wspólników, pochodzenia polskiego i tureckiego. Spółka zajmuje się produkcją i sprzedażą ubrań i akcesoriów galanterii męskiej. Głównymi odbiorcami są sklepy z garniturami
i odzieżą męską. Głównym terytorium działalności przedsiębiorstwa jest
Polska oraz Słowacja. Kapitał zakładowy wynosi 200.000 lir tureckich (około 120.000 złotych). Poza siedzibą w Turcji spółka posiada magazyn pod Łodzią. Roczny obrót spółki wykazany w sprawozdaniu finansowym oscyluje
w granicach 6.000.000 złotych. Spółka zatrudnia 43 osoby, z tego 30 pracuje
w szwalniach na terenie wynajmowanych hal.
Faktorant 5 – Spółka powstała w 2015 roku w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Działalność w zakresie usług niematerialnych,
zrzeszająca techników z branży produktów wideo‑audio. Posiada wysoki
poziom specjalizacji w projektach z zakresu szeroko pojętej branży technologii informatycznych oraz w systemach realizacji wideokonferencji.
Właścicielem wszystkich udziałów jest prezes spółki, posiadający obywatelstwo polskie. Spółka zatrudnia obecnie 23 osoby. Roczny przychód oscyluje w granicach 8.000.000–9.000.000 złotych. Na postawie kwartalnych
sprawozdań finansowych można zauważyć sezonowość (73% przychodu ze
sprzedaży spółka generuje w czwartym kwartale). Współpraca wyłącznie
z kontrahentami krajowymi. Duże doświadczenie i poziom wiedzy osób zarządzających w zakresie sektora informatycznego w specjalizacji transmisji
audio‑wizualnej. Kapitał własny na poziomie 2.460.000 złotych. W ramach
zabezpieczeń klient może przedstawić weksel in blanco, cesję praw z polisy ubezpieczenia należności, upoważnienie do dysponowania rachunkiem
bankowym.
Faktorant 6 – Początki firmy sięgają 2015 roku, kiedy to czterech wspólników postanowiło rozwijać swoją pasję i warzyć piwo. Rok później spółka
akcyjna uruchomiła własną linię technologiczną, jej produkt dostępny jest
obecnie w ponad 1500 punktach sprzedaży detalicznej. W skład majątku
wchodzą grunty, na których prowadzona jest uprawa chmielu, oraz pasieka.
Siedziba i magazyn mieszczą się w wynajmowanych pomieszczeniach na
czas nieokreślony o powierzchni blisko 1400 metrów kwadratowych. Kapitał zakładowy wynosi 20.000 złotych, 60% akcji jest w posiadaniu zało-
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życieli, pozostała część – wśród drobnych akcjonariuszy oraz towarzystw
inwestycyjnych. Obecny poziom zatrudnienia wynosi 31 osób. Średnie
wartości faktur oscylują od 3.000 do 100.000 złotych. Największa część
obrotu generowana jest w drugim i trzecim kwartale roku, co wynika ze
zwiększonego popytu na produkty niskoalkoholowe. Przychody osiągnięte
za poprzedni rok wyniosły 5.420.000 złotych. W ramach dodatkowych zabezpieczeń wynegocjowano weksel in blanco oraz upoważnienie do dysponowania rachunkiem.
Faktorant 7 – Spółka powstała w 2008 roku i zajmowała się pośrednictwem w handlu produktami FMCG61 oraz świadczyła usługi doradcze
w zakresie działań marketingowych. W trzecim kwartale 2016 roku spółka
została sprzedana, co spowodowało zmianę udziałowców, a także profilu
działalności na pośrednictwo w handlu wyrobami higienicznymi oraz papierowymi. Pół roku temu nastąpiła ponowna zmiana głównego przedmiotu działalności na produkcję papierowych produktów użytku domowego,
jak: papier toaletowy, papierowe ręczniki kuchenne, papier xero. W związku z koniecznością dokonania inwestycji w zakresie maszyn i urządzeń
do produkcji podniesiono wkład właścicielski do 250.000 złotych (pięciu
udziałowców). Produkcja została uruchomiona cztery miesiące temu, a od
ostatnich dwóch odbywa się w trybie dwuzmianowym. Głównymi odbiorcami są sieci handlowe, firma prowadzi sprzedaż pod własną marką, ale też
pod marką sieci. Biuro firmy mieści się we Wrocławiu, zaś hale produkcyjne
i magazyny w Płońsku. Do roku 2016 zatrudnienie wynosiło 19 osób, obecnie oscyluje w granicach 45 osób. Szacowane roczne przychody wynoszą
niecałe 8.000.000 złotych. Chęć pozyskania faktoringu umotywowana jest
zwiększeniem bezpieczeństwa sprzedaży oraz przyspieszeniem rotacji należności. Klient jest w stanie zaakceptować w ramach zabezpieczenia faktora poręczenie wekslowe udziałowców oraz zastaw na zapasach.
Faktorant 8 – Podmiot powstał w 2007 roku, po sześciu latach został
przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przez cały czas
zajmował się jednak produkcją opakowań papierowo‑tekturowych. Siedziba spółki mieści się w Warszawie, działalność produkcyjno‑magazynowa
w Czosnowie pod Warszawą. Kapitał podstawowy wynosi 8.000 złotych.
Obecnie zatrudnionych jest 21 osób. Średnia wartość pojedynczej faktury
oscyluje w przedziale od 15.000 do 50.000 złotych. Firma posiada zaawan61
FMCG (Fast‑Moving Consumer Good) – produkty użytku codziennego, szybko
sprzedawalne, o względnie niskich cenach.
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sowany park technologiczny, który daje możliwość wieloasortymentowej
produkcji, od prostych kartonów po zaawansowane opakowania. Obrót
roczny wynosi 5.400.000 złotych. Brak zaległości w regulowaniu rozrachunków publiczno‑prawnych, pozytywna opinia o współpracy pozyskana
od banku i leasingodawcy. W ramach zabezpieczenia osobiste poręczenie
majątkowe prezesa, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej należności.
Faktorant 9 – Spółka posiadająca 20‑letnie doświadczenie w metalowej
branży produkcyjnej. Zajmuje się spawaniem, malowaniem oraz cięciem
elementów metalowych. Od 2006 roku działa w formie spółki akcyjnej, jej
biura oraz hale produkcyjne, o łącznej powierzchni blisko 6000 metrów
kwadratowych, zlokalizowane są w województwie łódzkim. Są one, tak jak
i działki, na której się znajdują, własnością firmy. W poprzednim roku firma unowocześniła linię produkcyjną przez zakup robota spawalniczego,
w celu przyspieszenia i zautomatyzowania produkcji. W obecnym momencie przedsiębiorstwo zatrudnia 57 osób. Roczne przychody oscylują w granicach 17.000.000 złotych, około 70% obrotu dokonywanych jest w kraju
(w złotym), pozostała część eksportowa trafia do krajów Europy Zachodniej (transakcje w euro). Brak zaległości płatniczych wobec US i ZUS, pozytywne opinie bankowe. Jako zabezpieczenie można pozyskać cesję praw
z polisy ubezpieczenia należności, weksel in blanco oraz wpis hipoteczny na
budynku o wartości 480.000 złotych (według operatu szacunkowego przygotowanego w oparciu o podejście porównawcze, metodę porównywania
parami).
Zestawiając cechy dyskwalifikujące i powyższe opisy spółek, można zauważyć, że trzy z podmiotów muszą zostać wyeliminowane już na tym etapie z powodu
ȤȤ niskiego ratingu kraju rejestracji działalności (faktorant 4),
ȤȤ działalności w sektorze usług niematerialnych (faktorant 5),
ȤȤ zbyt krótkiego okresu działalności w aktualnie obowiązującym profilu
produkcyjnym (faktorant 7).
3.2.3. Analiza systemowa
Ostatecznie do systemu zarządzania ryzykiem faktoringowym trafiło sześć
z początkowych dziewięciu firm, w celu uzyskania oceny i określenia możliwości zawarcia umowy faktoringowej. Efektem końcowym analizy jest
ocena ratingowa (zgodna z klasami stosowanymi przez Standard & Poor’s)
danej transakcji, z zestawieniem poszczególnych not ratingowych z czte-
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rech grup parametrów wejściowych (analizy finansowej klienta, współczynników jakościowych [subiektywnych] poszerzonych o parametry ryzyka
branży i kraju, jakości wierzytelności oraz oceny z raportu o dłużniku).
Na rysunku 8 przedstawiono widok ogólny systemu zarządzania ryzykiem faktoringowym. Zgodnie z matematycznymi zasadami opisywania
ćwiartek w układach współrzędnych, na pierwszej z nich można dostrzec
liczebność podmiotów będących potencjalnymi klientami faktoringowymi
oraz dłużnikami, z wyszczególnieniem dłużników krajowych i zagranicznych. Widzimy, że na 6 potencjalnych faktorantów przypada 106 kontrahentów, w tym 69 krajowych, 31 podmiotów z Europy i 6 z kontynentu
azjatyckiego. System wyliczył także dla dłużników z krajów europejskich
średni rating państw na poziomie A2 oraz B dla kontrahentów z Azji. Kolejna ćwiartka dotyczy dywersyfikacji zaangażowanych środków przez faktora
ze względu na finansowaną branżę wraz z określeniem poziomu ryzyka dla
poszczególnych branż.
Największy udział stanowi branża rolno‑spożywcza (blisko 33% całego
portfela), pozostałym przypadło po około 16,7%. Znaczna część sektorów,
w której potencjalni klienci prowadzą działalność, uznawana jest za branże
średniego ryzyka, klasa ratingowa – B (zgodnie z mapą ryzyka branż). Jedynie podmiot zajmujący się obróbką metali (z tego powodu został sklasyfikowany do niższej klasy o większym poziomie ryzyka) – C. Trzecia ćwiartka
dotyczy sytuacji poszczególnych potencjalnych faktorantów. Została ona
określona na podstawie danych wejściowych przedstawionych w ćwiartce czwartej, dlatego zostanie omówiona jako pierwsza. Można zauważyć,
że najwyższe noty ratingowe klienci otrzymali w kategorii czynników jakościowych (subiektywnych), określanych przez analityków na podstawie
m.in. wiedzy o branży, doświadczenia zawodowego kadry zarządzającej
czy dotyczących poziomu innowacyjności. Dwa podmioty otrzymały w tej
kategorii drugą, najlepszą notę AA, trzy – A oraz jeden – B. Rozkład klas
ratingowych analizy finansowej klienta oraz portfela dłużników (zaimportowanych z raportów oceny dłużników) przedstawiają się tożsamo, największy udział stanowi klasa ratingowa B, odpowiednio dla trzech podmiotów,
następnie dla dwóch – BB oraz dla jednego – CCC.
Najważniejszym z punktu widzenia usługi faktoringu elementem oceny jest jakość wierzytelności, jednak na początkowym etapie przyjęto jako
punkt wyjścia klasy ratingowe BB. W szczególnych przypadkach klasa ta
mogła zostać podwyższona lub obniżona przez analityka, co zostało uczynione. Cztery podmioty otrzymały klasę wyjściową BB, a po jednym pod-
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Na rysunku 9 przedstawiono szczegółowe uzasadnienie składowych powodujących uzyskanie końcowej oceny ratingowej CCC dla klienta odrzu-
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conego z potencjalnego grona faktorantów. Można zauważyć, że najwyższą notę klient otrzymał w zakresie wskaźników płynności finansowej, co
wskazuje na dobrą zdolność przedsiębiorstwa do regulowania bieżących
zobowiązań, jednak szczególnie ważne z punktu widzenia wierzycieli miary zadłużenia wskazały na bardzo duże ryzyko, sugerujące finansowanie
w głównej mierze kapitałami obcymi i długim okresem spłaty długu wypracowywanym zyskiem. Powyższe wskaźniki oraz stosunkowo niski poziom parametrów rentowności i sprawności (potrójne C) uwarunkowały
ostateczną ocenę wiarygodności finansowej faktoranta 6 na poziomie CCC.
Relatywnie słaba jakość wierzytelności klienta i niewielu dłużników, którzy mieliby regulować zaangażowane przez faktora środki, spowodowały,
że ostatecznie klient uzyskał ocenę ratingową potrójnego C, powodującą
dyskwalifikację faktoranta na etapie wnioskowania.
W celu dodatkowego zabezpieczenia faktora na wypadek ryzyka związanego z finansowaniem podmiotów, faktorantowi 8 z najniższą klasą ratingową oceny transakcji zaproponowano faktoring niepełny. Pozwala on na
regres faktora do klienta w sytuacji braku spłat środków zaangażowanych
przez instytucję faktoringową przez współpracujących z nim dłużników.
Faktoring pełny został zaoferowany pozostałym podmiotom, których ocena transakcji faktoringowej wskazuje na stabilny, relatywnie niski poziom
ryzyka (podwójne B). Jako dodatkowe zabezpieczenia od wszystkich faktorantów pozyskano weksel in blanco oraz dyspozycję do dysponowania rachunkiem płatniczym. Faktorant 8 został poinformowany, że w sytuacji obniżenia oceny ratingowej faktor może wnioskować o ustanowienie zastawu
hipotecznego na budynku. Kolejnym etapem jest ustalenie warunków cenowych umowy, w których należy zawrzeć poza rekompensatą za narażenie
na ryzyko, aspekty kosztowe, jak: pracochłonność obsługi danego klienta
(na podstawie wykorzystywanych przez niego systemów księgowych i możliwości ich dostosowania do systemu faktoringowego), a także wykorzystywane usługi dodatkowe. Wszystkie warunki zostały zaakceptowane przez
strony, co umożliwiło zawarcie umowy i uruchomienie finansowania.
3.3. Monitoring ekspozycji na ryzyko w czasie bieżącym
3.3.1. Prezentacja sytuacji poddanej monitoringowi
Jedną z bardziej istotnych pozycji w sprawozdawczości każdej firmy są należności, to z nich wynikają m.in. takie parametry, jak poziom płynności
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finansowej przedsiębiorstwa czy postrzeganie go przez interesariuszy, czyli
potencjalnych kontrahentów. Precyzyjna i aktualna informacja o stanie należności, dłużnikach oraz terminach wymagalności im oferowanych jest
wiedzą niezbędną dla osoby zarządzającej i prowadzącej działalność gospodarczą. Pozwala sterować płynnością finansową, czyli krótkoterminową zdolnością przedsiębiorstwa do przetrwania na rynku, a także reagować
w sytuacji nieterminowych realizacji płatności, zanim dłużnik zostanie postawiony w stan upadłości.
Na rysunku 10 przedstawiono widok główny systemu służącego do zarządzania ryzykiem instytucji faktoringowej. Można zauważyć na nim najważniejsze elementy z punktu widzenia analityka działu oceny ryzyka, takie jak: przeterminowania, kompensaty, niedopłaty, poziom zaangażowania
oraz funduszu gwarancyjnego, a także poziom dywersyfikacji branżowej
portfela dłużników i branż faktorantów. Moduł ten można uszczegółowić
o widok poszczególnego faktora czy kontrahenta na danej umowie w określonym przedziale czasu. Poziom korekt na przestrzeni 6 analizowanych
miesięcy ogółem dla wszystkich 6 umów faktoringowych zawartych przez
analizowaną instytucję faktoringową oscylował na poziomie około 3,01%.
Najniższą jego wartość odnotowano w pierwszym miesiącu (2,62%), poniżej 3% korekty oscylowały również w miesiącu czwartym i szóstym. Najwyższy poziom korekt wynosił 3,33%. Korekty zaczytywane do systemu
przez faktorantów mogą wynikać z wielu elementów, jak: branża, w której
działają, jakość wytwarzanych wyrobów czy stopień relacji biznesowych
i wynikające z nich prawo do zwrotu towarów. Oscylujące na takim poziomie, nie stanowią większego zagrożenia; system zwiększa poziom funduszu gwarancyjnego, gdy poziom korekt dla sfinansowanych wierzytelności
przekroczy 5%. Na przestrzeni badanych 6 miesięcy zdarzały się sytuacje,
gdzie poziom korekt na danym dłużniku przekraczał systemowy poziom
graniczny, ustawiony na poziomie 30% salda. Takie okoliczności powodowały uruchomienie ponadstandardowej (bieżącej, cyklicznej) procedury
potwierdzenia sald.
Efektem było wyjaśnienie przyczyn powyższych sytuacji. Największy poziom korekt, stanowiący 40% obrotu danego faktoranta, wynikał ze zmiany
systemu księgowego i błędu ludzkiego polegającego na przemnożeniu kwoty faktury przez tysiąc. Wszystkie salda zostały potwierdzone pozytywnie
z przyjętą tolerancją błędu, wynikającą z potencjalnych uszkodzeń podczas
transportu, uchybień jakościowych czy rabatów. Przeterminowania wynikają bezpośrednio z dyscypliny płatniczej dłużników, dlatego tak ważna jest
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ich bieżąca analiza. Struktura wiekowa przedstawiona na rysunku 10 zawiera wszystkie wierzytelności, których nie spłacono w terminie wymagalności. Faktury przeterminowane stanowią około 14,5% wartości finansowanych wierzytelności przez faktora. W celu postawienia wniosków odnośnie
wynikającego z tego poziomu zagrożenia należałoby zweryfikować dokładniej strukturę okresów przeterminowań. Opóźnienia w spłacie do 30 dni na
tym poziomie nie stanowią większego niebezpieczeństwa. Jednak w przypadku, gdy przeterminowania w większości stanowiłyby te przekraczające
okres uzyskanego kredytu kupieckiego co najmniej o 90 dni, powinno to
stanowić sygnał alarmowy dla faktora i powodować zgłoszenie opóźnienia
do instytucji ubezpieczającej wierzytelności lub podjęcie działań windykacyjnych we własnym zakresie. Najniższy poziom przeterminowań wystąpił
w piątym i drugim miesiącu (odpowiednio 11,99% oraz 12,28%). Najwyższą
wartość (17,74%) zarejestrowano w ostatnim analizowanym okresie. Poziom
niedopłat wskazuje na niedobór środków, które wpłynęły na konto faktora
od dłużników w stosunku do kwot faktur zaczytanych do systemu przez
faktoranta. Ich średnia wartość oscyluje na poziomie 11,34%, gdzie wartość
maksymalną stanowi 14,07% w miesiącu szóstym, najniższą zaś w miesiącu
trzecim na poziomie 8,54%. Ocena poziomu niedopłat wynikać powinna
z odniesienia poziomu płatności bezpośrednich do konkretnego klienta.
Największy ich poziom odnotowano na wierzytelnościach powiązanych
z faktorantem 2 – na poziomie około 24% obrotu danego klienta, co stanowi średnio blisko 9,5% wszystkich niedopłat w portfelu faktoringowym. Nie
jest to jednak zjawisko niepokojące, ponieważ wynika z doboru faktoringu
tajnego dla części dłużników, co wpływa na bezpośrednią spłatę zobowiązań
do faktorantów, a następnie do faktora. Przy występującej obecnie możliwości weryfikacji podmiotu, będącego właścicielem rachunku bankowego poprzez White List, dokonywanie płatności bezpośrednio na rachunek faktora
byłoby niezasadne. Informacja, iż instytucja faktoringowa jest właścicielem
rachunku, na który dłużnik dokonuje wpłat, wyklucza zalety faktoringu tajnego. Instytucja faktoringowa posiada w ramach zabezpieczenia upoważnienie do dysponowania rachunkiem bankowym klienta, a ten dokonuje
regularnie płatności w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych od otrzymania środków od swoich kontrahentów objętych faktoringiem tajnym.
Pozostała część niedopłat stanowi niewielki odsetek sald poszczególnych
klientów faktoringowych. Na przestrzeni analizowanych 6 miesięcy z powodu niedopłat wystąpiło trzykrotne wstrzymanie finansowania, a analityk
musiał zawiadomić dział compliance. Wynikało to z przekroczenia limitu
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ustalonego w systemie (10% salda finansowanych wierzytelności faktoranta
oraz 15.000 złotych). Dwukrotnie wynikało to z błędu ludzkiego po stronie
dłużnika, który po zawarciu umowy przez faktoranta wpłacał przez jakiś
czas środki na rachunek kontrahenta zamiast na dedykowany rachunek
faktora. I jednokrotnie z powodu błędu systemu bankowego faktora. W powyższym okresie aktualizacji uległa mapa ryzyka branż, co spowodowało
zwiększenie zagrożenia wynikającego ze współpracy z branżą papierniczą
z poziomu średniego do wysokiego. W zakresie aspektów liczbowych faktor
finansował 5 faktorantów, do jego portfela dłużników należało łącznie 82
dłużników, w tym 63 krajowych i 19 zagranicznych.
Ostatnim parametrem zawartym na rysunku 10, szczególnie istotnym
z punktu widzenia ryzyka, jest poziom funduszu gwarancyjnego, czyli różnica procentowa pomiędzy wartością nabytych a finansowanych wierzytelności. W badanym okresie średnia wartość funduszu oscylowała w przedziale 23–25,5%. Wartość zaangażowanych środków przez faktora wynosiła
od blisko 13.500.000 złotych w miesiącu szóstym do niespełna 16.000.000
złotych. Nabywane wierzytelności przedstawiane przez faktorantów oscylowały w okolicach 20.000.000 złotych w pierwszych trzech miesiącach
oraz odpowiednio 18.000.000, 19.600.000 oraz blisko 18.000.000 złotych
w czwartym, piątym oraz szóstym miesiącu. Poziom funduszu gwarancyjnego wynikał z wyjściowych 10%, przyjętych standardowo, powiększanych
przez odpowiednie algorytmy programu z powodów przekroczenia limitu
dozwolonych poziomów korekt lub przeterminowań w spłacie.
Rysunek 11 przedstawia szczegółową analizę wiekowania należności
w portfelu faktora. Ze względu na zależność poziomu ryzyka nie tylko od
procentowego poziomu przeterminowań, ale także od jego długości, zaprojektowano na jego potrzeby oddzielny moduł pozwalający na dokonywanie odpowiednich analiz. Analogicznie jak w przypadku widoku ogólnego
monitoringu, przedstawionego na rysunku 10, tak i w przypadku modułu
służącego do analizy przeterminowań spłat należności można wybrać konkretnego faktoranta, dłużnika, a także określony przedział czasu. W ogólnym widoku można zauważyć strukturę wiekową finansowanych wierzytelności. W badanym okresie nieprzeterminowane należności w ujęciu
wartościowym stanowiły 57%, przeterminowane zaś 43%, w tym przeterminowane powyżej 30 dni – 18%. Na kolejnej części okna zauważyć można
pięć największych przeterminowań w ujęciu wartościowym. Przoduje tutaj
kontrahent dwudziesty pierwszy należący do portfela dłużników faktoranta 8, z opóźnieniem w spłacie o wartości ponad 222.000 złotych. Na tej li-
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ście z tego samego portfela dłużników uplasował się kontrahent szesnasty
z przeterminowaniami na poziomie blisko 120.000 złotych. Zauważyć na
niej można jeszcze dłużników współpracujących z faktorantem drugim
(prawie 200.000 złotych), dziewiątym (ponad 190.000 złotych) i trzecim
(około 119.500 złotych).
Dolna część rysunku 11 przedstawia udział ilościowy i wartościowy,
z punktu widzenia przyjętego parametru o wartości 5.000 złotych. Lewa
strona przedstawia przeterminowania faktur, których pojedyncza wartość nie przekroczyła wartości parametru, kolejno w ujęciu wartościowym
i ilościowym. Po prawej stronie umieszczono wierzytelności, dla których
poszczególne dokumenty handlowe przekroczyły minimalny próg 5.000
złotych. W przypadku faktur, których wartość była mniejsza niż przyjęty
parametr, największy udział (na poziomie blisko 48%) stanowią najkrótsze
przeterminowania, do 30 dni, ich wartość wynosi niewiele ponad 107.500
złotych. Następną grupę stanowią należności spłacone w terminie, blisko
28,5% daje równowartość 64.000 złotych. Na kolejnych miejscach znalazły
się wierzytelności przeterminowane kolejno od 31 do 60 dni, od 61 do 90
dni oraz te powyżej 90 dni. Z punktu widzenia ilościowego statystyki te prezentują się zgoła inaczej, największy udział (po blisko 28%) stanowią faktury z dwóch grup o największych terminach przeterminowania. Najmniej liczebną grupę stanowią faktury spłacone w terminie. Zdecydowanie większe
znaczenie odgrywają jednak faktury przekraczające parametr klasyfikujący
na poziomie 5.000 złotych. W badanym okresie takich dokumentów było
156, a łączna ich wartość wynosiła blisko 16.000.000 złotych, co stanowi
siedemdziesięciokrotność wartości finansowanych faktur o wartości poniżej 5.000 złotych. Największą grupę, zarówno w ujęciu wartościowym, jak
i ilościowym, stanowią wierzytelności spłacone przez dłużników w terminie
wymagalności. Kolejne miejsca to należności regulowane z opóźnieniem
w spłacie w przedziale do 30 dni, odpowiednio 47 dokumentów i wartość
blisko 1.700.000 złotych. Ostatnia grupa to wierzytelności ponad 1.000.000
złotych, na które składały się 32 dokumenty handlowe.
3.3.2. Wady i zalety systemu zarządzania ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem faktoringowym wyłącznie w oparciu o system informatyczny, jak w przypadku wykorzystywania wszystkich narzędzi, będzie miało swoich zwolenników, ale również przeciwników. Ta metoda ma
niewątpliwie swoje zalety, ale także wady. Przewagą nad analizą w postaci
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Rys. 12. Widok parametrów warunkujących niską ocenę ratingową
faktoranta 8.

Rys. 12. Widok parametrów warunkujących niską ocenę ratingową faktoranta 8.

Źródło: Opracowanie własne na podst. zaprojektowanego systemu ratingowego.

Źródło: Opracowanie własne na podst. zaprojektowanego systemu ratingowego.

rysunku
12 przedstawiono
rozwiązania,
jest korzystanie
NaNa
rysunku
12 przedstawiono
zalety zalety
rozwiązania,
jakim jestjakim
korzystanie
z systemu

z systemu Bieżący
informatycznego.
monitoring
ocena regularnie
informatycznego.
monitoring Bieżący
oraz ocena
regularnie oraz
dostarczanych
informacji doi

starczanych informacji i dokumentów pozwoliła na wykluczenie z portfela
faktoringowego faktoranta 8 ze względu na znaczny wzrost poziomu ryzyznaczny wzrost poziomu ryzyka – z klasy potrójnego B (BBB) do podwójnego C (CC).
ka – z klasy potrójnego B (BBB) do podwójnego C (CC). Szybka reakcja
Szybkapozwoliła
reakcja pozwoliła
na zamknięcie
umowy
po odzyskaniuśrodków,
środków, zbyt
na zamknięcie
umowy
po odzyskaniu
zbyt długi
długiczas
czas
reakcjireakcji
na daną na
sytuację
mógłby
spowodować
znaczne
straty.
daną sytuację mógłby spowodować znaczne straty.
Największe znaczenie odegrał tu podstawowy czynnik, największej wagi,
którym
w przypadku faktoringu są przedstawiane przez dłużnika należno76
ści do sfinansowania. Jakość wierzytelności faktoranta 8 spadła z poziomu
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podwójnego B (BB) do poziomu podwójnego C (CC). Poczynione nakłady kapitałowe w zakresie rozwoju parku technologicznego i przestawienie
znacznej części produkcji na bardziej zaawansowane systemy pakowania
nie przyjęły się na rynku. Spowodowało to dezaktywowanie obrotu ze
znaczną ilością kontrahentów, przez co na portfelu dłużników faktoranta 8 powstała znaczna koncentracja dłużników. Dodatkowo pierwsze partie nowych opakowań były wadliwie wykonane, przez co znaczna ich część
wróciła do klienta, co spowodowało wzrost korekt do poziomu blisko 70%
miesięcznego obrotu. Zmniejszenie liczby aktywnych kontrahentów oraz
obniżenie przyznanych limitów i oceny w raporcie DRA spowodowały
obniżenie o jedną klasę noty ratingowej w zakresie oceny jakości portfela
dłużników. W momencie generowania powyższej oceny branża papiernicza oraz opakowaniowa, w której działa klient, utrzymała poziom ryzyka
na średnim pułapie, później jednak zaktualizowano i obniżono rating tej
branży do dużego poziomu. Czynniki jakościowe pozostały bez zmian.
Ostatnim czynnikiem, który wpłynął na obniżenie ogólnego ratingu klienta, było obniżenie jego standingu finansowego. Poprawie uległy wskaźniki płynności, wskutek w głównej mierze korzystania z usługi faktoringowej. Pozostałe wskaźniki uległy pogorszeniu, najbardziej miało to miejsce
w przypadku wskaźników zadłużenia, co związane było z pozyskaniem
kapitału zewnętrznego na rozbudowę parku technologicznego. Wynikiem
powyższego było obniżenie ogólnego ratingu klienta do poziomu CC, co
skutkowało wstrzymaniem finansowania i wypowiedzeniem umowy w momencie uregulowania płatności przez dłużników. Z racji niewielkiej ilości
przeterminowań, płatności bezpośrednich oraz posiadanych dodatkowych
zabezpieczeń nie podejmowano dodatkowych działań poza uruchomioną
wcześniej ponadstandardową procedurą weryfikacji wierzytelności, mającą
na celu przypomnienie dłużnikom o obowiązku płatności do faktora (jako
właściciela wierzytelności).
Na rysunku 13 przedstawiono z pozoru bezpieczną transakcję. Sytuacja faktoranta 3 w ogólnym rozrachunku odpowiada ratingowi potrójnego
B (BBB), co wskazuje na stabilność i stosunkowo niewielki poziom ryzyka transakcji. Standing finansowy klienta sugeruje bardzo dobrą sytuację
płynnościową, co może wskazywać na skuteczne wykorzystanie usługi finansowania faktoringowego. Pozostałe wskaźniki oscylują na poziomach B
w przypadku rentowności oraz wypłacalności oraz BB w zakresie sprawności
działania. Nie są to parametry idealne, jednak podmioty ze wskaźnikami na
najwyższych poziomach co do zasady rzadziej korzystają z usługi faktoringu,
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faktor musi więc akceptować klientów o parametrach niższych niż idealne.
Znaczna dywersyfikacja portfela dłużników o stabilnych pozycjach finansowych, wraz z nieznacznymi korektami (nieprzekraczającymi 5%), opóźnieniami w spłacie czy niedopłatami (wynikającymi z rozrachunków z dłużnikami z faktoringu tajnego) klasyfikują wysoko bezpieczeństwo transakcji
także w tych aspektach. Poprawie uległy czynniki jakościowe, co wynika
z rozszerzenia linii asortymentowej, poprzez otwarcie nowej linii produkcyjnej i zawarcie kontraktów w zakresie połowu ryb z kontrahentami z krajów
nadbałtyckich. W ogólnym rozrachunku rating z początkowego podwójnego B (BB) wzrósł o jeden poziom, co mogłoby być znakiem dla zwiększenia
limitu i obniżenia narzutu za ryzyko transakcji ze strony faktora.
Rys. 13. Charakterystyka szczegółowa noty ratingowej faktoranta 3.
Rys. 13. Charakterystyka szczegółowa noty ratingowej faktoranta 3.

Źródło: Opracowanie własne na podst. zaprojektowanego systemu ratingowego.

Źródło: Opracowanie własne na podst. zaprojektowanego systemu ratingowego.
Na rysunku 13 przedstawiono z pozoru bezpieczną transakcję. Sytuacja faktoranta 3 w

W międzyczasie do instytucji faktoringowej dotarły jednak dwa niepo-
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parametry idealne, jednak podmioty ze wskaźnikami na najwyższych poziomach co do zasady
rzadziej korzystają z usługi faktoringu, faktor musi więc akceptować klientów o parametrach
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mi faktoranta 3, w postaci informacji o otrzymanym przez niego piśmie
z urzędu skarbowego, nakazującym dokonywania dalszych płatności na
rachunek urzędu. Spowodowało to natychmiastowe wstrzymanie finansowania oraz potwierdzanie sald ze wszystkimi kontrahentami faktoranta,
co – oprócz weryfikacji istnienia i wartości wierzytelności miało za zadanie
uświadamianie, że instytucja faktoringowa jest wyłącznym właścicielem
wierzytelności i to do niej należy kierować wszelkie płatności. Zweryfikowano też posiadane przez faktora potwierdzenia zgody na cesje wierzytelności podpisane przez dłużników, których kopie dołączano w przypadku
sytuacji spornych podczas rozmów potwierdzających salda. W momencie
całkowitej spłaty zaangażowanych przez faktora środków wypowiedziano
umowę faktorantowi.
Jak widać na przykładzie powyższej sytuacji, system dostosowany i opracowany na potrzeby instytucji faktoringowej nie zawsze jest niezawodny.
Gdyby transakcją zarządzał wyłącznie system, najprawdopodobniej zwiększeniu uległoby zaangażowanie faktora, a późniejszy czas reakcji mógłby
spowodować trudności w odzyskaniu środków od dłużnika czy faktoranta.
Wszystkie omówione zdarzenia spowodowały, że z analizowanych systemowo sześciu transakcji (dziewięciu na etapie analizy wstępnej) pozostały
trzy. Transakcje te wykazywały się stabilną jakością wierzytelności, stosunkowo niewielkimi zmianami w zaczytywanych należnościach w postaci
korekt, które zawsze miały uzasadnienie w zapisach umów handlowych
zweryfikowanych przez faktora. Dłużnicy o dobrej sytuacji finansowej
oraz poprawnych zwyczajach płatniczych stanowili uzupełnienie transakcji
w zakresie bezpieczeństwa spłat wypłaconych przez instytucję faktoringową
środków. Powyższe parametry wejściowe systemu, tak jak pozostałe (analiza finansowa faktorantów, czynniki subiektywne działalności oraz powiązane z nią ryzyko branży) uległy poprawie, co przy względnej stałości danych
nie powinno w przyszłości przynieść zagrożenia dla faktora. Na pierwszy
rzut oka niepokoić może jedynie mniejsza liczba dłużników, w przeliczeniu
na jednego faktoranta jednak przypada ich więcej niż pierwotnie.
Podsumowanie owych zmian, będących punktem wyjścia dla oceny
dalszej współpracy, przedstawiono na rysunku 14. Nie ma jednak żadnych
przeciwskazań do kontynuowania jej z punktu widzenia ekspozycji na ryzyko instytucji faktoringowej. Można wręcz podwyższyć limity finansowania
i obniżyć opłatę, stanowiącą premię za ryzyko, jeśli wymagałaby tego presja rynkowa. Należy jednak pamiętać o zasadzie ograniczonego zaufania
wobec faktoranta oraz ciągłym monitoringu sytuacji na wierzytelnościach.

Rys. 14. Widok ogólny poziomu ryzyka portfela faktoringowego po roku współpracy.
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Ich wysoki poziom jest podstawą do ewentualnych późniejszych roszczeń
wobec dłużników czy samego klienta.
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Wstęp
O powodzeniu przedsiębiorstwa w ramach prowadzonej działalności decyduje
ugruntowana pozycja rynkowa, rozpoznawalna marka, wysoki poziom sprzedaży,
ale przede wszystkim płynność finansowa. W głównej mierze problemy związane
z przetrwaniem firm wynikają z nieodzyskanych w terminie wierzytelności, czego
skutkiem w przyszłości może być śmierć ekonomiczna podmiotu. Do głównych
konsekwencji opóźnionych spłat należą dodatkowe koszty odsetkowe, utrata dochodów, brak płynności, ograniczone możliwości rozwoju spółki, a także zwolnienia pracowników. W praktykach rynkowych istnieje wiele narzędzi finansowych
oferujących wsparcie w zarządzaniu należnościami. Największym uznaniem na
rynku takich usług cieszy się faktoring. Obecny czas kryzysu wywołanego pandemią SARS‑CoV‑2, kiedy to osoby zarządzające przedsiębiorstwami stanęły przed
koniecznością podejmowania szeregu trudnych decyzji związanych z czasowym
wstrzymaniem działalności wielu z nich, powoduje znaczne ograniczenie dostępu
do środków finansowych przez poszczególne podmioty. Skutkiem tego jest chęć
korzystania z różnego rodzaju usług finansowania, co jest niebywałą okazją dla instytucji faktoringowych. Należy jednak odpowiednio weryfikować ryzyko zawieranych transakcji, którym są one obarczone, i odpowiednio nim zarządzać – tylko
przy takim podejściu faktor może osiągnąć zakładany zysk.
Celem niniejszej pracy jest określenie roli przygotowania wstępnego działalności, analizy początkowej oraz bieżącego monitoringu w procesie zarządzania ryzykiem faktoringowym. Hipoteza badawcza przyjęta na potrzeby tej pracy zakłada, że wyodrębnienie i rozpoznanie najważniejszego z etapów w ocenie narażenia
faktora na ryzyko oraz właściwe określenie i wypełnienie założeń poszczególnych
z nich jest kluczem do mitygowania poziomu zagrożenia zawieranych transakcji. Proces dowodowy oparty został na analizie przypadku, poprzez zbudowanie
modelu instytucji faktoringowej i przeprowadzenie pełnej analizy wstępnej oraz
bieżącego monitoringu wierzytelności.
Struktura pracy została zaplanowana tak, aby ukazać praktyczne aspekty zarządzania ekspozycją na ryzyko instytucji faktoringowej, w możliwie najprostszy sposób. W celu właściwego zobrazowania tematu, w rozdziale pierwszym omówiono
usługę, jaką jest faktoring, z nakreśleniem jej historii oraz ewolucji na przestrzeni
lat, klasyfikacją transakcji faktoringowych, a także funkcjami, które osiągają podmioty z niego korzystające. W rozdziale drugim w szczegółowy sposób przedstawione zostały zagadnienia związane z ryzykiem w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Jednak obecny stan wiedzy i powszechnie występujące rozbieżności w definiowaniu, klasyfikowaniu oraz zarządzaniu ryzykiem, pomimo badań prowadzonych
przez różnych autorów na przestrzeni dziesiątków lat, nie pozwalają na określenie
jednej właściwej metody. Rozdział ten podzielono na trzy podrozdziały. Pierwszy z nich przedstawia różne sposoby definiowania zjawiska ryzyka w działalności
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gospodarczej. Kolejny służy omówieniu dostępnych narzędzi i podejść wykorzystywanych do jego minimalizowania. Znajomość zagadnienia faktoringu pozwala
przejść do następnego podrozdziału, prezentującego uszczegółowienie typologii
ryzyka charakterystycznego dla faktora. Taka klasyfikacja wynika z sytuacji finansowanego klienta, współpracujących z nim dłużników oraz innych przedstawionych parametrów.
Clou niniejszego opracowania w aspekcie teoretycznym zawiera się w rozdziale
trzecim, który omawia poszczególne etapy procesu mitygowania ryzyka. Jest to
swego rodzaju odpowiedź na pytanie, w jaki sposób radzić sobie z zagrożeniem
w działalności faktoringowej omówionym w podrozdziale 2.3. Pierwsza część rozdziału trzeciego przedstawia modelowe przygotowanie formalnego podłoża do
zarządzania ryzykiem, kolejna zawiera omówienie kluczowych elementów analizy
wstępnej faktorantów, całość zamyka opis procesu bieżącego monitoringu klientów. Omówione tu podejścia wykorzystywane są powszechnie w praktykach rynkowych oraz prezentowane w literaturze.
Ostatni rozdział jest praktycznym przedstawieniem teoretycznego omówienia
z poprzedniego rozdziału.
W celu jak najlepszego zobrazowania wagi poszczególnych etapów procesu
zarządzania i działań wykonywanych na poziomie każdego z nich wykorzystano
analizę przypadku. Na jej potrzeby opracowano procedurę zarządzania ryzykiem
(określającą warunki, które muszą spełnić klienci, aby mogli stać się faktorantami),
dobrano potencjalnych klientów instytucji faktoringowej oraz zbudowano własny
system ratingowy (służący do oceny wstępnej i bieżącego monitoringu transakcji).
Dobór materiału empirycznego dokonany został poprzez wyodrębnienie z realnie istniejącej bazy transakcji faktoringowych kilkudziesięciu najbardziej reprezentatywnych z punktu widzenia niniejszej pracy. Znajomość charakterystycznych
procesów, które mogą generować podwyższone ryzyko dla instytucji faktoringowych, pozwoliła na wyodrębnienie dziewięciu faktorantów, będących przedmiotem dalszych badań. Parametry wykorzystane w symulacji, dotyczące potencjalnych faktorantów, zostały dobrane na podstawie średnich wartości pozyskanych
z pierwotnej, wyselekcjonowanej bazy danych zawierającej kilkadziesiąt rzeczywistych podmiotów korzystających obecnie lub w przeszłości z usługi faktoringowej.
Powyższe działanie miało na celu przedstawienie najbardziej typowych wartości
dla portfela faktoringowego, wykluczenie wartości skrajnych, zaburzających obraz
charakterystyczny dla tego typu usługi. W celu anonimizacji warunków transakcji handlowej nie zaprezentowano prawdziwych nazw faktorantów, dodatkowo
zmieniono opis pewnych cech subiektywnych, co w żaden sposób nie wpłynęło
na składowe warunkujące ocenę ratingową oraz decyzję dotyczącą zawarcia danej
transakcji. Zastosowanie tego zabiegu miało za zadanie oddać najbardziej charakterystyczne zjawiska i sytuacje w początkowej ocenie oraz na etapie bieżącego mo-
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nitoringu transakcji, bez wyjawiania informacji wrażliwych mogących wpłynąć na
renomę firmy, od której dane pozyskano.
Niniejsze opracowanie podejmuje temat aktualny ze względu na obecną sytuację
kryzysu, gdzie zwiększony popyt na finansowanie może być dla faktorów szansą,
ale tylko przy założeniu właściwego oszacowania i monitoringu poziomu ryzyka.
Dla osób niezwiązanych z faktoringiem powyższy temat, może być również interesujący ze względu na aspekt zarządzania ryzykiem, które występuje w każdej
branży, na całym świecie. Penny Cagan stwierdziła, że „ryzyko jest jak kurz – jest
wszędzie, niezależnie od tego, co czynimy. Można z nim sobie radzić, ale nie da się
go całkowicie wyeliminować”. Zawarte w pracy cytaty i poglądy osób cenionych
w świecie biznesu przedstawiają różne ujęcia zagadnień i umożliwiają spojrzenie
na nie z wielu perspektyw, wielopłaszczyznowo. Pozwalają na lepsze zrozumienie
omawianego zjawiska oraz roli osoby zarządzającej ryzykiem w instytucji faktoringowej.
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Weronika Ulbrich *

Perspektywa wykorzystania
technologii blockchain w faktoringu

1. Blockchain
1.1. Istota technologii blockchain. Łańcuch bloków
Podstawowym składnikiem technologii łańcucha bloków jest blok danych.
To właśnie od niego wywodzi się nazwa systemu – blockchain1. Dane w łańcuchu są przechowywane w następujących po sobie blokach, które wiążą się
ze sobą za pomocą skrótu (ang. hash)2. Skrót ten zawiera informacje o pozostałych częściach łańcucha, dzięki czemu każda próba ingerencji w zapisane
dane jest szybko wychwytywana, a łańcuch zostaje zerwany3. Blok danych
zawiera też m.in. informację o momencie jego utworzenia (znacznik czasowy) oraz korzeń drzewa haszy transakcji, które zawarte zostały w danym
bloku (ang. merkle tree root)4. W pojedynczym bloku danych znajduje się
drzewo haszy transakcji w nim zawartych oraz same transakcje. Taka forma
zapisu daje możliwość wyszukania poszczególnej transakcji na podstawie
jej hasza, poprzez odczyt tylko nagłówków oraz drzew haszy, eliminując
konieczność odczytu wszystkich informacji5.
Łańcuch bloków jest bazą danych, w której informacje są przechowywane w sposób zdecentralizowany i rozproszony6. Komputery tworzące bazę
są połączone ze sobą w sieci peer‑2‑peer (P2P)7. Charakteryzuje się ona tym,
* Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno‑Socjologiczny.
1
Czyli „łańcuch bloków”.
2
P. Oksanowicz, Biała Księga Blockchain, PWN, Warszawa 2018, s. 18.
3
iTWIZ, Blockchain w biznesie – jakie możliwości daje łańcuch bloków?, [on‑line:] https://itwiz.pl/blockchain‑biznesie‑jakie‑mozliwosci‑daje‑lancuch‑blokow/ [dostęp: 22.05.
2020].
4
P. Oksanowicz, op. cit.
5
Ibidem.
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że nie ma w niej centralnej jednostki. Działające w sieci komputery są równorzędnymi jednostkami. Każda z nich ma za zadanie zagwarantowanie
usług sieciowych8. Rysunek 1 ma na celu przedstawienie różnicy między
rejestrem centralnym a rejestrem rozproszonym.
Rys. 1. Rejestr centralny a rejestr rozproszony.

Rys. 1. Rejestr centralny a rejestr rozproszony.

Rejestr rozproszony

Rejestr centralny

Źródło: Opracowanie własne na podst.: D. Drescher, Blockchain. Podstawy technologii łań‑
cucha bloków w 25 krokach, tłum. L. Sielicki, Helion, Gliwice [2019], s. 21.

Technologię blockchain wyróżniają cztery podstawowe cechy9:
ȤȤ Działanie w oparciu o konsensus. – Informacje do łańcucha bloków
mogą być dodane tylko w momencie potwierdzenia poprawności danych przez uczestników danej sieci.
ȤȤ Zabezpieczenie kryptograficzne. – Nie ma możliwości zmiany ani
usunięcia informacji przechowywanych w bloku, nie zmieniając tym
samym hasza bloku. Jest to możliwe na skutek kryptograficznego połą6
J.J. Szczerbowski, Lex cryptographia. Znaczenie prawne umów i jednostek rozliczenio‑
wych opartych na technologii Blockchain, PWN, Warszawa 2018, s. 8.
7
P. Oksanowicz, op. cit., s. 17.
8
A.M. Antonopoulos, Bitcoin dla zaawansowanych. Programowanie z użyciem otwarte‑
go łańcucha bloków, wyd. 2, Helion SA, Gliwice 2018, s. 185.
9
Deloitte, Technologia Blockchain i jej potencjał w podatkach, [on‑line:] https://www2.
deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Blockchain‑technology
‑and‑its‑potential‑in‑taxes‑2017‑PL.PDF [dostęp: 27.12.2019].
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czenia utworzonych bloków. Ważne jest wykluczenie przez blockchain punktu skłonności do awarii (w momencie, gdy część sieci padnie,
łańcuch bloków będzie nadal działać).
ȤȤ Zapis chronologiczny, z podaniem godziny. – Każdy blok w łańcuchu powiązany jest z blokiem poprzednim, przez co tworzony jest ciąg
chronologicznie umieszczonych informacji.
ȤȤ Forma cyfrowa. – Sposób przechowywania przez łańcuch bloków
wszystkich informacji w formie cyfrowej wyklucza konieczność tworzenia dokumentacji w formie papierowej.
Założeniem technologii łańcucha bloków jest publiczny rejestr. Jego istota polega na tym, że każdy może mieć dostęp do jego zawartości10. Rodzaj
danych, które chcemy zapisać, jest dowolny, np. mogą być to dane medyczne, informacje na temat wykonywanych transakcji gotówkowych, różnego
rodzaju prawa własności czy też numery pism urzędowych11. Możemy wyróżnić trzy podstawowe typy łańcuchów bloków12:
ȤȤ publiczny – charakteryzuje się tym, że każdy ma możliwość pobrać
bazę danych w całości bądź jej dowolny fragment oraz zazwyczaj ma
możliwość udostępnienia swojej kopii informacji innym węzłom, np.
łańcuch bloków w bitcoin;
ȤȤ prywatny – charakteryzuje się tym, że pobrać lub udostępniać bazę
danych ma możliwość tylko wytypowane grono podmiotów; ten rodzaj blockchain wykorzystywany jest w momencie zawierania informacji poufnych przez sieć biznesową lub w przypadku, gdy jakieś akty
prawne uniemożliwiają danej grupie członków korzystania z publicznego łańcucha bloków, np. R3 Corda;
ȤȤ hybrydowy – przykładem teoretycznym tego typu blockchain jest
sieć prywatna, która posiada swój mechanizm kontrolujący dostęp do
rejestru oraz protokół konsensusu; do celów rozliczeniowych, sieć ta
korzysta z publicznego łańcucha bloków; celem tego działania jest potwierdzenie występowania danego stanu w poszczególnym czasie bądź
do użycia kryptowaluty.

K. Bielicki, ABC Blockchaina, Eveem.org, Warszawa 2018, s. 20.
Ibidem.
12
Leksykon pojęć na temat technologii Blockchain i kryptowalut, red. K. Piech, [on‑line:]
https://www.gov.pl/documents/31305/0/leksykon_pojec_na_temat_technologii_block
chain_i_kryptowalut.pdf/77392774‑1180‑79ab‑4dd5‑089ffab37602 [dostęp: 27.12.2019].
10
11
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1.2. Działanie technologii blockchain
1.2.1. Ogólny schemat działania łańcucha bloków
Łańcuch bloków jest zbiorem danych. Informacje są replikowane na komputerach połączonych ze sobą w sieć o architekturze P2P. Bezpieczna identyfikacja nadawców oraz odbiorców przesyłanych informacji jest możliwa
dzięki zaszyfrowanej formie przesyłu danych13. Technologia blockchain
działa w oparciu o konsensus14. Oznacza to, że nowe informacje zostaną
zapisane w łańcuchu bloków w momencie potwierdzenia ich poprawności
przez wszystkich uczestników sieci15. Bezpieczny przesył danych oraz zawieranie transakcji bez potrzeby pośrednictwa i centralizacji jest możliwe
dzięki połączonym ze sobą w jednym ciągu, za pomocą skrótu16, blokom
danych. Dokonywanie zmian informacji, które są przechowywane w poszczególnym bloku jest niemożliwe bez modyfikacji „hasza”, co gwarantuje zupełną niezmienność zbioru17. Na rysunku 2 zaprezentowano schemat,
który ma na celu, krok po kroku, pokazać przebieg transakcji w technologii
blockchain.
1.2.2. Haszowanie danych
Krótka definicja skrótu (hash) została przytoczona w punkcie pierwszym,
niemniej jednak dla jasnego zrozumienia działania technologii łańcucha
bloków istotne jest, aby wiedzieć o nim nieco więcej.
Hash jest niedługim cyklem znaków, przyporządkowanym do wybranego, dużego zbioru danych. Przyporządkowanie to odbywa się przy użyciu
funkcji haszującej (mieszającej)18. Wszystkie skróty łączą kolejno każdy
z bloków z blokiem nadrzędnym, tworząc łańcuch, który prowadzi do bloku najwcześniej utworzonego (bloku początkowego). Należy pamiętać, że
o ile dla poszczególnego bloku istnieje jeden blok nadrzędny, o tyle blok
nadrzędny może posiadać (tymczasowo) wiele bloków podrzędnych, które
Deloitte, op. cit.
Ibidem.
15
M. Wilk, Blockchain – (prawie) wszystko, co należy o nim wiedzieć, [on‑line:] https://
comparic.pl/blockchain‑prawie‑wszystko‑co‑nalezy‑o‑nim‑wiedziec/ [dostęp: 27.12.2019].
16
Patrz punkt 1.1.
17
Deloitte, op. cit.
18
P. Oksanowicz, op. cit., s. 111.
13

14
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Rys. 2. Schemat działania blockchain.

Rys. 2. Schemat działania blockchain.
1. Realizacja transakcji

2. Wysłanie informacji do wszystkich użytkowników blockchain

3. Sprawdzenie przez użytkowników grupy wszystkich informacji odnoszących się
do operacji

4. Zatwierdzenie każdego z bloków przez użytkowników sieci

5. Dodanie bloku do łańcucha

Źródło: Opracowanie własne na podst.: Deloitte, Technologia Blockchain i jej potencjał w podatkach,
[on-line:]

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Blockchain-technologyŹródło: Opracowanie
własne na podst.: Deloitte, Technologia Blockchain i jej potencjał w po‑
and-its-potential-in-taxes-2017-PL.PDF
[dostęp: 27.12.2019].
datkach,
[on‑line:] https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Re
ports/
pl_Blockchain‑technology‑and‑its‑potential‑in‑taxes‑2017‑PL.PDF [dostęp: 27.12.2019].
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powstają w chwili rozgałęzienia łańcucha bloków19. Hasze posiadają kilka
właściwości, które są ważne z punktu widzenia założeń kryptograficznych20:
ȤȤ odporność na kolizje – dzięki tej cesze nie jest możliwe wytworzenie
dwóch jednakowych haszy, do odmiennych zbiorów danych,
ȤȤ jednokierunkowość – cecha ta nie daje możliwości poznania danych
na podstawie znanej tylko wartości skrótu.
Wiedząc już, czym jest hasz, możemy przejść do kolejnego terminu. Metody kryptograficzne działają w oparciu o funkcję matematyczną, która jest
nazywana funkcją skrótu (funkcja haszująca)21. Jest ona programem komputerowym, zmieniającym informacje w pewną liczbę, której długość jest
stała, bez względu na wielkość danych wejściowych22. Podstawowym jej zadaniem jest ochrona danych przed ich nieautoryzowaną modyfikacją. Ma
ona również za zadanie w jednoznaczny i szybki sposób identyfikować dane
cyfrowe23. Aby funkcję skrótu można było uznać za bezpieczną i skuteczną,
musi ona posiadać trzy właściwości24:
ȤȤ odporność na kolizje – ta właściwość sprawia, że nie jest możliwe
znalezienie dwóch różnych danych wejściowych, które w wyniku działania funkcji haszującej dałyby taki sam skrót;
ȤȤ preimage resistance – dzięki tej właściwości nie ma możliwości odtworzenia danych wejściowych (przepuszczonych przez funkcję haszującą) z posiadanych danych wyjściowych (skrót);
ȤȤ second‑preimage resistance – właściwość, która uniemożliwia odnalezienie kolidującego z innym zestawu danych wejściowych,
Ważnym składnikiem zapisywania informacji dotyczących transakcji
jest drzewo Merkle’a, inaczej nazywane też drzewem binarnym, drzewem
skrótów, drzewem hasz lub Merkle tree25. W drzewie hasz mieści się podsumowanie wszystkich transakcji z bloku, kryjących w sobie skróty kryptoA.M. Antonopoulos, op. cit., s. 207.
Ibidem; P. Oksanowicz, op. cit., s. 111.
21
K. Bielicki, op. cit., s. 115.
22
D. Drescher, Blockchain. Podstawy technologii łańcucha bloków w 25 krokach, tłum.
L. Sielicki, Helion, Gliwice [2019], s. 72; E.W. Weisstein, Hash function, Math World, [on
‑line:] http://mathworld.wolfram.com//HashFunction.html.
23
P. Rodwald, Kryptograficzne funkcje skrótu, [on‑line:] https://www.amw.gdynia.
pl/images/AMW/Menu‑zakladki/Nauka/Zeszyty_naukowe/Numery_archiwalne/2013/
ZN_2013_2/11_Rodwald%20P.pdf [dostęp: 27.12.2019].
24
Academy Binance, Na czym polega Hashowanie?, [on‑line:] https://academy.binance.
com/pl/security/what‑is‑hashing [dostęp: 27.12.2019].
25
K. Bielicki, op. cit., s. 122.
19

20

Faktoring • Rok XI (2021)
Perspektywa wykorzystania technologii blockchain w faktoringu  

■  

205

graficzne. Drzewo Merkle’a jest strukturą danych, która służy efektywnemu
sprawdzaniu integralności oraz podsumowywaniu dużych zbiorów informacji. Tworzone jest od dołu do góry26. W sieci łańcucha bloków zostają
przygotowywane bloki przez odrębne węzły. Poprzez włączanie do bloków
nowych transakcji generowany jest m.in. wskaźnik bloku poprzedniego,
drzewo hasz. Przygotowany w taki sposób blok próbuje się włączyć do łańcucha bloków, czyniąc go następnym, który został zaakceptowany przez
resztę węzłów27. Haszowaniu ulega nagłówek danego bloku. Celem takiego
działania jest utworzenie proof of work, czyli dowodu pracy służącego potwierdzeniu transakcji.
W późniejszym etapie, prawidłowo utworzone bloki dodawane są do
głównego łańcucha28.
1.2.3. Kryptografia
Głównym celem kryptografii jest ochrona informacji przed dostępem do
nich przez osoby niepożądane. Blockchain jest systemem P2P, do którego
każdy może dołączyć, wprowadzić do niego nowe informacje transmisyjne
czy też może udostępnić systemowi pewne zasoby obliczeniowe29. Kryptografię można porównać do sejfów lub zamków do drzwi. Do zabezpieczania
danych w kryptografii także używane są klucze30.
W celu ochrony informacji dane zostają zaszyfrowane, zaś gdy chcemy
pozbyć się ochrony informacji, analogicznie, dane zostają odszyfrowane.
Podstawowy schemat działania kryptografii został przedstawiony na rysunku 3.
Proces kryptograficzny można opisać w następujący sposób: na podstawie
pewnych informacji tworzony jest szyfrogram (zaszyfrowane dane). Szyfrując informacje za pomocą klucza kryptograficznego, możemy je komuś
przesłać lub je zachować. Otrzymując informacje możemy je odszyfrować za
pomocą klucza kryptograficznego. W przypadku odszyfrowania informacji
przy użyciu niewłaściwego klucza, otrzymujemy niezrozumiały tekst składający się z liter, cyfr oraz znaków. Możemy wyróżnić dwa rodzaje kryptografii:
26
27
28
29
30

A.M. Antonopoulos, op. cit., s. 212.
K. Bielicki, op. cit., s. 124.
A.M. Antonopoulos, op. cit, s. 21.
D. Drescher, op. cit., s. 90–91.
Ibidem.
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symetryczną (wykorzystującą identyczny klucz do zaszyfrowania oraz odszyfrowania danych) oraz asymetryczną (która używa dwóch komplementarnych kluczy). W przypadku kryptografii asymetrycznej należy nadmienić, że szyfrogram, który został stworzony za pomocą klucza pierwszego,
może być odszyfrowany za pomocą klucza drugiego i odwrotnie31.
Rys. 3. Podstawowy schemat działania koncepcji kryptograficznych.

Rys. 3. Podstawowy schemat działania koncepcji kryptograficznych.
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łańcucha bloków, należy podkreślić, że w polskim ustawodawstwie nie ma
norm prawnych bezpośrednio odnoszących się do technologii blockchain
lub takich, które mogłyby być podstawą do dokonania szczególnej oceny
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że w obrocie gospodarczym zastosowanie rozwiązania technologii blockchain jest całkowicie legalne, ponieważ według prawa takie rozwiązanie nie jest wyodrębniane32.
Sprzedawca wystawia fakturę VAT i przesyła ją do organów podatkowych
Analiza, która1.została
przeprowadzona przez działaczy jednego ze Strumieni, a konkretniej „Blockchain i Kryptowaluty”, pokazała, że „Nie ma
w chwili obecnej uzasadnienia dla wysuwania propozycji albo podjęcia prac
nad założeniami odrębnego aktu prawnego poświęconego blockchainowi
lub walutom cyfrowym. Tego typu potrzeby mogą się pojawić w przyszło2. Przeprowadzenie weryfikacji danych zawartych w fakturze, wprowadzenie jej
ści – będzie to zależało od szczegółowych form zastosowań tych technologii
systemu oraz odesłanie jej do nabywcy i przedsiębiorcy.
oraz stopnia ich upowszechnienia w społeczeństwie. Konieczne wydaje się
jednak dostosowanie wybranych gałęzi prawa – w szczególności prawa po-

do

Ibidem.
M. Hulicki, P. 3.
Lustofin,
cyberprzestrzeni.
Wykorzystanie
koncepcji
Blo‑ przez
OdesłanieCzłowiek
podpisanejwprzez
nabywcę faktury
organom podatkowym,
złożenie
ckchain w realizacji
zobowiązań
umownych,
[on‑line:]
https://czasopisma.uksw.edu.pl/innich drugiego podpisu i wprowadzenie jej pełnej wersji do systemu.
dex.php/cwc/article/view/1860/1683 [dostęp: 30.12.2019].
31

32
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datkowego, tak by usunąć wątpliwości utrudniające w sposób istotny prowadzenie działalności gospodarczej”33.
Z przeprowadzonych obserwacji wynika, że w zakresie prawa większość
państw nie normuje tego zagadnienia. Wypracowanie rozwiązań zostawiają
doktrynom oraz orzecznictwu. Tam, gdzie normy prawne dotyczące łańcucha bloków lub technologii z nim związanych zostały wprowadzone, często
mają restrykcyjny charakter34. W naszym kraju nie ma większych zastrzeżeń co do statusu prawnego oraz legalności bitcoina, potwierdzonych wyrokiem TS41. Orzecznictwa te i doktryny dotyczą bitcoina, a nie leżącego
u jego podstaw rozwiązania blockchain. W związku z brakiem konkretnych
unormowań prawnych nie powinno się go klasyfikować inaczej, niż ma to
miejsce przy innych narzędziach informatycznych, które znalazły swoje zastosowanie w obrocie gospodarczym35.
Umowy, które będą zawierane przy użyciu technologii blockchain będą
mogły być regulowane przez normy prawne, które regulują transakcje zawierane drogą elektroniczną, m.in. normy z zakresu ochrony danych osobowych lub prawa konsumenckiego.
1.4. Przykłady wykorzystania technologii
rozproszonego rejestru
Przykładów wykorzystania technologii rozproszonego rejestru jest wiele.
Na kolejnych stronach zostaną przytoczone przykłady wykorzystania technologii w bankowości, logistyce, w rejestrach urzędowych, w celach obejścia cenzury oraz w walce z COVID‑19.
1.4.1. Banki
W jednym z banków problem dotyczący dystrybucji dokumentów, tj. regulaminy świadczących usług lub cenniki, został rozwiązany, wykorzystując
Etherum36. Banki są zobowiązane przez UOKiK37 do informowania klienIbidem.
P. Oksanowicz, op. cit., s. 187.
35
M. Hulicki, P. Lustofin, op. cit.
36
J. Uryniuk, Przygotujcie się na wiele nowych wdrożeń wykorzystujących blockchain –
zapowiadają goście Cashless Breakfast, [on‑line:] https://www.cashless.pl/6665‑blockchain
‑wkrotce‑wdrozenia [dostęp: 5.04.2020].
37
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).
33

34
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tów, poprzez użycie trwałego nośnika, o zmianach zachodzących w dokumentach, które ich dotyczą38. Udostępniając platformę zawierającą dokumenty bankowe, bank umożliwił zweryfikowanie ich autentyczności przy
wykorzystaniu sieci publicznej blockchain – Etherum. Po jej uruchomieniu
wszyscy klienci, którzy zadeklarowali elektroniczną formę kontaktu z bankiem, nie otrzymają listów na papierze. Rozwiązanie to pozwoliło znacznie
ograniczyć niepotrzebne zużycie papieru, przez co bank może zaoszczędzić
kwoty wyrażane w milionach39.
1.4.2. Łańcuch dostaw
Platforma Nucoffee, która działa w oparciu o technologię łańcucha bloków, w Brazylii została wykorzystana do śledzenia eksportowanej kawy40.
Według publikacji „Globo Rural Magazine”, projekt ten został ogłoszony
w Belo Horizonte w trakcie trwania Międzynarodowego Tygodnia Kawy.
Nucoffee Nutrade, współpracując z jednym ze start‑upów, wynegocjował 36
torebek kawy, wysyłając je do Polski. Była to jej pierwsza wysyłka.
Platformę Nucofee stworzyła firma Syngenta. Łączy ona zarówno producentów kawy, jak i jej palarnie, używając technologii blockchain. Celem
platformy jest śledzenie ziaren kawy, które są eksportowane, co jest możliwe
dzięki nadaniu im kodów QR przez platformę41. Zarówno konsument, jak
i producent42, przy użyciu telefonu komórkowego, będą mogli zeskanować
posiadany kod i uzyskać dostęp do danych zarejestrowanych w łańcuchu
dostaw kawy43. Wykorzystanie technologii rozproszonego rejestru w branży kawowej pozwoliło na usunięcie bariery, jaka dotychczas istniała, między
konsumentem kawy oraz jej producentem44. Konsument z łatwością może
się dowiedzieć, skąd pochodzi spożywana przez niego kawa, a oferowane
38
Alior Bank, Alior Bank jako pierwszy bank w Polsce wykorzystuje blockchain pub‑
liczny, [on‑line:] https://www.aliorbank.pl/aktualnosci/2019‑06‑17‑blockchain‑publiczny.
html [dostęp: 05.04.2020].
39
Ibidem.
40
E. Dąbrowski, W Brazylii używają technologii blockchain do śledzenia kawy, [on
‑line:] https://cotobitcoin.pl/w‑brazylii‑uzywaja‑technologii‑blockchain‑do‑sledzenia‑ka
wy/ [dostęp: 5.04.2020].
41
Ibidem.
42
A. Nowakowski, Kawa w Brazylii i technologia blockchain, [on‑line:] https://cryptolobos.pl/kawa‑w‑brazylii‑i‑technologia‑blockchain/ [dostęp: 5.04.2020].
43
E. Dąbrowski, op. cit.
44
A. Nowakowski, op. cit.
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przez platformę udogodnienia są opłacane kawą (dokładniej procentem od
wyeksportowanej kawy przez platformę). Juan Gimenes, który jest kierownikiem marketingu Nucofee, jest zdania, że możliwość identyfikacji źródła
pochodzenia kawy może wpłynąć na poprawę marketingu. Mogą na tym
zyskać producenci, których kawa jest doskonałej jakości45.
Technologia blockchain jest w Brazylii wykorzystywana również do kontroli łańcucha dostaw m.in. trzciny cukrowej i pomarańczy. Poza Brazylią
śledzeniem eksportowanej kawy przy użyciu technologii rozproszonego rejestru zajmuje się Honduras. Platforma działająca w Hondurasie nosi nazwę
GrainChain – dostarcza oprogramowanie w przemyśle rolniczym, w łańcuchu dostaw46.
1.4.3. Rejestracja małżeństw oraz aktów urodzenia
W listopadzie 2019 roku na platformie IBM zostało zarejestrowane małżeństwo pary brazylijskiej. Umożliwiło to Notary Ledgers, należące do firmy Growth Tech, zajmujące się świadczeniem usług cyfrowej rejestracji
w chmurze publicznej platformy blockchain IBM47. Oświadczenie, które
zostało wydane przez firmę IBM, informuje o tym, że małżeństwo to zostało zawarte zgodnie z procedurami prawnymi oraz przepisami obowiązującymi w Brazylii i jest ono pierwszym tego typu zapisem znanym na
świecie48. Para, która zdecydowała się na zawarcie małżeństwa, w pierwszej kolejności stworzyła w sieci swoją cyfrową tożsamość. Kolejnym krokiem było wybranie usługi oraz uzupełnienie krótkiego kwestionariusza.
Małżeństwo wskazało, że sporządzenie i wydanie dokumentu w lokalnym
urzędzie stanu cywilnego zajęło około 20 minut49. Przy użyciu dokładnie tej
samej platformy zarejestrowano w Rio de Janeiro fakt narodzin dziecka50.
1.4.4. Obejście cenzury
Technologia rozproszonego rejestru została wykorzystana przez chińskich
internautów do przekazywania między sobą artykułu o szczepionkach dla
Ibidem.
Ibidem.
47
Ibidem.
48
F. Pawłowski, IBM rejestruje małżeństwo brazylijskiej pary na swojej platformie block‑
chain, [on‑line:] https://cotobitcoin.pl/ibm‑rejestruje‑malzenstwo‑brazylijskiej‑pary‑na
‑swojej‑platformie‑blockchain/ [dostęp: 5.04.2020].
45

46

Faktoring • Rok XI (2021)

210  

■  

Weronika Ulbrich

niemowląt, które okazały się być wadliwe51. Artykuł ten został wcześniej
usunięty z mediów społecznościowych przez cenzorów. W celu ominięcia
działania narzędzi cenzorskich, które monitorują Internet w Chinach, informacje dotyczące artykułu dołączane są z metadanymi52 transakcji kryptowalutowych53. Artykuł ten opisuje działania jednego z koncernów farmaceutycznych, który wypuścił na rynek partię szczepionek dla dzieci, które są
złej jakości (nie wykazują pożądanego działania). Według jednego z dziennikarzy, szczepionki te trafiły do pacjentów, ponieważ koncern chce poprawić swoje wyniki finansowe. Udostępnienie artykułu wywołało oburzenie
wśród internautów. Niedługo po jego opublikowaniu został on usunięty
przez cenzurę. Materiał ten jednak został odnaleziony w sieci transakcji
kryptowalutowych, po dokonaniu transakcji i umieszczeniu w niej metadanych informacji, które zostały udostępnione wszystkim użytkownikom
łańcucha bloków54.
Innym przykładem obejścia cenzury Internetu przy użyciu technologii
blockchain jest udostępnienie listu przez chińskich studentów. Treść listu
otwartego dotyczyła zastraszanej przez uczelnię osoby. Władze uczelni
chciały zatuszować sprawę dotyczącą molestowania seksualnego55.
1.4.5. Wsparcie w walce z COVID‑19
Rząd holenderski zdecydował się przyjąć rozwiązanie blokowe, które ma
pomóc w walce z koronawirusem COVID‑19. Inicjatywa została zaproponowana przez grupę podmiotów sektora technologicznego, która składa się
z 10 firm56. Technologia blockchain ma być wykorzystana jako narzędzie reIbidem.
A. Nowakowski, op. cit.
51
Business Insider, Chińscy internauci wykorzystują blockchain do obchodzenia cenzu‑
ry, [on‑line:] https://businessinsider.com.pl/media/internet/blockchain‑pomaga‑chinczy
kom‑obejsc‑cenzure‑internetu/d9nd621 [dostęp: 5.04.2020].
52
Metadane to dane o danych. Są kluczem do uzyskania dostępu do danych badawczych,
ich zrozumienia i ponownego wykorzystania, strona internetowa Politechniki Gdańskiej,
[on‑line:] https://pg.edu.pl/openscience/metadane1 [dostęp: 2.04.2020].
53
Business Insider, op. cit.
54
Ibidem.
55
Ibidem.
56
S. Noga, Rząd holenderski zastosuje rozwiązanie blockchain przeciwko COVID‑19, [on
‑line:] https://cotobitcoin.pl/rzad‑holenderski‑zastosuje‑rozwiazanie‑blockchain‑przeciw
ko‑covid‑19/ [dostęp: 5.04.2020].
49
50
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gulujące podaż produktów medycznych. Będzie się to odbywało przy użyciu platformy, której zadaniem będzie dopasowanie podaży do panującego
popytu na produkty medyczne. Takie rozwiązanie zagwarantuje przejrzystość całego łańcucha dostaw (od samego początku), co pozwoli zapobiec
m.in. radykalnemu wzrostowi cen57.
Kolejnym przykładem, gdzie Holendrzy zdecydowali się użyć technologii rozproszonego rejestru w walce z koronawirusem, jest monitorowanie
zachorowań. Wprowadzili oni technologię łańcucha bloków do cyfrowego nadzoru58. Informacja o wprowadzeniu technologii blockchain w celu
nadzorowania (rzekomo anonimowej), ciągłej i systematycznej weryfikacji miejsc pracy, osób oraz społeczności, które są wolne od koronawirusa,
została opublikowana przez PHBC59 w komunikacie prasowym60. Celem
tej inicjatywy jest monitorowanie miejsc, w których wirus oraz żadne inne
bakterie nie występują. Metoda ta ma również pomóc pozbyć się różnych
rodzajów chorób, które zagrażają ludzkiemu życiu61.

2. Zastosowanie technologii blockchain
w faktoringu
2.1. Możliwości technologii rozproszonego rejestru
Aby móc ocenić możliwości, jakie niesie ze sobą wdrożenie technologii
blockchain m.in. w poszczególne działy gospodarki, należy najpierw zrozumieć podstawowe zasady jej działania. Brak możliwości dokonywania
zmian w historycznych zapisach danych62 oraz sposób, w jaki przechowywane są w niej informacje, stwarza warunki do wykorzystania technologii w celu rejestrowania różnego rodzaju transakcji zawieranych pomiędzy
użytkownikami, które mają formę zmiany zapisów w bazie danych63.
Ibidem.
S. Noga, op. cit.
59
Łańcuch Blokowy Konsorcjum Zdrowia Publicznego.
60
S. Noga, op. cit.
61
Ibidem.
62
Blockchain i inne technologie rozproszonego rejestru – wprowadzenie do aspektów praw‑
nych, [on‑line:] https://ipwsieci.pl/wpis,149,Blockchain_i_inne_technologie_rozproszonego_rejestru__8211_wprowadzenie_do_aspektow_prawnych.html [dostęp: 21.03.2020].
63
Ibidem.
57
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Transakcje te mogą mieć formę anonimową lub nie, ponieważ same
transakcje dokonywane są między alfanumerycznymi adresami należącymi
do użytkowników bazy informacji64. Wykorzystanie sieci zamkniętej (prywatnej) blockchain byłoby korzystniejsze, ponieważ znajdowałaby się ona
pod nadzorem regulatorów oraz organizacji stanowiących szczególny moduł zaufania oraz potwierdzających transakcje65.
Właściwości technologii rozproszonego rejestru umożliwiają jej zastosowanie w wielu sferach życia, m.in. w bankach czy ubezpieczalniach66. Blockchain daje możliwość bezpiecznego zrealizowania transakcji między podmiotami, bez potrzeby wprowadzania dodatkowych zabezpieczeń. Pozwala
również na tworzenie rejestrów, których nie da się sfałszować. Zaszycie
mechanizmów rozliczeń w łańcuchu bloków umożliwia automatyczne i łatwe rozliczanie transakcji między podmiotami, np. między dystrybutorem
energii i jej producentem albo między właścicielem praw autorskich i podmiotami, które korzystają z danych aktywów lub własności intelektualnej67.
2.2. Problemy występujące w faktoringu
2.2.1. Przykłady problemów występujących w transakcjach
faktoringowych
W Polsce liczba przedsiębiorców decydujących się zawrzeć współpracę
z firmami faktoringowymi jest z roku na rok coraz większa68. Zatory płatnicze oraz długie terminy płatności sprawiają, że przedsiębiorcy decydują się
na przedstawienie wystawionych przez siebie dokumentów do sprzedaży
faktorom w celu poprawienia płynności finansowej firmy69.
64
M. Legumina, Blockchain w procesie windykacji, [on‑line:] https://practicalevents.pl/
blockchain/ [dostęp: 21.03.2020].
65
A. Brandys, Przyszłość technologii blockchain w Polsce, [on‑line:] https://cyfrowaekonomia.pl/przyszlosc‑technologii‑blockchain‑w‑polsce/ [dostęp: 21.03.2020].
66
T. Zalewski, Blockchain i inne technologie rozproszonego rejestru – wprowadzenie do
aspektów prawnych, [on‑line:] https://ipwsieci.pl/wpis,149,Blockchain_i_inne_technologie_rozproszonego_rejestru__8211_wprowadzenie_do_aspektow_prawnych.html [dostęp:
21.03.2020].
67
Ibidem.
68
M. Madziąg, Faktoring – wady i zalety, [on‑line:] https://www.totalmoney.pl/
artykuly/140610,kredyty‑dla‑firm,faktoring‑‑‑wady‑i‑zalety,1,1 [dostęp: 24.03.2020].
69
Blockchain w Polsce. Możliwości i zastosowania, [on‑line:] https://www.raportblockchain.pl/ [dostęp: 24.03.2020].
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Podpisanie umowy faktoringu niesie ze sobą różne niebezpieczeństwa,
na które narażeni są faktorzy. Najczęściej do oszustw dochodzi, gdy to
przedsiębiorca zgłasza się do faktora z propozycją zawarcia umowy70. Przykłady oszustw faktoringowych to m.in.71:
ȤȤ oszustwo zwykłe,
ȤȤ przedstawianie fałszywych faktur,
ȤȤ przedstawianie jednakowej wierzytelności kilku faktorom,
ȤȤ oszustwo na anulowanie faktury,
ȤȤ oszustwo na rękojmię,
ȤȤ oszustwo na karuzelę,
ȤȤ oszustwo na tożsamość,
ȤȤ oszustwo dystrybucyjne.
Wyżej wymienione przykłady są wymiernym zagrożeniem, zwłaszcza
w miejscach, w których pomiędzy uczestnikami rynku72 wymiana informacji jest niemożliwa73 lub utrudniona. Oszustwa dotyczące zdublowanego faktoringu są nagminne. Dokonywane są w celu pozyskania środków,
poprzez przedstawienie wielu bankom tej samej faktury74. Potencjalne
utrudnienia mogą zostać wyeliminowane poprzez zastosowanie rozwiązań
opartych o technologię blockchain. Wdrożenie tej technologii pozwoliłoby
również zwiększyć przejrzystość informacji oraz ilość ich wymiany75.
2.2.2. Przedłużające się terminy płatności
Po zawarciu umowy faktoringu odbiorca dokonuje płatności za faktury na
konto faktora. Zdarza się, że dana należność nie zostaje uregulowana przez
odbiorcę w terminie. W takiej sytuacji, w celu wyjaśnienia przyczyny, z jakiej
zapłata należności nie została dokonana oraz ustalenia terminu płatności,
faktor wysyła wyspecjalizowanego pracownika do odbiorcy76. Gdy opóźnienie płatności jest dłuższe, zostaje wysłane wezwanie do zapłaty. W momen70
B. Nadra, Oszustwa (przestępstwa) faktoringowe – podstawowe schematy i mecha‑
nizmy obronne, [on‑line:] https://jaskowiak‑nadra.pl/faktoring/oszustwa‑przestepstwa
‑faktoringowe‑podstawowe‑schematy‑i‑mechanizmy‑obronne/ [dostęp: 24.03.2020].
71
Ibidem.
72
Czyli wierzycielami, instytucjami finansowymi i płatnikami.
73
Na skutek wielkości rynku oraz wolności obrotu gospodarczego.
74
Raport Blockchain, Anty‑fraud w faktoringu, [on‑line:] https://www.raportblockchain.pl/anty‑fraud‑w‑faktoringu.html [dostęp: 24.03.2020].
75
Ibidem.
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cie, gdy pomimo podjętych działań należność nie zostanie uregulowana,
przez co opóźnienia w płatnościach przedłużą się, faktor może zaproponować odbiorcy restrukturyzację należności77. Jeśli odbiorca odmawia płatności, na wniosek dostawcy jest możliwość wszczęcia windykacji sądowej.
Jeżeli płatność nie zostaje dokonana, a opóźnienie przekracza wyznaczony
między dostawcą a faktorem termin, pojawić się może obowiązek zwrotu
zaliczki faktorowi, którą ten wypłacił wcześniej na daną fakturę78. Zwrot zaliczki faktorowi występuje najczęściej w przypadku zawarcia umowy faktoringu niepełnego. Transakcja faktoringu może zostać również ubezpieczona
od ewentualnego braku zapłaty zaliczki ze strony odbiorcy. Możliwość taka
istnieje w przypadku zawarcia umowy faktoringu pełnego79.
W przypadku wszczęcia windykacji sądowej mogą wystąpić problemy80,
czyli: brak danych dłużnika, ucieczka dłużnika wraz z jego majątkiem lub
przedłużanie przez dłużnika postępowania. Są one dość uciążliwe dla środowiska faktorów81. Do tej pory nie udało się znaleźć rozwiązania, które
definitywnie mogłoby je wyeliminować. Wobec przedłużających się postępowań, w 2019 roku wprowadzono nowelizację Kodeksu cywilnego82, która ograniczyła skalę tego problemu83. Zgodnie z nią, nie jest dopuszczalne
wniesienie zażalenia tylko dla zwłoki postępowania84.
2.2.3. Przedstawianie fałszywych faktur i oszustwa zwykłe
Największym problemem dla branży faktoringowej jest przedstawianie
fikcyjnych wierzytelności. Stopniowe odchodzenie od wystawiania faktur
76
Faktoring‑broker.pl, Faktoring – definicja i na czym polega, [on‑line:] http://www.
faktoring‑broker.pl/faktoring/ [dostęp: 25.03.2020].
77
Restrukturyzacja należności polegałaby na rozłożeniu jej na kilka dogodnych dla odbiorcy rat.
78
Faktoring‑broker.pl, op. cit.
79
Ibidem.
80
M. Legumina, op. cit.
81
Ibidem.
82
Wprowadzenie Ustawy z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1469), zwanej ustawą zmieniającą.
83
Ibidem.
84
R. Trybulski, Stara sztuczka dłużników‑oszustów zniknie z postępowań sądowych. Ża‑
lić się do sądu można, ale nie po to, żeby uniknąć zapłaty, [on‑line:] https://bezprawnik.pl/
przedluzanie‑postepowania/ [dostęp: 26.03.2020].
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w formie pisemnej i nacisk, jaki jest kładziony na wystawianie ich w formie
elektronicznej, ułatwiają wykrywanie podejrzanych transakcji85.
Dość często można się spotkać z tzw. oszustwem zwykłym, które jest
pospolitym wyłudzeniem limitu faktoringowego (finansowania)86. Jest ono
podobne do oszustwa względem banku, w przypadku wyłudzania kredytu87. Najczęściej polega ono na: zatajeniu przez faktoranta wierzytelności,
informacji o jego rzeczywistej sytuacji finansowej, zobowiązaniach, podawaniu fikcyjnych dochodów, fałszowaniu zaświadczeń o niezaleganiu, sprawozdań finansowych lub np. ukryciu innego faktoringu88.
2.2.4. Oszustwa na anulowanie faktury oraz oszustwo
na rękojmię
Przy zawieraniu transakcji faktoringowych zdarza się, że na podstawie
otrzymanych dokumentów, z pozoru, wszystko wygląda dobrze. Przedstawiona jest rzeczywista historia danej transakcji, kontrahent, z którym faktor ma zamiar zawrzeć umowę, jest sprawdzony, otrzymano potwierdzenie
o istnieniu danej wierzytelności. Problem zaczyna się w momencie nadejścia dnia uregulowania należności za fakturę. Wychodzi na jaw, że nastąpiło
anulowanie danego zamówienia, a faktura, która była dowodem transakcji,
została wyczyszczona „do zera” na skutek wystawienia faktury korygującej.
Oszustwo to jest jednym z najtrudniejszych do zapobieżenia, ponieważ
nie zawsze jest się w stanie wygrać sprawę wytoczoną przeciwko dłużnikom, którzy biorą w nim udział. Zdarza się często, że tego typu przestępstwom, w przypadku zawarcia umowy faktoringu niepełnego, towarzyszy
niewypłacalność faktoranta, przez co wyrok może zostać uczyniony spóźnionym. Firmy faktoringowe nie dysponują odpowiednimi dokumentami
prawnymi, których zapisy mogłyby być wykorzystane w sądach przeciwko
odbiorcom, którzy dokonali oszustwa.
W przypadku oszustw na rękojmię sytuacja wygląda podobnie. Różnica
między oszustwem na anulowanie faktury a oszustwem na rękojmię jest
taka, że w przypadku rękojmi dłużnik korzysta z możliwości całościowego
85
B. Nadra, Fraudy faktoringowe – mechanizmy i tendencje, „Faktoring. Almanach
Polskiego Związku Faktorów”, Rok IX (2019), s. 76–80, [on‑line:] http://faktoring.pl/wp
‑content/uploads/2019/10/Almanach‑PZF‑rok‑IX.pdf [dostęp: 24.03.2020].
86
Ibidem.
87
B. Nadra, Oszustwa (przestępstwa) faktoringowe...
88
Ibidem.
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lub częściowego odstąpienia od umowy (uprawnienie rękojmi), nie informując o tym faktora. Często przy dokonywaniu tego typu oszustwa, w przypadku zawarcia umów faktoringu niepełnego, okazuje się, że faktorant jest
niewypłacalny89.
2.2.5. Oszustwa na karuzelę oraz oszustwa na tożsamość
Oszustwo na karuzelę polega na wprowadzeniu towaru do obiegu podmiotów, które są ze sobą powiązane. Żaden z podmiotów nie płaci za towar,
a zaliczka ostatecznie zostaje wypłacona tylko przez faktora. Tu, podobnie jak w przypadku oszustw na rękojmię, faktorant lub odbiorca często
są niewypłacalni. Zdarza się, że obieg towaru jest fikcyjny, a dokumenty są
podrobione. Faktorant najczęściej otrzymuje z powrotem wprowadzony
przez siebie do obiegu towar oraz otrzymuje za niego zaliczkę, zapłaconą
przez faktora.
Sfałszowanie podpisów odbiorców czy też podebranie czyjejś tożsamości
wiąże się z oszustwem na tożsamość. Oszuści podają się za kogoś, kim nie
są, lub podają tożsamość fałszywych odbiorców90.
2.2.6. Oszustwa dystrybucyjne
Sprawców oszustw dystrybucyjnych trudno jest wykryć. Faktorant może
zostać ofiarą oszusta, który jest jego nowym kontrahentem, nie zgłoszonym
jeszcze do faktoringu. Nowy odbiorca faktora może okazać się oszustem,
który podszywa się pod inną firmę. Podszycie się pod znaną markę sprawia,
że ofiary są skłonniejsze do zaufania oszustom i zawarcia z nimi umowy.
Najbardziej narażone są instytucje faktoringowe, których kryteria akceptacji odbiorcy są dość luźne oraz nie wymagają od nich historii obrotów, na
podstawie których istniałaby możliwość wykrycia potencjalnego oszusta91.
2.3. Możliwości łańcucha bloków
Ogromny potencjał technologii rozproszonego rejestru jako pierwszy został rozpoznany przez branżę finansową w instytucjach nazywanych od
89
90
91

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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finansów i technologii branżą „FinTech”92. Zastosowanie technologii blockchain w faktoringu wyeliminowałoby wiele problemów występujących
w tej branży.
Część niedogodności mogłoby rozwiązać połączenie dwóch systemów
działających w oparciu o technologię łańcucha bloków. Pierwszy z nich
to centralny rejestr faktur, drugi zaś to system, który usprawniałby proces
zawierania transakcji faktoringowych, jednocześnie będąc też archiwum93.
Podstawowy schemat działania koncepcji kryptograficznych.
ByłabyRys.
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Rys. 4. Komunikacja powstałych systemów w faktoringu.
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Rys. 5. Wprowadzanie faktury do centralnego rejestru faktur.

Zastosowanie centralnego rejestru faktur wymagałoby wprowadzenia
zmian m.in. w obecnych systemach sieciowych, centralnych bazach danych
1. Sprzedawca wystawia fakturę VAT i przesyła ją do organów podatkowych
oraz normach prawnych94. Rozwój technologii łańcucha bloków znajduje
się dopiero w fazie początkowej, a prawo, nie tylko w naszym kraju, zawiera
braki w regulacjach kwestii z tą technologią związanych95.
Konieczność dostosowania obecnego systemu do nowoczesnej technologii, jaką jest blockchain,
wymaga wprowadzenia wielu zmian. W podej2. Przeprowadzenie weryfikacji danych zawartych w fakturze, wprowadzenie jej

do

systemu oraz odesłanie jej do nabywcy i przedsiębiorcy.
92
B. Rutkowski, Blockchain – aspekty technologiczne oraz przykłady zastosowań, [on
‑line:] https://www.lazarski.pl/pl/wydzialy‑i‑jednostki/instytuty/wydzial‑ekonomii‑i‑zarza
dzania/centrum‑technologii‑blockchain/blockchain‑aspekty‑technologiczne‑oraz‑przykla
dy‑zastosowan/ [dostęp: 06.04.2020].
93
Instytucja faktoringowa przechowywałaby w nim dane przekazane przez przedsię3. Odesłanie podpisanej przez nabywcę faktury organom podatkowym, złożenie przez
biorcę podczas procesu faktoringowego.
nich
drugiego
94
Deloitte, op. cit. podpisu i wprowadzenie jej pełnej wersji do systemu.
95
Ibidem.

4. Wysłanie dokumentu zawierającego oba kody dostępu do przedsiębiorcy oraz do
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mowaniu decyzji przede wszystkim należy mieć na uwadze, jakie korzyści
technologia ta za sobą niesie.
2.4. Propozycja rozwiązania
2.4.1. Faktura potwierdzeniem zawarcia transakcji
W wielu działalnościach gospodarczych potwierdzeniem zawartej transakcji jest wystawienie faktury96. Przedsiębiorcy97 dokonują tego niemal codziennie, sprzedając towar lub świadcząc usługę. Dokonując transakcji, są
zobowiązani do wypisania stosownego dokumentu, w którym uwzględnione zostają konkretne dane. Faktura VAT, która zostaje wystawiona zgodnie
z prawem, zawierać musi pełne dane podmiotów, pomiędzy którymi zostaje
zawarta transakcja. Dodatkowo musi ona zawierać informacje, które pozwolą jednoznacznie ją zidentyfikować. Elementy, które muszą być na niej
wyszczególnione, to98:
ȤȤ nazwa firmy lub/i imię i nazwisko,
ȤȤ numer NIP, a w przypadku klientów indywidualnych numer pesel lub
dane osobowe,
ȤȤ pełny adres,
ȤȤ numer rachunku sprzedającego,
ȤȤ data wystawienia faktury oraz jej numer (oraz data realizacji usługi),
ȤȤ nazwa usługi lub towaru, którego faktura VAT dotyczy,
ȤȤ zakres usług lub liczba produktów,
ȤȤ cena netto każdej usługi lub produktu oraz sumaryczna wartość zamówienia wraz z wyszczególnioną stawką podatku,
ȤȤ finalna kwota, jaką kupujący jest zobowiązany zapłacić.
Zdarza się, że z jakichś powodów przedsiębiorca musi skorygować treść
wystawionej wcześniej faktury VAT. Podstawowym dokumentem, który do
tego służy jest faktura korygująca. Dokument ten nie może w zasadniczy
sposób zmieniać treści oryginalnej faktury99.
96
Rafsoft.net, Faktura VAT – najważniejsze informacje, [on‑line:] https://www.rafsoft.
net/faktura‑vat‑najwazniejsze‑informacje/ [dostęp: 1.05.2020].
97
Przedsiębiorstwa będące płatnikiem podatku VAT.
98
Rafsoft.net, op. cit.
99
P. Szulczewski, Dokumenty korygujące – faktura korygująca, [on‑line:] https://
www.pit.pl/faktura‑korekta/dokumenty‑korygujace‑faktura‑korygujaca‑922790 [dostęp:
10.05.2020].
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2.4.2 Zastosowanie technologii blockchain w faktoringu
Przełomowym rozwiązaniem, umożliwiającym pozbycie się większości
problemów występujących w faktoringu, jest wprowadzenie centralnego
rejestru faktur100 oraz systemu informacji o przedsiębiorcach. Identyfikacja faktur przez urząd podatkowy uniemożliwiłaby m.in. ich fałszerstwo,
a drugi z systemów usprawniłby zawieranie transakcji faktoringu. Pełny
dostęp do danych zawartych w centralnym rejestrze faktur miałby Urząd
Skarbowy, zaś do informacji o przedsiębiorcach tylko ta firma, która wprowadziła te dane, oraz Polski Związek Faktorów.
Sprzedawca wystawia w wersji elektronicznej fakturę, zawierającą informacje niezbędne do zawarcia transakcji, oraz składa na niej podpis elektroniczny. Plik zawierający zaszyfrowane informacje dotyczące faktury
zostaje przesłany do organu podatkowego, który w przypadku pozytywnej
weryfikacji pod względem zawartych na fakturze informacji składa na niej
swój elektroniczny podpis oraz wprowadza jej niepełną wersję (bez podpisu elektronicznego nabywcy) do systemu. Faktura zawierająca elektroniczny podpis organu podatkowego zostaje odesłana do jej nabywcy oraz
do sprzedawcy. Kodem dostępu upoważniającym do wglądu do informacji
o fakturze jest podpis elektroniczny. Po wydrukowaniu faktury podpis ten
widnieje na niej w postaci QR kodu, którego zeskanowanie umożliwia dostęp do zawartych w niej informacji. Po otrzymaniu faktury wraz z kluczem
dostępu nabywca weryfikuje zawarte w niej dane, a następnie składa na niej
swój elektroniczny podpis i odsyła plik z powrotem do organu podatkowego. Informacje, które zostały przekazane przez nabywcę, muszą być zgodne
z tymi, które zostały przekazane przez wystawcę faktury. Plik zawierający
podpisy podmiotów, między którymi doszło do transakcji, jest ostatecznie
weryfikowany przez organ podatkowy, po czym ostatecznie składa on na
fakturze swój podpis i wprowadza jej kompletną wersję do systemu. Złożony przez organ podatkowy podpis elektroniczny tworzy do niej kolejny
kod dostępu. Dokument zawierający oba kody dostępu zostaje wysłany
do sprzedawcy oraz nabywcy, w celu potwierdzenia poprawności zawartej
między nimi umowy. Wszystkie zmiany dotyczące faktury (tj. wystawione korekty) są rejestrowane w oddzielnym bloku i dodawane do łańcucha.
Takie działanie dałoby możliwość powiązania wszystkich informacji w jed100

Deloitte, op. cit.
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nym, niezmiennym ciągu101. Poszczególne etapy tego procesu przedstawia
rysunek 5.
Rys. 5. Wprowadzanie faktury do centralnego rejestru faktur.
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1. Sprzedawca wystawia fakturę VAT i przesyła ją do organów podatkowych

2. Przeprowadzenie weryfikacji danych zawartych w fakturze, wprowadzenie jej do
systemu oraz odesłanie jej do nabywcy i przedsiębiorcy.

3. Odesłanie podpisanej przez nabywcę faktury organom podatkowym, złożenie przez
nich drugiego podpisu i wprowadzenie jej pełnej wersji do systemu.

4. Wysłanie dokumentu zawierającego oba kody dostępu do przedsiębiorcy oraz do
nabywcy.

Źródło: Opracowanie własne.

Źródło: Opracowanie własne.
Urząd Skarbowy umożliwiałby faktorom wgląd do danych dotyczących faktury w

Urząd Skarbowy umożliwiałby faktorom wgląd do danych dotyczących
faktury w momencie ubiegania się o jej finansowanie przez przedsiębiorskładając wniosek o jej finansowanie, udostępniałby faktorowi posiadany QR kod (do pełnej
ców. Właściciel faktury, składając wniosek o jej finansowanie, udostępniałmomencie ubiegania się o jej finansowanie przez przedsiębiorców. Właściciel faktury,

wersji faktury), będący kluczem dostępu do faktury. W przypadku udzielonego już
finansowania
101 na daną fakturę informacja o tym byłaby zawarta w jednym z bloków. Faktor,

Ibidem.

któremu został udostępniony QR kod, uzyskując dostęp do informacji o fakturze, widziałby
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by faktorowi posiadany QR kod (do pełnej wersji faktury), będący kluczem
dostępu do faktury. W przypadku udzielonego już finansowania na daną
fakturę informacja o tym byłaby zawarta w jednym z bloków. Faktor, któremu został udostępniony QR kod, uzyskując dostęp do informacji o fakturze,
widziałby też wzmiankę o tym, że finansowanie na nią zostało już udzielone
lub nie. Brak poszczególnej faktury w rejestrze byłby równoznaczny z jej
niewystawieniem.
Przedsiębiorcy ubiegającemu się o finansowanie u danego faktora po
raz pierwszy, zostaje założone konto w systemie faktora102. Pełny dostęp do
informacji o przedsiębiorcy miałaby tylko firma faktoringowa, która jest
właścicielem tego systemu103. Przedsiębiorcy w systemie byliby wyszukiwani na podstawie numeru NIP, REGON lub też nazwy firmy.
Po weryfikacji przedstawionych przez przedsiębiorcę dokumentów faktorant otrzymuje informację o decyzji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonego wniosku o finansowanie następuje przygotowanie wstępnej
wersji umowy, która zostaje wysłana wraz z decyzją. W przypadku akceptacji warunków umowy przez przedsiębiorcę (lub po wprowadzeniu do
niej zmian) przygotowywana jest właściwa umowa wraz z oświadczeniem
o udzieleniu finansowania. Zaszyfrowany plik, zawierający oba dokumenty
z elektronicznym podpisem faktora, zostaje wysyłany do przedsiębiorcy. Po
złożeniu przez niego na dokumentach cyfrowego podpisu, plik trafia z powrotem do faktora. Umowa zostaje przekształcona w formę kodu komputerowego, gdzie po wprowadzeniu jej do jego systemu faktora, przy użyciu
smart contracts, następuje jej realizacja104. Kwota finansowania jest automatycznie przygotowana w systemie i gotowa do przelania na konto przedsiębiorcy (w przypadku płatności ratalnych system przygotowywałby płatności
cykliczne). Faktor otrzymuje zapytanie dotyczące wykonania przelewu, po
którego potwierdzeniu kwota zostaje automatycznie przelana na konto faktoranta. Plik zawierający oświadczenie stron transakcji o zawarciu umowy
zostaje wysłany do Urzędu Skarbowego, który dopisuje do kolejnego bloku
informację o udzielonym finansowaniu na tę fakturę. Po dokonaniu transakcji dłużnik faktoringowy otrzymuje automatycznie wygenerowaną przez
102
W przypadku, gdyby faktorant już kiedyś starał się o finansowanie u tego faktora,
jego konto znajdowałoby się w rejestrze i nie byłoby konieczności tworzenia nowego.
103
Wszystkie firmy faktoringowe miałyby swój prywatny system, tj. np. osobny dla Santander Leasing, osobny dla PKO BP Leasing.
104
Deloitte, op. cit.
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system faktora informację o nowym numerze konta, na które od teraz ma
dokonywać spłat swoich zobowiązań. Pozostałe dokumenty, które faktorant
musiał przedstawić ubiegając się o finansowanie, zostają zarchiwizowane
w systemie faktora poprzez dopisanie ich do kolejnego bloku. Poszczególne
etapy zawierania transakcji z wykorzystaniem technologii rozproszonego
rejestru zostały przedstawione na rysunku 6.
W przypadku odrzucenia wniosku o finansowanie przedsiębiorcy jego
kartoteka pozostaje w systemie faktora, gdzie do kolejnego bloku zostaje
dopisana informacja o tym, że ubiegał się on o finansowanie tej konkretnej
faktury, jednak z jakiegoś powodu wniosek został odrzucony.
2.4.3. Korzyści wynikające z zastosowania technologii
łańcucha bloków w faktoringu
Zastosowanie technologii łańcucha bloków w faktoringu niesie za sobą
wiele korzyści dla tej branży. Blockchain pozwoliłby wyeliminować m.in.
część oszustw faktoringowych oraz ograniczyłby ryzyko zawieranych transakcji. Dzięki centralnej bazie faktur byłoby możliwe szybkie wykrywanie
oszustw na przedstawianie fałszywych faktur czy też dublowanego faktoringu. W przypadku oszustw na rękojmię oraz oszustw na anulowanie faktury,
poprzez przymus ewidencjonowania w centralnym rejestrze również faktur
korygujących105, będą one szybciej wykrywane przez instytucje faktoringowe. System ten ułatwi faktorom weryfikację klientów oraz usprawni ich obsługę, co przyczyni się do zmniejszenia kosztów operacyjnych106. Przyczyni
się on również do zwiększenia poziomu wiarygodności, bezpieczeństwa,
zaufania oraz przejrzystości, co z pewnością przyniesie wiele korzyści zarówno przedsiębiorcom, jak i klientom107.
Dzięki zastosowaniu technologii łańcucha bloków proces finansowania
stałby się szybszy oraz bezpieczniejszy, jednocześnie nie tracąc na swojej
„łatwości”, co odróżnia go od procesu kredytowego108.

105
H. Staroń, W jaki sposób ująć reklamację w księgach rachunkowych, [on‑line:] https://www.rp.pl/Rachunkowosc/312289994‑W‑jaki‑sposob‑ujac‑reklamacje‑w‑ksiegach
‑rachunkowych.html [dostęp: 9.05.2020].
106
B. Rutkowski, op. cit.
107
Ibidem.
108
Deloitte, op. cit.
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Rys. 6. Zawieranie transakcji faktoringowej z wykorzystaniem
technologii blockchain.

Rys. 6. Zawieranie transakcji faktoringowej z wykorzystaniem technologii blockchain.

1. Złożenie wniosku o finansowanie przez przedsiębiorcę i przekazanie faktorowi
posiadanego QR kodu do faktury.

2. Weryfikacja przedstawionych przez przedsiębiorcę dokumentów oraz odesłanie
decyzji do wniosku (w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, przesłanie wraz z decyzją
wstępnej wersji umowy).

3. Akceptacja warunków umowy, odesłanie podpisanej umowy wraz z oświadczeniem do
faktora oraz wprowadzenie jej do jego systemu.

4. Realizacja umowy oraz wysłanie oświadczenia o udzielonym finansowaniu organom
podatkowym

5. Dopisanie informacji do bloku o udzielonym finansowaniu oraz powiadomienie
dłużnika o nowym numerze konta do spłat zobowiązań.

Źródło: Opracowanie własne.
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2.4.4. Rozwiązania doraźne
Zastosowanie technologii blockchain w podatkach oraz w faktoringu wymaga wprowadzenia wielu zmian, m.in. w obowiązujących normach prawnych, bazach danych czy też systemach sieciowych. Dostosowanie ich do
nowej technologii wymaga czasu oraz uwzględnienia różnych czynników,
które mogą wpłynąć na późniejsze funkcjonowanie systemu109.
Doraźnym rozwiązaniem, które pozwoliłoby uniknąć niektórych problemów występujących dotychczas w faktoringu oraz usprawniłoby proces
zawierania transakcji, byłoby stworzenie dwóch systemów: centralnego rejestru finansowanych faktur oraz rejestru danych przedsiębiorców110. Pierwszy z nich byłby zbiorem faktur, na które finansowanie zostało już udzielone.
Pełny dostęp do danych o fakturze miałaby tylko ta instytucja faktoringowa,
która udzieliła na nią finansowania, oraz Polski Związek Faktorów. Pozostałe jednostki faktoringowe widziałyby w ogólnodostępnym systemie tylko
numer faktury, datę jej wystawienia oraz informację o udzieleniu na nią
finansowania wraz z datą podpisania umowy.
Jeśli przedsiębiorca nigdy wcześniej nie był klientem danego faktoranta,
w momencie złożenia przez niego wniosku o finansowanie faktor zakładałby mu konto w systemie. Jeśli przedsiębiorca był klientem tego faktora
w przeszłości, założenie konta nie byłoby konieczne111. Wniosek wraz z resztą dokumentów, które zostały przedstawione przez faktoranta, byłby wprowadzony do systemu faktora i dopisany do kolejnych bloków w odpowiadającym danemu przedsiębiorcy łańcuchu.
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, podpisaniu umowy oraz oświadczenia o udzieleniu finansowania przez przedsiębiorcę faktor wprowadzałby je do systemu. Przedstawiona do finansowania faktura, wraz z oświadczeniem, byłaby wysyłana do PZF, który po zweryfikowaniu otrzymanych
dokumentów wprowadzałby ją do rejestru. Po umieszczeniu informacji
o finansowaniu w rejestrze PZF powiadamiałby o tym faktora, który od
tego momentu mógłby przejść do realizacji warunków umowy. W tym momencie warunki wprowadzonej wcześniej do systemu faktora umowy, przy
użyciu technologii smart contracts, byłyby realizowane automatycznie. SyIbidem.
System ten działałby analogicznie do tego, którego działanie zostało opisane w punkcie 3.4.2.
111
Patrz punkt 3.4.2.
109
110
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stem też w tym samym czasie wysyłałby informację do dłużnika o zmianie
numeru konta do spłaty zobowiązania112.
Rys. 7. Zawieranie transakcji faktoringowej z wykorzystaniem technologii
blockchain – rozwiązanie doraźne.

Rys. 7. Zawieranie transakcji faktoringowej z wykorzystaniem technologii blockchain – rozwiązanie doraźne.

1. Złożenie przez przedsiębiorcę wniosku o finansowanie oraz wprowadzenie
przedstawionych dokumentów do systemu faktora.

2. Weryfikacja przedstawionych dokumentów, wprowadzenie danych do systemów oraz
odesłanie decyzji dotyczącej złożonego wniosku (w przypadku pozytywnego rozpatrzenia
wniosku, przesłanie wraz z decyzją wstępnej wersji umowy).

3. Akceptacja warunków umowy, odesłanie do instytucji faktoringowej podpisanej
umowy wraz z oświadczeniem, wprowadzenie umowy do systemu faktora oraz odesłanie
oświadczenia wraz z fakturą do PZF.

4. Wprowadzenie faktury przez PZF do rejestru oraz wysłanie powiadomienia o jej
istnieniu w systemie do instytucji faktoringowej.

5. Wypełnienie warunków umowy oraz powiadomienie dłużnika o tym, że od tego
momentu spłaty zobowiązań ma dokonywać na nowy numer konta.

Źródło: Opracowanie własne.
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W przypadku odrzucenia wniosku o finansowanie dane przedstawione
przez przedsiębiorcę byłyby zachowane w rejestrze faktora. Zostałaby do
nich dołączona krótka informacja o przyczynie odrzucenia wniosku. Na
powyższym schemacie zostały wyszczególnione poszczególne etapy zawierania transakcji faktoringowej z wykorzystaniem tymczasowego rozwiązania opartego o łańcuch bloków.
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Wstęp
Utrzymanie płynności finansowej jest jednym z najważniejszych elementów strategicznych w przedsiębiorstwach. W wielu przypadkach jest ona ważniejsza niż
zysk. Przykładem może być sytuacja, w której mimo wykazywania przez firmę
zysku musi ona ogłosić upadłość, ponieważ z powodu braku gotówki nie jest
w stanie uregulować swoich krótkoterminowych zobowiązań. Przedsiębiorcy,
sprzedając swoim kontrahentom towary bądź usługi, niejednokrotnie wystawiają
im faktury z odroczonym terminem płatności. Takie działanie daje im przewagę
konkurencyjną, ale jednocześnie może prowadzić do zatorów płatniczych, których
konsekwencją jest m.in. utrata płynności finansowej przedsiębiorstwa. Rozwiązaniem, które pozwala na finansowanie bieżącej działalności firmy oraz poprawia jej
płynność finansową, jest faktoring.
Rynek faktoringu w Polsce na przestrzeni ostatnich lat bardzo dynamicznie się
rozwija. Co roku rośnie liczba firm decydujących się na skorzystanie z usług faktoringu. Według definicji, faktoring „jest to usługa świadczona przez faktora, która
polega na wykupie faktur od klienta, który jest dostawcą towarów lub wykonawcą
usług na rzecz swoich kontrahentów”. Dzięki niej okres oczekiwania na zapłatę
za fakturę skraca się, ponieważ przedsiębiorca, niedługo po wystawieniu faktury,
może uzyskać nawet 90% jej wartości.
Faktoring zmaga się z problemami. Jest narażony m.in. na oszustwa polegające
na przedstawieniu fałszywej faktury, dublowanym faktoringu czy też anulowaniu
faktury. Technologią, która pozwoliłaby na pozbycie się większości problemów
występujących w faktoringu oraz jednocześnie usprawniłaby proces zawierania
transakcji między przedsiębiorcą a faktorem, jest blockchain. Popularność tej
technologii w ostatnich latach znacznie wzrosła. Pojawia się coraz więcej publikacji, w których autorzy opisują mechanizmy jej działania, zalety, obszary jej zastosowania lub potencjalne miejsca jej przyszłego wykorzystania. Część jej zwolenników uważa, że jest ona jednym z najważniejszych wynalazków, które powstały od
momentu pojawienia się Internetu.
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie możliwości zastosowania technologii łańcucha bloków w faktoringu, aby móc wyeliminować istniejące problemy.
Praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia, bibliografii, spisu rysunków, spisu tabel oraz spisu wykresów.
W pierwszym rozdziale zostały poruszone najważniejsze zagadnienia dotyczące
technologii blockchain. Skupia się on m.in. na jej historii, działaniu oraz aspektach
prawnych.
Rozdział drugi dotyczy faktoringu. Zostały w nim przedstawione najważniejsze
informacje związane z rynkiem faktoringu. Odniesiono się m.in. do jego historii,
działania oraz aktów prawnych regulujących transakcje faktoringowe.
W rozdziale trzecim zostało przedstawione rozwiązanie w oparciu o technologię blockchain, które mogłoby pomóc pozbyć się większości problemów, z ja-
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kimi zmaga się branża faktoringowa. Ukazano w nim problemy faktoringu oraz
korzyści płynące z zastosowania tej technologii. Zakończenie zawiera własne przemyślenia autorki oraz wnioski, w których wskazuje zarówno możliwości rozwoju
zastosowania zaproponowanej technologii w praktyce, jak i ograniczenia, które
temu towarzyszą.
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Polski Związek Faktorów jest organizacją samorządu branżowego reprezentującą podmioty świadczące usługi faktoringowe w Polsce. Aktualnie
do PZF należy 26 członków: 5 banków komercyjnych i 21 samodzielnych
podmiotów wyspecjalizowanych w faktoringu. Poza tym 6 podmiotów
współpracuje ze Związkiem w ramach umów partnerskich. 3 osoby otrzymały status członka honorowego. Do najważniejszych zadań PZF należy
krzewienie wśród przedsiębiorców wiedzy o korzyściach wynikających
z faktoringu. Związek prowadzi też szeroki dialog na rzecz rozwoju tego
sektora w Polsce.
Celem PZF jest budowanie silnego samorządu branżowego poprzez:
• bliską, systematyczną i uporządkowaną współpracę wewnątrz organizacji,
• edukację przedsiębiorców i promocję usług,
• współpracę z ośrodkami akademickimi i decydentami na rzecz rozwoju rynku.
Polski Związek Faktorów działa od 2001 roku; powołano go do życia
7 listopada 2001 roku pod nazwą: Konferencja Instytucji Faktoringowych.
W pierwszym okresie Konferencja działała w strukturach branżowych Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w formule zrzeszenia prywatnych pracodawców banków i instytucji finansowych.
W kwietniu 2006 roku KIF została przekształcona w Polski Związek
Faktorów. Od tej pory krajowa federacja firm faktoringowych kontynuuje
samodzielną działalność jako samorządowa organizacja branżowa.
Do głównych celów PZF należy budowanie silnego samorządu branżowego poprzez bliską, systematyczną i uporządkowaną współpracę wewnątrz organizacji, edukację przedsiębiorców i promocję usług, a także
współpracę z ośrodkami akademickimi i decydentami na rzecz rozwoju
rynku.

Polski Związek Faktorów wspiera rozwój usług faktoringowych na forach międzynarodowych. Jest jednym z siedmiu inicjatorów utworzenia
EU Federation – europejskiej federacji krajowych stowarzyszeń faktorów
utworzonej w 2009 roku. Głównymi zadaniami tej organizacji jest monitoring przepisów tworzonych przez Komisję Europejską oraz Parlament Europejski pod kątem ich zgodności z interesami faktorów oraz prowadzenie
działalności lobbystycznej na rzecz umacniania pozycji branży.
PZF organizuje od 2010 roku coroczne konferencje międzynarodowe.
Dziś Międzynarodowy Kongres Faktoringu jest najważniejszym wydarzeniem w kalendarzu spotkań menedżerów i praktyków faktoringu i finansów w Polsce. Uczestniczą w nim uznani eksperci z całego świata.
Na kongresach omawiane są najważniejsze problemy i wyzwania stojące
przed dostawcami usług faktoringowych zarówno w Polsce, jak i na innych
rynkach.
Polski Związek Faktorów współpracuje także ze środowiskiem akademickim. Eksperci reprezentujący firmy członkowskie prowadzą wykłady
i seminaria na wyższych uczelniach. Związek organizuje także konkurs
„Złote Pióro PZF”, o które ubiegać się mogą autorzy najlepszych prac licencjackich, magisterskich i doktorskich z dziedziny faktoringu. Do dziesięciu
dotychczasowych edycji konkursu zgłoszono ponad 120 prac.
Związek jest także wydawcą specjalistycznego czasopisma pt. „Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów”. Publikowany jest nieprzerwanie od 2011 roku.

PR O FI L
Wielkość firmy
Obroty faktoringowe w 2020 roku (w mln zł)
1.817
Liczba klientów w portfelu faktoringowym na
91
koniec 2020 roku
Liczba pracowników
7180
Rok powstania firmy
2008
Grupa docelowa klientów
Obejmuje wszystkich klientów biznesowych, w szczególności MŚP oraz duże firmy. Dla mikroprzedsiębiorstw faktoring z regresem dostępny jest w procesie automatycznej analizy kredytowej.
Portfel oferowanych usług
Oferta faktoringu klasycznego zawiera produkty z regresem bądź z przejęciem ryzyka niewypłacalności zgłoszonych kontrahentów, m.in. w ramach polisy ubezpieczeniowej. W ofercie banku znajduje się
również faktoring odwrotny oraz usługa przekazania zarządzania wierzytelnościami.
Obszar działania
Teren całej Polski. Na koniec IV kwartału 2020 roku Bank dysponował 674 placówkami w kraju (200 oddziałami własnymi oraz 474 placówkami partnerskimi).
Dane kontaktowe
Siedziba:
ul. Łopuszańska 38 D
02-232 Warszawa
tel. 19 502 lub +48 12 370 70 00
fax +48 22 555 23 13
kontakt@alior.pl
Adres korespondencyjny:
ul. Postępu 18 B
02-676 Warszawa

O PI S
Wśród największych banków w Polsce Alior Bank sklasyfi kowany jest na 8. pozycji, z aktywami na
poziomie 78,6 mld PLN. Na koniec 2020 roku portfel banku wynosił ponad 4,4 mln klientów, w tym
239 tys. klientów biznesowych.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów biznesowych, Alior Bank SA udostępnił możliwość
odroczenia spłaty rat kredytów, tzw. ,,wakacje kredytowe”. Alior Bank SA wprowadził również szybką
i wygodną zdalną obsługę produktów dla firm dzięki:
• wykorzystaniu podpisów kwalifi kowanych, Autenti i Foto ID,
• uruchomieniu Modułu Produktów w bankowości internetowej BusinessPro,
• centralizacji aż 45 procesów posprzedażowych.
W 2020 roku Alior Bank aktywnie zaangażował się w Program Tarczy Finansowej PFR 1.0 dla
Firm i Pracowników i jako jeden z pierwszych banków dostosował systemy bankowości elektronicznej
do procesu przyjmowania wniosków o subwencje. Klienci biznesowi mogli składać wnioski w bankowości internetowej Alior Online i BusinessPro od dnia startu programu, tj. od 29 kwietnia 2020 roku.
Bank od lat jest obecny w programach publicznych, zarówno tych finansowanych ze środków unijnych, jak i krajowych. Pozwala to na utrzymywanie i rozwój atrakcyjnej oferty kredytowej, szczególnie
dla klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). W roku 2020 bank udostępnił też
klientom korporacyjnym ofertę Gwarancji BGK. Wprowadzono m.in Gwarancję FGP dla Faktoringu
odwrotnego oraz faktoringu z regresem. Dodatkowo Alior Bank wprowadził do oferty rozwiązania
wspierające realizację inicjatyw ekologicznych.
Klienci i rynek doceniają usługi Alior Banku, który triumfował w prestiżowych rankingach jakości w 2020 roku. W zestawieniu „Bank przyjazny Firmie” wg Magazynu „Forbes Polska” kapituła
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konkursowa uznała Alior Bank za najlepszy bank dla firm, doceniając tym samym wysoką jakość
obsługi i atrakcyjną ofertę dla firm. W rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka” Alior Bank okazał
się najlepszy pod kątem bankowości tradycyjnej. W tym samym rankingu zwyciężył również w kategorii „Bankowości zdalnej”. W 2020 roku Alior Bank zdobył pierwsze miejsce w plebiscycie „Złoty
Bankier” w kategorii kredyt gotówkowy organizowanym przez redakcję Bankier.pl i „Puls Biznesu”.
Alior Bank otrzymał także wyróżnienie specjalne w kategorii „Bezpieczny bank – najlepsze praktyki”.
Poza powyższymi nagrodami nowy format oddziału banku zdobył nagrodę European Property Award
w kategorii „Public Service Interior w Polsce” za projekt „Alior Bank – Bank Branch”, która została
przyznana twórcom pracowni Robert Majkut Design.
Oferta dla klientów biznesowych Alior Banku obejmuje m.in.:
• produkty kredytowe: limity debetowe w rachunku bieżącym, kredyty obrotowe, kredyty inwestycyjne, karty kredytowe,
• produkty finansowania handlu: faktoring z regresem, faktoring bez regresu, faktoring odwrotny, akredytywy oraz gwarancje,
• pełną gamę produktów leasingowych – oferowanych przez Alior Leasing ,
• produkty skarbowe: transakcje wymiany walut (również wymiany walut na termin) oraz produkty pochodne,
• usługi transakcyjne: wpłaty i wypłaty gotówkowe, obsługę przelewów,
• produkty depozytowe: lokaty terminowe, rachunki bieżące oraz pomocnicze.
• fundusze unijne i programy pomocowe,
• bankowość transakcyjną i nowoczesne systemy bankowości internetowej Alior Online dla mikrofirm i BusinessPro dla MŚP i firm korporacyjnych.
Więcej informacji na www.aliorbank.pl

Departament Faktoringu i Finansowania Handlu

PR O FI L
Wielkość firmy
Kwota obrotów faktoringowych za 2020 rok (w mln zł) 23.235
Liczba pracowników
49
Rok powstania firmy
2004 (od tego roku istnieje Departament Faktoringu i Finansowania Handlu)
Grupa docelowa klientów
Producenci i przedsiębiorstwa świadczące usługi, sprzedający i kupujący z odroczonym terminem płatności.
Portfel oferowanych usług
Faktoring niepełny, faktoring pełny, faktoring pełny z ubezpieczeniem, faktoring pełny z polisą klienta,
faktoring odwrotny, faktoring samorządowy, faktoring wymagalnościowy.
Obszar działania
Cały obszar Polski obsługiwany za pośrednictwem oddziałów Banku.
Obroty faktoringu eksportowego (%)
14,65
Przynależność do federacji/stowarzyszeń
Factors Chain International
Polski Związek Faktorów
Dane kontaktowe
ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa
tel. +48 22 598 29 19
fax +48 22 598 29 03
www.bankmillennium.pl/biznes/produkty/
faktoring

Opis
Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem oferującym swoje usługi wszystkim
segmentom rynku poprzez sieć oddziałów, sieci indywidualnych doradców i bankowość elektroniczną. Wykorzystuje najnowocześniejsze technologie i najlepsze tradycje bankowości, z powodzeniem
konkurując we wszystkich segmentach rynku finansowego.
Znajomość polskiego rynku finansów bank zbudował na wieloletnich doświadczeniach w obsłudze przedsiębiorstw i klientów indywidualnych, uzupełnia ją wiedzą i międzynarodową praktyką
w dziedzinie finansów wnoszoną przez Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) – największy
komercyjny bank w Portugalii, który jest strategicznym udziałowcem Banku Millennium.
Dzięki swoim spółkom zależnym i firmom współpracującym bank od lat prowadzi działalność
na wszystkich rynkach finansowych, zapewniając tym samym swoim klientom kompleksowe usługi
finansowe w ramach jednej instytucji. Bank stanowi centrum Grupy Banku Millennium, w skład której
wchodzą: Millennium Leasing, Millennium Dom Maklerski, Millennium Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych, Fundacja Banku Millennium, Millennium Goodie.
Bank Millennium oferuje klientom szeroki wybór rozwiązań faktoringowych. W ofercie banku
znajduje się faktoring: niepełny, pełny, pełny z ubezpieczeniem, pełny z polisą klienta, samorządowy,
jak również faktoring odwrotny oraz program finansowania dostawców.
Do dyspozycji każdego klienta jest zespół wysoko kwalifikowanych fachowców, wspieranych najnowocześniejszym systemem rozliczeniowym.
Bank Millennium oferuje usługi faktoringowe za pośrednictwem oddziałów w całym kraju. Klienci banku mogą korzystać z porad indywidualnych doradców produktowych, którzy pomogą wybrać
rozwiązanie odpowiednio dopasowane do ich potrzeb.
Bank skupia się na dostarczeniu kompleksowych rozwiązań faktoringowych dopasowanych do
specyfiki działalności firmy, opartych na nowoczesnych rozwiązaniach cyfrowych, minimalizujących
zaangażowanie klientów w czynności operacyjne związane ze współpracą z bankiem.
Klientom korzystającym z usług faktoringowych, którzy oczekują automatyzacji procesów wymiany
danych, Bank Millennium udostępnia rozwiązania, które umożliwiają komunikację pomiędzy systemem
finansowo-księgowym klienta a systemem faktoringowym za pomocą usług sieciowych (web-services).
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Bank Ochrony Środowiska SA
Departament Faktoringu

PR O FI L
Wielkość firmy
Kwota obrotów faktoringowych za 2020 rok (w mln zł) 3.261
Liczba pracowników
16 (dotyczy Departamentu Faktoringu)
Rok powstania firmy
1.04.2010 (dotyczy Departamentu Faktoringu)
Grupa docelowa klientów
Faktoring kierujemy zarówno do małych, średnich firm, jak i dużych korporacji, prowadzących ekspansywną politykę zwiększania sprzedaży oraz przywiązujących wagę do profesjonalnej obsługi należności.
Portfel oferowanych usług
Faktoring krajowy i zagraniczny z regresem, faktoring z polisą, faktoring odwrotny. W kwietniu
2012 roku, postępując zgodnie z misją – Rzetelny bank – w trosce o Ciebie i Nasze środowisko, Bank
wprowadził nową formułę faktoringu – ekoFaktoring.
Obszar działania
BOŚ Bank oferuje swoje usługi faktoringowe w Centrach Biznesowych Banku. W każdym Centrum
Biznesowym nasi doradcy we współpracy z ekspertami i specjalistami w dziedzinie faktoringu są
w s tanie przygotować najlepsze rozwiązania, w pełni dopasowane do indywidualnej sytuacji klienta.
Przynależność do federacji/stowarzyszeń
Polski Związek Faktorów
Dane kontaktowe
ul. Żelazna 32
00-832 Warszawa
tel. +48 22 850 87 20, fax +48 22 850 88 91
infolinia 0 801 355 455, +48 22 543 34 34
bos@bosbank.pl
www.bosbank.pl

O PI S
Bank Ochrony Środowiska SA (BOŚ SA) rozpoczął działalność w 1991 roku. Jest bankiem specjalizującym się we wspieraniu projektów i działań na rzecz ochrony środowiska. W ciągu 30 lat działalności
BOŚ SA udostępnił w celu realizacji projektów ekologicznych środki o wartości ponad 23,5 mld zł.
Łączna wartość inwestycji służących ochronie środowiska, zrealizowanych dzięki wsparciu Banku,
wyniosła ponad 52 mld zł.
Wieloletnia praktyka Banku w zakresie konstruowania rozwiązań finansowych dla przedsiębiorstw znalazła odzwierciedlenie również w dziedzinie usług faktoringowych. Faktoring w BOŚ SA
wprowadzono do wachlarza produktów korporacyjnych w kwietniu 2010 roku, a oferta w zakresie
świadczenia usług faktoringowych ciągle ewoluuje wraz z rosnącymi potrzebami firm z sektora małych,
średnich i dużych przedsiębiorstw oraz z sektora finansów publicznych.
BOŚ SA, chcąc sprostać rosnącym wymaganiom klientów, oferuje usługi faktoringowe, dopasowując je indywidualnie do potrzeby i specyfiki klienta. W każdym regionie korporacyjna sieć sprzedaży wsparta jest siecią ekspertów i specjalistów w dziedzinie faktoringu, którzy znajdują najlepsze
rozwiązania, dostosowane do indywidualnej sytuacji klienta.
Zgodnie ze strategią Banku stawiamy na nasz wyróżnik – ochronę środowiska.
Stąd pomysł na nową formułę faktoringu – ekoFaktoring, który eliminuje obieg dokumentacji
papierowej, dzięki czemu jego użytkownik ma szansę zminimalizować koszty związane z drukowaniem i wysyłką faktur.
Więcej informacji na: https://www.bosbank.pl/korporacje/faktoring

PR O FI L
Wielkość firmy
Kwota obrotów faktoringowych za rok 2020 (w mln zł) 956
Liczba pracowników Grupy w Polsce
194
Rok powstania
1985 (w 2016 roku Grupa rozpoczęła działalność w Polsce poprzez przejęcie wiodącego
podmiotu w zakresie finansowania służby
zdrowia i administracji publicznej)
Grupa docelowa klientów
W Polsce BFF oferuje swoje usługi dla instytucji działających w obszarze ochrony zdrowia, samorządów oraz dostawców współpracujących z podmiotami administracji publicznej.
Portfel oferowanych usług
BFF Banking Group w Polsce oferuje:
• finansowanie krótko- i długoterminowe,
• faktoring bez regresu,
• finansowanie faktur.
Obszar działania
Grupa prowadzi działalność we Włoszech, Chorwacji, Czechach, Francji, Grecji, Polsce, Portugalii,
Słowacji i Hiszpanii.
Obroty faktoringu eksportowego (%)
b.d.
Obroty faktoringu importowego (%)
b.d.
Przynależność do federacji/stowarzyszeń
Polski Związek Faktorów
Polska Federacja Szpitali
Związek Banków Polskich
Dane kontaktowe
ul. Kilińskiego 66 (Budynek B)
90-118 Łódź
tel. +48 42 272 31 00
info-pl@bff.com

O PI S
BFF Banking Group jest największym niezależnym specjalistycznym podmiotem fi nansowym we
Włoszech i wiodącą instytucją w Europie. Specjalizuje się w faktoringu i pożyczkach, usługach związanych z instrumentami kapitałowymi, bankowością i płatnościami korporacyjnymi. Grupa działa we
Włoszech, Polsce, Hiszpanii, Portugalii, Słowacji, Czechach, Grecji, Chorwacji i Francji.
BFF Banking Group rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2016 roku od przejęcia wiodącej
instytucji oferującej finansowanie podmiotów sektora publicznego oraz firm funkcjonujących w branży
ochrony zdrowia.
Aktywność na polskim rynku faktoringu oraz zarządzania należnościami pozwala BFF Banking
Group wspierać płynność finansową zarówno lokalnych instytucji działających w obszarze ochrony
zdrowia, jak i samorządów oraz dostawców współpracujących z podmiotami administracji publicznej.
W 2019 roku Grupa otworzyła również oddział bankowy.
BFF Banking Group w Polsce jest aktywna w trzech kluczowych obszarach:
• finansowanie krótko- i długoterminowe,
• faktoring bez regresu,
• finansowanie faktur.
Dodatkowe informacje na temat BFF Banking Group dostępne są na stronie internetowej bff.com.
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Bibby Financial Services sp. z o.o.
PR O FI L
Wielkość firmy
Kwota obrotów faktoringowych za 2020 rok (w mln zł) 3.232
Liczba pracowników
99
Rok powstania firmy
2002
Grupa docelowa klientów
Małe i średnie przedsiębiorstwa.
Portfel oferowanych usług
Faktoring krajowy (z regresem i bez regresu), faktoring eksportowy (z regresem, bez regresu), faktoring
odwrotny, faktoring dla transportu, faktoring masowy, faktoring cichy.
Obszar działania
Cała Polska.
Obroty faktoringu eksportowego (%)
26% (838 mln zł)
Przynależność do federacji/stowarzyszeń
British Polish Chamber of Commerce
Factors Chain International
Polski Związek Faktorów
Dane kontaktowe
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
tel. +48 22 545 61 23
fax +48 22 545 61 22
info@bibbyfinancialservices.pl
www.bibbyfinancialservices.pl

O PI S
Bibby Financial Services sp. z.o.o. jest niezależną od banku firmą oferującą usługi finansowe dla sektora
MŚP, działającą na polskim rynku od 2002 roku.
Spółka należy do istniejącej od 1807 roku finansowej części brytyjskiej firmy Bibby Line Group Ltd.,
w ramach której działają trzy grupy podmiotów oferujące następujące rodzaje usług: transport morski –
Bibby Line Ltd., usługi logistyczne – Bibby Distribution Ltd. i usługi finansowe – Bibby Financial Services.
Ponad 200-letnie doświadczenie oraz najwyższe standardy zarządzania pozwoliły Bibby Line
Group uplasować się w ścisłej czołówce w każdym z obszarów jej działalności. Firma posiada biura
m.in. w: Wielkiej Brytanii, Irlandii, Polsce, Francji, Holandii, Niemczech, Czechach, Słowacji, Malezji
i Singapurze. Ścisła współpraca polskiej spółki z firmą macierzystą zapewnia dostęp do najlepszych
rozwiązań.
Bibby Financial Services proponuje swoim Klientom rozwiązania zapewniające poprawę płynności
finansowej oraz efektywną kontrolę nad należnościami, włączając w to zabezpieczenie przed niewypłacalnością kontrahentów. Kieruje swoją ofertę do firm produkcyjnych, handlowych i usługowych,
prowadzących sprzedaż z odroczonymi terminami płatności. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze, polegającej na finansowaniu środków zamrożonych w niezapłaconych fakturach oraz aktywnym
zarządzaniu należnościami, jak również ich egzekwowaniu.
W ofercie firmy znajdują się takie produkty, jak: faktoring krajowy i eksportowy, z regresem i bez
regresu, a także faktoring odwrotny, dla transportu oraz faktoring dla małych firm.
Firma nieustannie poszerza zakres swoich usług, mając na uwadze zróżnicowane i zmieniające
się potrzeby polskich przedsiębiorców. Proponuje rozwiązania dopasowane do potrzeb przedsiębiorcy,
zapewniając przy tym szybką decyzyjność, elastyczne limity finansowania, przejrzystość procedur
i osobisty kontakt z doradcą.
Bibby Financial Services posiada trzy oddziały w Polsce: w Warszawie, Poznaniu i Katowicach.
Jest członkiem międzynarodowego zrzeszenia faktorów Factors Chain International.

PR O FI L
Wielkość firmy
Kwota obrotów faktoringowych za 2020 rok (w mln zł) 42.256
Liczba pracowników
147
Rok powstania firmy
2004
Grupa docelowa klientów
Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, handlowe oraz rolno-spożywcze prowadzące sprzedaż z odroczonym terminem płatności.
Portfel oferowanych usług
Faktoring pełny, faktoring pełny ubezpieczony, faktoring niepełny, faktoring odwrotny, data faktoring,
linia progresywna, rozwiązania Multi-Local.
Obszar działania
Prowadzimy działalność na terenie całego kraju.
Obroty faktoringu eksportowego (%)
24% (10.462 mln zł)
Obroty faktoringu importowego (%)
0,3% (129 mln zł)
Przynależność do federacji/stowarzyszeń
Factors Chain International
Polski Związek Faktorów
Dane kontaktowe
ul. M. Kasprzaka 2
01-211 Warszawa
CSS-Faktoring@bnpparibas.pl
www.faktoring.bnpparibas.pl

O PI S
BNP Paribas Faktoring sp. z o.o. jest spółką faktoringową, której właścicielem jest Bank BNP Paribas
należący do międzynarodowej grupy bankowej. Spółka należy do Grupy BNP Paribas Factoring, lidera
rynku międzynarodowego, dysponującego 50-letnim doświadczeniem oraz siecią spółek funkcjonujących w 17 krajach Europy, Azji i Afryki.
W Polsce BNP Paribas Faktoring sp. z o.o. działa od 2006 roku i jest jedną z najszybciej rozwijających się firm faktoringowych na rynku. Spółka jest członkiem Polskiego Związku Faktorów oraz
międzynarodowego stowarzyszenia firm faktoringowych – Factors Chain International. Swoją ofertę
kieruje do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych oraz
rolno-spożywczych prowadzących sprzedaż z odroczonym terminem płatności. Zapewniamy klientom
zarządzanie należnościami oraz ich finansowanie, również z możliwością przejęcia ryzyka wypłacalności odbiorców. W ramach usługi rozliczamy należności z odbiorcami klienta, a w przypadku zaistnienia
takiej potrzeby prowadzimy windykację. Oferowane rozwiązania elastycznie dostosowywane są do
potrzeb klientów. Korzystając z doświadczeń światowej grupy, spółka oferuje rozwiązania również
dla międzynarodowych grup kapitałowych, których celem jest jednolite podejście do faktoringu we
wszystkich podmiotach. Multi-Local Solution umożliwia scentralizowane negocjowanie warunków
kontraktu, a w trakcie współpracy korzystanie z jednolitego raportowania i aplikacji on-line, jak również z konsultacji z naszymi doradcami zarówno na szczeblu lokalnym, jak i centralnym. Oferta Spółki
dostępna jest również w Oddziałach Banku BNP Paribas na terenie całego kraju.
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BPS Faktor SA
PR O FI L
Wielkość firmy
Kwota obrotów faktoringowych za 2020 rok (w mln zł) 1.050
Liczba pracowników
20
Rok powstania
2011
Grupa docelowa klientów
Oferta skierowana do szerokiego grona podmiotów gospodarczych, głównie z sektora małych i średnich
przedsiębiorstw.
Portfel oferowanych usług
Faktoring z regresem (niepełny), faktoring bez regresu z ubezpieczeniem (pełny), faktoring abonamentowy
oraz faktoring na finansowanie dostaw (odwrotny).
Obszar działania
BPS Faktor SA świadczy swoje usługi na terenie całego kraju.
Przynależność do federacji/stowarzyszeń
Polski Związek Faktorów
Dane kontaktowe
ul. Grzybowska 81
00-844 Warszawa
tel. +48 22 57 81 400, kom. 797 605 809
SekretariatFaktor@bankbps.pl
www.BPSFaktor.pl

O PI S
BPS Faktor SA jest spółką produktową utworzoną w 2011 roku i należącą w 100% do Banku Polskiej
Spółdzielczości SA. Zadaniem Spółki jest kompleksowe świadczenie usług faktoringowych na terenie całego
kraju, dla podmiotów gospodarczych głównie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w tym także dla
klientów Banku Polskiej Spółdzielczości oraz zrzeszonych Banków Spółdzielczych. Spółkę tworzą ludzie
posiadający wieloletnie doświadczenie w branży faktoringowej oraz eksperckie podejście do świadczonych usług.
Usługa faktoringowa zapewniona przez BPS Faktor uzupełnia ofertę produktów kredytowych bankowej
Grupy BPS. Ma to na celu wzmocnienie pozycji konkurencyjnej bankowości spółdzielczej w Polsce. Usługi
faktoringu w BPS Faktor spełniają standardy rynkowe, a w wielu aspektach mechanizmy oferowane
w zakresie produktu i rozliczeń są znacznie bardziej przyjazne niż u konkurencji. W oparciu o kompleksowość
i elastyczność oferty BPS Faktor dopasowuje zakres usługi do specyfiki i skali działalności klienta.
BPS Faktor proponuje produkty faktoringowe dostępne na rynku w połączeniu ze świadczeniem usług
dodatkowych, takich jak: zarządzanie i administrowanie należnościami, ich dochodzenie oraz opcjonalnie
również przejęcie ryzyka zapłaty za wierzytelność poprzez ubezpieczenie obrotu gospodarczego. Faktor oferuje
system faktoringowy do obsługi wierzytelności umożliwiający rozliczanie „per faktura”. Spółka zapewnia
także profesjonalną obsługę negocjacyjną, indywidualną bieżącą obsługę operacyjną poprzez dedykowanego
opiekuna oraz samodzielnie dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorcy coraz powszechniej korzystają z usług BPS Faktor, co z jednej strony jest wynikiem
szybkości działania i umiejętności dopasowania usług do zgłaszanych potrzeb, z drugiej natomiast
efektem konkurencyjnej ceny tej usługi. Faktoring może stanowić także uzupełnienie kredytu
krótkoterminowego, kredytu dla nabywców czy też leasingu.
W 2013 roku Spółka otrzymała „Laur Klienta Wyróżnienie” w kategorii usługi faktoringowe,
a już dwa lata później „Gazeta Finansowa” sklasyfikowała BPS Faktor w rankingu „20 najbardziej
dynamicznych instytucji finansowych wg dynamiki zysków”, „50 najbardziej dynamicznych
instytucji finansowych wg wielkości przychodów” oraz „100 najlepszych instytucji finansowych”, co
jest najlepszym potwierdzeniem, iż Spółka konsekwentnie realizuje strategię sprzedaży faktoringu,
ograniczając przy tym ryzyko utraty klientów na rzecz konkurencji. Przynależność do bankowej
Grupy BPS gwarantuje Spółce odpowiednią stabilność finansową oraz możliwość świadczenia usług
faktoringowych na terenie całego kraju. Spółka może pochwalić się dynamicznym wzrostem poziomu
sprzedaży i obrotów, plasując się na koniec 2020 roku na 19. miejscu listy spółek faktoringowych w Polsce.

PR O FI L
Wielkość firmy
Liczba pracowników
2994 (stan na koniec 2020 roku)
Rok powstania firmy
1870
Grupa docelowa klientów
Firmy o rocznych obrotach powyżej 15 mln zł, którym zależy na poprawie płynności oraz terminowości płatności na rzecz dostawców.
Portfel oferowanych usług
Produkty finansowania handlu, tj. faktoring (klasyczny, właściwy i z regresem), faktoring odwrócony
oraz Programy Finansowania Dostawców.
Obszar działania
Obsługa przedsiębiorstw polskich i międzynarodowych.
Przynależność do federacji/stowarzyszeń
Polski Związek Faktorów
Dane kontaktowe
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa
tel. +48 22 657 72 00
www.citihandlowy.pl/poland/corporate/
polish/faktoring.htm

O PI S
Bank Handlowy w Warszawie S.A., działający pod marką Citi Handlowy („Bank”), jest najstarszym
bankiem komercyjnym w Polsce, obecnym na rynku nieprzerwanie od ponad 150 lat. Od 2001 roku
Bank jest częścią Citigroup – jednej z największych instytucji finansowych na świecie. Wieloletnie doświadczenie Citi Handlowy na rynku krajowym, w połączeniu z najnowocześniejszymi rozwiązaniami
i zaangażowaniem międzynarodowym Grupy Citi, pozwalają na tworzenie unikatowej oferty usług
bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej i detalicznej. Przynależność do globalnej instytucji fi nansowej zapewnia klientom Banku dostęp do usług finansowych w ponad 160 krajach i jurysdykcjach.
Citigroup świadczy usługi finansowe dla około 200 mln klientów indywidualnych, korporacyjnych, rządowych i instytucjonalnych. Oferta obejmuje produkty i usługi finansowe takie, jak: bankowość komercyjna i inwestycyjna, bankowość detaliczna, kredytowanie, ubezpieczenia, usługi na rynku
papierów wartościowych i zarządzanie aktywami.
Citi Handlowy świadczy usługi faktoringu od lat 90. XX wieku. Dzięki nim przedsiębiorstwa
mogą realizować ekspansywną strategię sprzedaży, korzystać z bardziej elastycznych terminów płatności, a jednocześnie zyskują szybki dostęp do środków finansowych. Produkty finansowania handlu
oferowane przez Citi Handlowy obejmują: faktoring klasyczny i dyskonto wierzytelności (z regresem),
faktoring odwrócony, faktoring właściwy (bez regresu) oraz finansowanie dostawców.
Finansowanie dostawców pozwala na budowanie programu lojalnościowego dla najlepszych
partnerów biznesowych. Rozwój współpracy z klientami obecnymi i potencjalnymi oraz budowanie
świadomości w zakresie korzyści płynących z produktów fi nansowania handlu są priorytetem dla
Citi Handlowy.
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Coface Poland Factoring sp. z o.o.
PR O FI L
Wielkość firmy
Kwota obrotów faktoringowych za 2020 rok (w mln zł) 18.612
Liczba pracowników
53
Rok powstania firmy
2006
Grupa docelowa klientów
Coface Poland Factoring oferuje faktoring dla przedsiębiorstw o obrotach rocznych powyżej 10 mln zł.
Portfel oferowanych usług
Strategia firmy – ze względu na przynależność do grupy ubezpieczeniowej – nakierowana jest głównie
na faktoring pełny, który stanowił w 2020 r. aż 80% obrotów faktoringowych firmy. W efekcie tego
Coface jest trzecim w Polsce największym faktorem oferującym faktoring bez regresu, czyli najpopularniejszą formę faktoringu. Coface, jako drugi największy dostawca usług ubezpieczenia należności na
polskim rynku, posiada unikalne kompetencje łączenia przejęcia ryzyka niewypłacalności odbiorców
oraz ich finansowania w ramach faktoringu. Dzięki tego typu transakcjom klient ma możliwość finansowania faktur z wydłużonymi terminami płatności, jak również pozbycia się ryzyka niewypłacalności
lub po prostu braku płatności odbiorcy.
Z kolei udział faktoringu eksportowego w obrotach Coface na koniec 2020 r. to ponad 18%.
Dzięki obecności na prawie wszystkich rynkach na świecie Coface wspiera i zabezpiecza ekspansję
zagraniczną polskich przedsiębiorców, finansując transakcje i przejmując ryzyko braku zapłaty zagranicznych odbiorców wynikające z przewlekłych opóźnień czy upadłości.
Produkt łączący finansowanie z ubezpieczeniem należności przeznaczony jest dla firm o obrocie
rocznym powyżej 10 mln zł i odbywa się całkowicie na bazie usług świadczonych przez grupę Coface.
Modułowy charakter umowy faktoringowej pozwala na zaoferowanie usługi w różnorodnych wariantach, m.in.: faktoring pełny, niepełny lub mieszany, faktoring krajowy i eksportowy, faktoring z finansowaniem lub bez finansowania, faktoring ze wszystkimi lub wybranymi odbiorcami, faktoring odwrotny.
Obszar działania
W Polsce Coface ma centralę w Warszawie oraz oddziały w: Katowicach, Poznaniu, Krakowie oraz
Gdyni. Faktoring eksportowy realizowany jest dzięki międzynarodowej sieci oddziałów Coface, działających w 100 krajach świata.
Obroty faktoringu eksportowego (%)
18,3
Obroty faktoringu pełnego (%)
79,5
Przynależność do federacji/stowarzyszeń
Polski Związek Faktorów
Dane kontaktowe
Al. Jerozolimskie 142 A
02-305 Warszawa
tel. +48 22 465 00 00
fax +48 22 465 00 55
office-poland@coface.com
www.coface.pl

O PI S
Coface oferuje kompleksową obsługę w czterech obszarach: ubezpieczenia należności, faktoringu,
informacji gospodarczej i windykacji należności B2B. Dzięki temu Coface Poland Factoring może
wykorzystać efekty synergii produktowej wszystkich usług. Współpraca z własną wywiadownią gospodarczą oraz ubezpieczycielem należności powoduje, że takie działania, jak: ocena ryzyka, weryfikacja
odbiorców lub uzyskanie limitów kredytowych, stają się szybsze i prostsze.
W Coface z powodzeniem oferujemy faktoring pełny, oferowany w ramach modelu dwóch umów,
w którym faktor i ubezpieczyciel należą do jednej grupy kapitałowej. Klienci mogą od początku osobno
negocjować warunki ubezpieczenia i faktoringu, zyskując możliwość pełnej ochrony należności i ofertę
selektywnego finansowania odbiorców. Dodatkowe korzyści to m.in.: sprawniejszy proces decyzyjny
oraz optymalizacja kosztów.

PR O FI L
Wielkość firmy
Kwota obrotów faktoringowych za 2020 rok (w mln zł) 200
Liczba pracowników
29
Rok powstania firmy
2015
Grupa docelowa klientów
Grupą docelową firmy jest przedstawiciel MŚP, który:
• prowadzi firmę minimum od 3 miesięcy,
• poszukuje finansowania w zakresie 100.000–5.000.000 PLN miesięcznie,
• świadczy usługi głównie na terenie Polski.
Portfel oferowanych usług
Produkty:
• faktoring niepełny z regresem,
• faktoring z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy – dla transakcji krajowych i zagranicznych,
• faktoring odwrotny,
• faktoring eksportowy,
• finansowanie pojedynczych faktur.
Obszar działania
Firma działa na terenie całej Polski. Procesy odbywają się w 90% zdalnie: on-line, telefonicznie. Firma
działa za pośrednictwem stacjonarnego call center oraz Dyrektorów Regionalnych na terenie całego kraju.
Wielkość obrotów w faktoringu eksportowym (%) 4
Wielkość obrotów w faktoringu importowym (%) 0
Przynależność do federacji/stowarzyszeń
Polski Związek Faktorów
Dane kontaktowe
ul. Adama Branickiego 15
02-972 Warszawa
tel. +48 22 203 41 66
sekretariat@efaktor.com.pl
https://efaktor.com.pl/

O PI S
eFaktor SA jest spółką faktoringową zapewniającą finansowanie małym i średnim przedsiębiorstwom,
alternatywne dla produktów bankowych, takich jak: kredyt, pożyczka czy faktoring bankowy. Przewagą firmy jest duża elastyczność w konstrukcji finansowania, maksymalnie uproszczony sposób
naliczania prowizji oraz profesjonalne wsparcie w przypadku zakłóceń w przepływach pieniężnych.
Dla swoich klientów firma stworzyła nowoczesny system wsparcia finansowania firm. Jego największymi zaletami są zarówno maksymalna elastyczność w konstrukcji finansowania, jak i profesjonalne wsparcie w przypadku zakłóceń w przepływach pieniężnych, a także dostosowanie do procesów
zdalnych, dzięki platformie faktoringu on-line.
eFaktor oferuje swoim klientom finansowanie faktur w limitach od 100.000 do 5.000.000 PLN.
Co wyróżnia firmę:
• możliwość finansowania:
• części obrotu (niektórych faktur), a nawet części wystawionej faktury,
• całych kontraktów i pojedynczych transakcji (faktur),
• faktur pochodzących od tylko jednego kontrahenta,
• natychmiastowe uruchomienie środków,
• przejrzysty sposób naliczania stałej prowizji,
• natychmiastowa reakcja na ewentualne problemy, większość decyzji zapada w tym samym dniu,
• innowacyjny sposób procesowania wniosków faktoringowych – w oparciu o 1 dokument pobierany od klienta,
• platforma on-line.
Spółka działa od 6 lat, zwiększając z roku na rok udziały w rynku.

Członkowie Związku

eFaktor SA

Członkowie Związku

Eurofactor Polska SA
PR O FI L
Wielkość firmy
Kwota obrotów faktoringowych za 2020 rok (w mln zł) 3.509
Liczba pracowników
29
Rok powstania firmy
2011
Grupa docelowa klientów
Firmy rozliczające się na zasadach pełnej księgowości, firmy z sektora SME, firmy z sektora Mid oraz
Large Corpo.
Portfel oferowanych usług
Faktoring krajowy: z regresem lub bez regresu, bazujący na polisie klienta, faktoring eksportowy, faktoring
odwrotny, faktoring portfelowy.
Obszar działania
Cały kraj.
Przynależność do federacji/stowarzyszeń
Polski Związek Faktorów
Dane kontaktowe
EUROFACTOR Polska SA
ul. Żwirki i Wigury 18a, Business Garden 6 p.
02-092 Warszawa
tel. +48 22 560 74 20
biuro@eurofactor.pl
NIP: 5252510973

O PI S
Naszym właścicielem jest Europejski Fundusz Leasingowy SA, który jest częścią Crédit Agricole Leasing
& Factoring (CAL&F). We wrześniu 2015 roku zmieniliśmy nazwę z Crédit Agricole Commercial
Finance Polska SA na Eurofactor Polska SA, co było konsekwencją przyjętej przez CAL&F strategii,
zgodnie z którą wchodzące w skład grupy spółki faktoringowe będą występowały w Europie pod jedną
wspólną nazwą EUROFACTOR.
Grupa Crédit Agricole jest 10. grupą finansową na świecie, obecną w ponad 70 krajach, gdzie
jest wiodącym partnerem we wspieraniu klientów w biznesowych projektach. W Europie do Grupy
Crédit Agricole należą spółki faktoringowe, które tworzą jedną z największych grup faktoringowych.
Powstanie naszej spółki Eurofactor Polska SA jest dopełnieniem oferty silnej i stabilnej grupy
Crédit Agricole w Polsce, bazując na jej wieloletnim doświadczeniu możemy koncentrować swoje
działania na oferowaniu nowoczesnych rozwiązań faktoringowych, profesjonalnej obsłudze oraz na
budowaniu długoterminowych relacji z naszymi klientami.
Ten rok jest dla nas wyjątkowo ważny – 10 lat na rynku w Polsce daje nam poczucie siły,
stabilności i wiarygodności w oczach naszych już wieloletnich klientów, a my wciąż mamy w sobie
pasję faktoringową i apetyt na kolejne lata.
Zasięgiem działania obejmujemy całą Polskę, operując z następujących lokalizacji: Warszawa,
Wrocław, Katowice, Gdańsk i Poznań.

PR O FI L
Wielkość firmy
Kwota obrotów faktoringowych w 2020 roku (w mln zł) 172,6
Liczba zatrudnionych pracowników
13
Rok powstania
2011
Grupa docelowa klientów
Przedsiębiorstwa z segmentu mikro, średnich i dużych firm, w tym producenci, hodowcy i hurtownie
związane z branżą rolną, które prowadzą sprzedaż lub dokonują zakupów z odroczonym terminem
płatności. Bez ograniczeń sektorowych oraz bez minimalnych przychodów rocznych.
Portfel oferowanych usług
Faktoring krajowy z regresem, faktoring krajowy bez regresu, faktoring zagraniczny bez regresu, faktoring zagraniczny z regresem, faktoring odwrotny, faktoring samorządowy, wykup wierzytelności samorządowych.
Obszar działania
Faktorzy SA oferuje swoje usługi na terenie całego kraju – poprzez własne biura sprzedaży oraz sieć oddziałów
SGB Banku SA, a także sieć Banków Spółdzielczych zrzeszonych w SGB Banku SA (około 200 banków w Polsce).
Przynależność do federacji/stowarzyszeń
Polski Związek Faktorów
Dane kontaktowe
ul. Bystra 7, 60-366 Poznań
tel. +48 61 855 13 71
office@faktorzy.com.pl, www.faktorzy.com.pl

O PI S
Spółka Faktorzy SA jest obecna na rynku usług faktoringowych od czerwca 2011 roku. Od roku 2020
Faktorzy SA jest częścią Spółdzielczej Grupy Bankowej, jako spółka zależna od SGB Banku SA.
Spółka ściśle współpracuje z szerokim gronem Banków Spółdzielczych i jednostek biznesowych zrzeszonych
w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej (SGB), zmierzając do uzyskania pozycji Faktora pierwszego wyboru dla
klientów bankowości spółdzielczej. Celem działalności spółki jest świadczenie komplementarnych w stosunku do produktów bankowych usług finansowych w zakresie finansowania, monitorowania terminowości spłat
i zarządzania należnościami handlowymi dla klientów poszukujących profesjonalnego wsparcia w tym zakresie.
Spółka oferuje pełny zakres usług faktoringowych w oparciu o najwyższe standardy i rynkowe
parametry współpracy. Dzięki przynależności do Grupy SGB mamy możliwość zaoferowania kompleksowej obsługi każdego klienta, gdzie faktoring stanowi uzupełnienie wachlarza produktów kredytowych udostępnianych przez podmioty z Grupy SGB.
Nasza działalność opiera się na pięciu filarach:
1. Klient w centrum uwagi,
2. Budowa wartości Grupy SGB,
3. Cyfrowy rozwój,
4. Efektywność i doskonałość operacyjna,
5. Profesjonalny i zmotywowany zespół.
Dzięki oferowanym rozwiązaniom, uwzględniającym indywidualne potrzeby klientów oraz sprawności w działaniu, spółka Faktorzy SA elastycznie reaguje i dostosowuje do zmieniających się potrzeb rynku.
Nasze atuty to:
• proste i przyjazne procedury,
• indywidualne podejście do każdego klienta,
• duża dostępność świadczonych usług poprzez sieć około 200 Banków Spółdzielczych zrzeszonych w SGB Banku SA i oddziałów SGB Banku SA,
• wysoka elastyczność w zakresie kształtowania warunków współpracy,
• poszukiwanie nowych rozwiązań zgodnych z oczekiwaniami klientów,
• szybki proces decyzyjny.
Efekty podejmowanych działań przez Faktorzy SA zostały dostrzeżone przez klientów, czego wyrazem
jest przyznanie: Certyfikatu Mocna Firma Godna Zaufania 2013, Certyfikatu Wiarygodności Biznesowej 2014,
tytułów Efektywna Firma 2013 i 2014, Gepard Biznesu 2013, 2014 i 2016, Symbol Partnera w Biznesie 2015, Certyfikatu Wiarygodności Biznesowej w latach: 2014, 2015 i 2016 – nadanego przez Bisnode Dun & Bradstreet.

Członkowie Związku

Faktorzy SA

Członkowie Związku

Fandla Faktoring sp. z o.o.
PR O FI L
Wielkość firmy
Kwota obrotów faktoringowych
Liczba pracowników
Rok powstania firmy
Grupa docelowa klientów
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Portfel oferowanych usług
Faktoring wierzytelnościowy on-line.
Obszar działania
Polska.
Przynależność do federacji/stowarzyszeń
Dane kontaktowe

b.d.
15
2018

Polski Związek Faktorów
Rzetelna Firma
ul. Huculska 6
00-730 Warszawa
tel. +48 22 357 45 50
fandla@fandla.com

O PI S
Fandla Faktoring sp. z o.o. to nowoczesna firma faktoringowa, która powstała cztery lata temu. Jednocześnie jest to pierwsza polska firma z sektoru FinTech, która pozwoliła na przeprowadzenie całego
procesu finansowania faktur całkowicie on-line.
Firma korzysta z zaawansowanych narzędzi technologicznych, takich jak Big Data czy algorytmy
artificial intelligence. Dzięki temu Fandla jest w stanie zaoferować najwyższej jakości obsługę.
Celem firmy jest zagwarantowanie wygodnego i korzystnego finansowania faktur, głównie dla
mikro i małych przedsiębiorstw. Fandla obsługuje także spółki, m.in. spółki cywilne, spółki jawne
i spółki z o.o. Firma wychodzi naprzeciw potrzebom małych przedsiębiorstw i wspiera je, zwiększając
tym samym ich potencjał konkurencyjny na rynku.
Doświadczony zespół ekspertów z zakresu bankowości i finansowania, odznaczających się wysokimi kompetencjami biznesowymi, stworzył firmę, która dzisiaj zdecydowanie wyróżnia się na tle
konkurencji.
Tym, co charakteryzuje firmę, jest prostota i szybkość procesu finansowania, a także wysoka jakość usług. Kluczowe dla firmy jest to, aby pieniądze łączyły – poprawne relacje są bowiem niezwykle
istotne w biznesie.

Departament Finansowania Handlu i Faktoringu

PR O FI L
Wielkość firmy
Kwota obrotów faktoringowych za 2020 rok (w mln zł) 4.489
Rozpoczęcie działalności firmy
1865 – Grupa HSBC
2004 – HSBC Bank Polska SA
2019 – HSBC France (Spółka Akcyjna)
Oddział w Polsce
2020 – HSBC Continental Europe (Spółka
Akcyjna) Oddział w Polsce
Grupa docelowa klientów
Firmy o rocznych obrotach powyżej 400 mln zł (ze szczególnym uwzględnieniem firm z ekspozycją
międzynarodową: polskie firmy realizujące strategię ekspansji zagranicznej, spółki córki, firmy handlowe), instytucje i firmy międzynarodowe.
Portfel oferowanych usług
Faktoring krajowy z regresem i bez regresu; faktoring eksportowy z regresem i bez regresu; faktoring
nienotyfikowany krajowy z regresem i bez regresu; faktoring nienotyfikowany eksportowy z regresem
i bez regresu; faktoring krajowy i eksportowy bez regresu na podstawie polisy klienta; faktoring nienotyfikowany krajowy i eksportowy bez regresu na podstawie polisy klienta.
Obszar działania
Europa: Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Hiszpania, Grecja, Malta, Polska, Republika Czeska, Rosja,
Włochy, Turcja; Ameryka Północna: Kanada, USA; Ameryka Łacińska: Argentyna, Brazylia, Meksyk; Azja:
Chiny, Hongkong, Indie, Indonezja, Japonia, Korea, Malezja, Sri Lanka, Tajlandia, Tajwan, Wietnam, Singapur; Australia; Bliski Wschód i Afryka: Bahrajn, Egipt, Katar, Oman, RPA, Zjednoczone Emiraty Arabskie.
Obroty faktoringu eksportowego (%)
45
Przynależność do federacji/stowarzyszeń
AHK, AmCham, BPCC, CIFFP, ZBP, PZF
Dane kontaktowe
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
tel. +48 22 354 05 00
firmy@hsbc.com
www.hsbc.pl

O PI S
HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce jest częścią Grupy HSBC, jednej z największych organizacji bankowo-fi nansowych na świecie. HSBC zajmuje się obsługą fi rm na ponad
65 rynkach, specjalizując się w dziedzinie finansowania handlu zagranicznego.
HSBC w Polsce oferuje kompleksowe usługi finansowe dla instytucji i przedsiębiorstw, obejmujące:
bankowość korporacyjną, obsługę handlu międzynarodowego, faktoring, zarządzanie środkami pieniężnymi
i aktywami, usługi na rynkach kapitałowych, finansowanie oraz transakcje na rynku papierów wartościowych.
Grupa HSBC jest jednym z wiodących faktorów na świecie. Jest nagradzana w wielu kategoriach,
w tym za wysoką jakość oferowanych usług faktoringowych, m.in. przez magazyn „Trade Finance”,
w kategorii „Najlepszy Globalny Faktor”.
HSBC w Polsce świadczy usługi faktoringowe zarówno w dziedzinie rozliczeń krajowych, jak
i zagranicznych. Eksperci banku rekomendują formę faktoringu dostosowaną do indywidualnych
potrzeb klienta, z szerokiego zakresu oferowanych rozwiązań: faktoringu krajowego, zagranicznego,
z regresem oraz bez regresu, opartego na polisie klienta, czy unikalnego w skali polskiego rynku invoice
discounting, czyli faktoringu nienotyfi kowanego.
Jako instytucja międzynarodowa HSBC stosuje standardy obsługi należności dostosowane do
potrzeb klientów prowadzących działalność w Polsce i poza jej granicami, a dzięki globalnej obecności
monitoruje należności zagraniczne równie skutecznie, jak i krajowe.

Członkowie Związku

HSBC Continental Europe
(Spółka Akcyjna)
Oddział w Polsce

Członkowie Związku

Idea Money SA
PR O FI L
Wielkość firmy
Kwota obrotów faktoringowych za 2020 rok (w mln zł) 1.056,306
Liczba pracowników
132
Rok powstania firmy
2012
Grupa docelowa klientów
Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.
Portfel oferowanych usług
Faktoring wierzytelnościowy i dłużny w możliwych wariantach: faktoring pełny, faktoring niepełny,
faktoring pojedynczy, faktoring on-line, faktoring w abonamencie.
Obszar działania
Cały kraj.
Obroty faktoringu eksportowego (%)
b.d.
Obroty faktoringu importowego (%)
b.d.
Przynależność do federacji/stowarzyszeń
Polski Związek Faktorów
Dane kontaktowe
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
tel. +48 22 276 26 18
fax +48 22 327 09 80
www.ideamoney.pl

O PI S
Idea Money SA istnieje na rynku finansowym od 2012 roku, oferując swoim Klientom – głównie firmom
z sektora MŚP – szeroki wachlarz produktów faktoringowych. Tym samym pomaga im w rozwoju
biznesu, zapewniając płynność fi nansową oraz środki na fi nansowanie zarówno bieżących działań,
jak i tych wspierających rozwój i inwestycje.
Firmę wyróżnia elastyczne podejście do Klienta i najwyższa jakość obsługi, która ma odzwierciedlenie w otrzymywanych z tego tytułu nagrodach – Firma Przyjazna Klientowi. Oprócz tego wyróżnikiem firmy jest dopasowanie rozwiązań do specyfi ki danej branży czy potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Idea Money SA swoje produkty kieruje zarówno do przedstawicieli JDG, freelancerów,
startupów, jak i małych i średnich przedsiębiorstw. Oferowane rozwiązania odpowiadają na potrzeby
przedsiębiorstw działających w niemal każdej branży, głównie firm produkcyjnych, transportowych,
handlowych, usługowych czy budowlanych. Idea Money oferuje produkty faktoringowe poprawiające płynność fi nansową przedsiębiorców, których rozwój wstrzymują odroczone terminy płatności.
Indywidualni opiekunowie Klienta stale służą swoją ekspercką wiedzą i doświadczeniem. Nowoczesny system do administrowania wierzytelnościami IdeaFaktor24 oraz intuicyjna aplikacja mobilna
zapewniają Klientom możliwość wygodnego fi nansowania faktur z dowolnego miejsca, dostęp do
szczegółowych informacji o stanie ich wierzytelności oraz monitoring spłat.

PR O FI L
Wielkość firmy
Kwota obrotów faktoringowych za 2020 rok (w mln zł) 2.224,14
Liczba pracowników (na 31.12.2020)
16
Rok powstania firmy
1999
Grupa docelowa klientów
Podmioty gospodarcze z grupy małych i średnich przedsiębiorstw, stosujące odroczone terminy płatności oraz sprzedające swoje produkty do stałych odbiorców w Polsce i za granicą (ze szczególnym
uwzględnieniem eksportu do Włoch i Rumunii). Nie stosujemy żadnych ograniczeń co do rodzaju
prowadzonej działalności.
Portfel oferowanych usług
IFIS Finance oferuje wsparcie finansowe i rozwiązania „szyte na miarę”. Zarządzanie należnościami, zaliczkowanie faktur, finansowanie przyszłych wierzytelności, ocena kontrahentów i przejęcie ryzyka ich niewypłacalności – to wybrane elementy, wkomponowane w oferowaną przez nas obsługę faktoringową. Od niemal 20 lat
IFIS Finance finansuje rozwój polskich MŚP poprzez instrument finansowy, jakim jest faktoring. Dzięki faktoringowi jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom środki na rozwój ich biznesu, spieniężając należności
handlowe z tytułu wystawionych faktur wobec ich klientów – przedsiębiorstw lub administracji publicznej.
Obszar działania
Bez ograniczeń geograficznych na obszarze Europy.
Obroty faktoringu eksportowego (%)
32
Obroty faktoringu importowego (%)
0,85
Przynależność do federacji/stowarzyszeń
Polski Związek Faktorów
Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce
Polska Izba Motoryzacji
Warszawska Izba Gospodarcza
Confindustra Polonia
Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku

Dane kontaktowe

ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa
tel. +48 22 525 82 00, fax +48 22 525 82 01
Ifis.finance@ifis.pl, www.ifis.pl

O PI S
IFIS Finance sp. z o.o. jest polską spółką z siedzibą w Warszawie, powstałą w 2003 roku, choć jej historia
formalnie zaczyna się w 1999 roku. Specjalizujemy się we wspieraniu Małych i Średnich Przedsiębiorstw
za pomocą usług faktoringu. W 2006 roku została nabyta przez Banca IFIS Spa, jednego z głównych
„graczy” faktoringowych na włoskim rynku NPL.
Naszymi klientami są firmy polskie i zagraniczne, działające na rynku polskim, realizujące sprzedaż zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Jesteśmy w stanie zaoferować szeroką gamę usług faktoringowych, m.in. finansowanie wierzytelności, zarządzanie płatnościami i przejęcie ryzyka niewypłacalności dłużników. Dzięki wieloletniemu
doświadczeniu i znajomości polskiego rynku oraz uprzywilejowanej pozycji Banca IFIS na włoskim
rynku możemy zaproponować profesjonalne i nowoczesne rozwiązania, będące w stanie zaspokoić
potrzeby naszych klientów, w oparciu o ich wymagania biznesowe.
Na polskim rynku jesteśmy dobrze znani z indywidualnego podejścia do potrzeb klientów, oferując rozwiązania z zachowaniem najwyższych standardów krajowych i europejskich. Oferujemy finansowanie w PLN, EUR, USD, GBP oraz innych walutach. Poprzez spółkę zależną Grupy Banca IFIS
intensywnie rozwijamy współpracę z firmami eksportującymi do Rumunii, finansując wierzytelności
w RON. Finansujemy sprzedaż zarówno do grup odbiorców, jak i do pojedynczych kontrahentów.
Naszą misją jest finansowanie kapitału obrotowego oraz wspieranie polskich i europejskich firm, mające
na celu zwiększenie w bezpieczny sposób, za pośrednictwem usług faktoringu, sprzedaży w Polsce i za granicą. Poza siedzibą w Warszawie IFIS Finance posiada swoje biura handlowe w Katowicach i w Bydgoszczy.

Członkowie Związku

IFIS Finance sp. z o.o.

Członkowie Związku

ING Commercial Finance Polska SA
PR O FI L
Wielkość firmy
Kwota obrotów faktoringowych za 2020 rok (w mln zł) 36.966
Liczba pracowników
122
Rok powstania firmy
1994
Grupa docelowa klientów
Firmy z rocznymi przychodami powyżej 1 mln zł, dostarczające produkty, towary lub świadczące usługi, które poszukują: finansowania odroczonych terminów zapłaty oferowanych odbiorcom, poprawy
płynności finansowej i większego bezpieczeństwa finansowego, poprawy bezpieczeństwa sprzedaży,
w szczególności poprzez ubezpieczenie należności, poprawy dyscypliny płatniczej odbiorców, przejęcia
przez wyspecjalizowaną firmę czynności w zakresie zarządzania portfelem należności. Firmy z rocznymi przychodami poniżej 1 mln zł mogą skorzystać z finansowania on-line poprzez portal ING Finansowanie Faktur: www.finansowaniefaktur.pl.
Portfel oferowanych usług
Faktoring z przejęciem ryzyka (bez regresu) lub bez przejęcia ryzyka (regresem), spłaty należności handlowych krajowych lub zagranicznych odbiorców, wraz z finansowaniem należności lub bez (faktoring
obsługowy).
Faktoring wymagalnościowy z możliwością swobodnego decydowania o momencie sfinansowania należności przed terminem jej wymagalności oraz z przeniesieniem na odbiorcę kosztu finansowania po
terminie wymagalności należności.
Faktoring odwrotny / Supply Chain Finance z finansowaniem dostawców.
Faktoring eksportowy oraz importowy z obsługą i przejęciem ryzyka spłaty należności krajowych odbiorców względem dostawcy współpracującego z zagranicznym faktorem (zrzeszonym w FCI)
Usługi dodatkowe: przejęcie obsługi polisy ubezpieczenia należności zawartej przez klienta, inkaso należności – monitowanie i egzekwowanie zapłaty, windykacja na zlecenie klienta, ewidencjonowanie
i rozliczanie wierzytelności, płatności i korekt.
Obszar działania
Cała Polska – oddziały w: Białymstoku, Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Częstochowie, Gdańsku, Gliwicach, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie,
Warszawie i we Wrocławiu.
Przynależność do federacji/stowarzyszeń
FCI
Polski Związek Faktorów
Dane kontaktowe

ul. Malczewskiego 45
02-622 Warszawa
tel. +48 22 558 74 00
fax +48 22 558 74 90
marketing@ingcomfin.pl
www.ingcomfin.pl

O PI S
ING Commercial Finance Polska SA (dawniej Handlowy-Heller SA) powstała w 1994 roku jako pierwsza
na polskim rynku firma świadcząca kompleksowe usługi w zakresie faktoringu. Od marca 2006 roku firma należy do międzynarodowej Grupy ING – jednej z największych instytucji finansowych na świecie.
ING Commercial Finance Polska SA jest jednym z liderów rynku faktoringu w Polsce (12,7%
udziału w rynku). Firma, poprzez połączenie doskonałej znajomości lokalnego rynku i dostępu do
sprawdzonych na całym świecie rozwiązań biznesowych, oferuje nowoczesne produkty faktoringowe,
dopasowane do potrzeb zarówno mikrofirm, małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych, międzynarodowych korporacji. Dodatkowo, jako członek FCI, spółka oferuje swoim klientom obsługę transakcji zagranicznych we współpracy z ponad 400 firmami faktoringowymi lub bankami z całego świata.

PR O FI L
Wielkość firmy
Kwota obrotów faktoringowych za 2020 rok (w mln zł) 3.078
Liczba pracowników
30
Rok powstania firmy
2014
Grupa docelowa klientów
Firmy produkcyjne, handlowe i usługowe prowadzące sprzedaż z odroczonym terminem płatności oraz
eksporterzy.
Portfel oferowanych usług
Faktoring krajowy (bez regresu, z regresem), faktoring eksportowy (bez regresu, z regresem), faktoring
odwrotny.
Obszar działania
Cała Polska.
Przynależność do federacji/stowarzyszeń
Polski Związek Faktorów
Dane kontaktowe
ul. Krucza 50
00-025 Warszawa
tel. +48 22 233 07 08
kontakt@kuke-finance.pl
www.kuke-finance.pl

O PI S
KUKE Finance została powołana do życia w 2014 roku przez KUKE, która od ponad 30 lat ubezpiecza
transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Celem naszej działalności jest finansowanie należności
zagranicznych i krajowych w ramach wszystkich dostępnych na rynku rodzajów faktoringu, w szczególności faktoringu pełnego, czyli z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta.
Dzięki współpracy z doświadczonym ubezpieczycielem, jakim jest KUKE, możemy kompleksowo
zarządzać portfelem należności naszych klientów, oferując w ramach jednego rozwiązania finansowanie
należności, prowadzenie kont rozliczeniowych, monitoring i inkaso należności, a także ubezpieczenie
należności. Szczególny nacisk kładziemy na finansowanie należności eksportowych. Do oferowanych
przez nas rozwiązań dołączyliśmy w ostatnim czasie faktoring eksportowy, zabezpieczony gwarancjami
KUKE wystawianymi za naszych klientów.
W obecnych, szczególnie wymagających okolicznościach gospodarczych aktywnie uczestniczymy
w programie gwarancji spłaty limitów faktoringowych oferowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Program pomaga w utrzymaniu dotychczasowych limitów faktoringowych w przypadku firm,
które najbardziej boleśnie odczuły wpływ pandemii.
Rozumiemy, że każdy klient jest inny. Staramy się zatem dopasować nasze rozwiązania do indywidualnych potrzeb firmy i jej profilu działalności. Wiemy również, jak ważną rolę w biznesie odgrywa
czas, dlatego zapewniamy szybką decyzyjność, wsparcie klienta przez doświadczony zespół specjalistów
oraz sprawną komunikację on-line.

Członkowie Związku

KUKE Finance SA

Członkowie Związku

Małopolska Agencja
Rozwoju Regionalnego SA
PR O FI L
Wielkość firmy
Rok powstania firmy
1993
Grupa docelowa klientów
Obejmuje wszystkich klientów biznesowych, w szczególności MŚP z terenu Małopolski, a także jednostki samorządu terytorialnego, instytucje sektora publicznego, organizacje pozarządowe, instytucje
otoczenia biznesu, sektor naukowo-badawczy.
Portfel oferowanych usług
Doradztwo i rozwój: doradztwo ogólnobiznesowe i proinnowacyjne, wsparcie eksportu, pozyskiwanie
finansowania i zarządzanie projektami, Prawo Zamówień Publicznych, rozwój HR, aktywizacja zawodowa, szkolenia i konferencje.
Finansowanie: faktoring (faktoring krajowy z regresem, faktoring ryczałtowy, faktoring odwrotny, faktoring dla JST), pożyczki, dotacje na szkolenia i doradztwo.
Nieruchomości: wynajem biur i hal magazynowo-produkcyjnych.
Odpowiedzialny biznes: wsparcie idei zrównoważonego rozwoju, działania w obszarze CSR.
Obszar działania
Obejmuje w szczególności województwo małopolskie, ale prowadzone są także projekty o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym. Faktoring kierowany jest do firm z terenu województw: małopolskiego,
podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz śląskiego mających swoich odbiorców i dostawców na terenie Polski.
Dane kontaktowe
ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
tel. +48 12 617 66 00
faktoring: kom. 785 056 877, 785 056 875
marr@marr.pl
www.marr.pl

O PI S
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA to największa instytucja otoczenia biznesu w regionie.
Zapewnia najlepsze warunki do rozwoju przedsiębiorczości i promuje gospodarczą markę Małopolski
na arenie międzynarodowej.
Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw, oferuje kompleksowy know-how i nowoczesne rozwiązania finansowe dla biznesu. Świadczy usługi informacyjne i doradcze na każdym etapie rozwoju
przedsiębiorstwa. Wzmacnia kompetencje kadr, oferując specjalistyczne szkolenia i konferencje.
Wspiera ekspansję przedsiębiorców na rynki zagraniczne. Zapewnia profesjonalne doradztwo
i dostęp do międzynarodowej sieci kontaktów. Pomaga w zdobywaniu zagranicznych partnerów i kontrahentów. Organizuje misje gospodarcze z udziałem małopolskich firm. Prowadzi warsztaty dla przedsiębiorców w obszarze wymiany handlowej. Udostępnia nowoczesną przestrzeń dla firm poszukujących
centrów logistycznych, baz magazynowych lub parków produkcyjnych.
Zarządza funduszami pożyczkowymi oraz funduszami typu seed capital, pomaga w pozyskiwaniu
środków unijnych. Ułatwia start w biznesie, oferując konkurencyjne fundusze pożyczkowe dostosowane do potrzeb początkujących przedsiębiorców. Dysponuje atrakcyjną ofertą finansową dla firm
rozwijających się i planujących nowe inwestycje. Dba o przyjazne otoczenie i ekologię, udostępniając
kapitał na projekty rewitalizacyjne i proekologiczne.
Świadczy usługi faktoringowe, udostępniając kapitał obrotowy dla utrzymania płynności finansowej w biznesie. Pomaga przedsiębiorcom działać bez zadłużenia. Ułatwia sprawną realizację projektów
inwestycyjnych w małopolskich gminach.
Wspiera ideę zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej przedsiębiorczości. Zapewnia doradztwo w zakresie opracowywania i wdrażania strategii CSR.
Dzięki aktywności MARR SA i jej zaangażowaniu w realizację regionalnych, krajowych, a także
międzynarodowych projektów Małopolska zdobywa czołowe miejsca w rankingach atrakcyjności
biznesowej wśród europejskich regionów.

PR O FI L
Wielkość firmy
Kwota obrotów faktoringowych za 2020 rok (w mln zł) 23.837
Liczba pracowników
65
Rok powstania firmy
1995
Grupa docelowa klientów
Dla przedsiębiorców, którzy:
• sprzedają z odroczonym terminem płatności (standardowo do 120 dni),
• współpracują ze stałymi odbiorcami,
• potrzebują sprawnego, bieżącego finasowania,
• chcą wzmocnić bezpieczeństwo finansowe sprzedaży.
Portfel oferowanych usług
Produkty:
• faktoring z regresem, faktoring z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy – dla transakcji krajowych
i zagranicznych,
• faktoring w szybkich, uproszczonych ścieżkach decyzyjnych dla klientów SME (decyzja nawet tego
samego dnia),
• zarządzanie wierzytelnościami (nie jest wymagana cesja wierzytelności),
• gwarancje importowe, finansowanie łańcucha dostaw.
Usługi: zarządzanie należnościami w ramach oferowanych usług faktoringu, ubezpieczenie należności
i obsługa polis.
Obszar działania
Siedziba mFaktoring znajduje się w Warszawie, biura w: Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu,
Bydgoszczy, Tarnowie, Krakowie, Lublinie i Katowicach.
Dodatkowo, z ofertą mFaktoring, stanowiącą nierozerwalną część oferty korporacyjnej mBanku, można
zapoznać się we wszystkich oddziałach i biurach korporacyjnych mBanku.
Obroty faktoringu eksportowego (%)
22,2
Obroty faktoringu importowego (udział %)
0,2
Przynależność do federacji/stowarzyszeń
Factors Chain International
Polski Związek Faktorów
Dane kontaktowe
kontakt@mfaktoring.pl

O PI S
Spółka mFaktoring jest częścią Grupy mBank. Działa na rynku faktoringu w Polsce od 1995 roku. Od
początku istnienia spółka współtworzy i popularyzuje usługę faktoringu w Polsce.
mFaktoring zapewnia faktoring w najlepszym wydaniu, czyli profesjonalne zarządzanie należnościami,
finansowanie, przejęcie ryzyka wypłacalności odbiorcy, prowadzenie kont rozliczeniowych odbiorców i efektywna
egzekucja należności. Oferuje usługi faktoringu krajowego z regresem, z przejęciem ryzyka niewypłacalności
odbiorcy, zarówno dla transakcji krajowych jak i zagranicznych – we współpracy z faktorami z całego świata.
W codziennej obsłudze faktoringu klienci mFaktoring korzystają z serwisu Strefa klienta
mFaktoring. To bezpieczny, stabilny i przejrzysty serwis on-line, który umożliwia m.in.:
• dostęp do szczegółowej informacji o stanie bieżących sald oraz statusie transakcji;
• przesłanie zestawień faktur i ich korekt oraz potwierdzania faktur przez odbiorcę;
• zarządzanie listą odbiorców i monitorowania stanu rozliczeń;
• dostęp do informacji zarządczej i księgowej.
Dane w Strefie klienta prezentowane są w czasie rzeczywistym. W prosty sposób można wprowadzać
faktury, przeglądać dane umowy, a także eksportować je w formie raportów. Klienci mFaktoring wysoko
oceniają serwis za jego użyteczność i bezawaryjność.
Firma posiada swoje oddziały w: Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Bydgoszczy,
Tarnowie, Krakowie, Lublinie i Katowicach. Dodatkowo, z ofertą mFaktoring, stanowiącą nierozerwalną
część oferty korporacyjnej mBanku, można zapoznać się we wszystkich oddziałach i biurach korporacyjnych
mBanku na terenie Polski.

Członkowie Związku

mFaktoring S.A.

Członkowie Związku

Pekao Faktoring sp. z o.o.
PR O FI L
Wielkość firmy
Kwota obrotów faktoringowych za 2020 rok (w mln zł) 59.127
Liczba pracowników
105
Rok powstania
1998
Grupa docelowa klientów
Wszystkie firmy spełniające kryteria finansowania, posiadające portfel stałych odbiorców, sprzedające
swoje usługi lub towary z odroczonym terminem płatności.
Portfel oferowanych usług
Faktoring krajowy: niepełny i pełny; faktoring eksportowy: niepełny i pełny; faktoring importowy
(gwarancja zapłaty); finansowanie wierzytelności; faktoring dla jednostek samorządowych; finansowanie dostaw (reverse faktoring), dyskonto faktur; inkaso; windykacja. W ofercie również faktoring
z gwarancją BGK.
Obszar działania
Cały kraj. Przedstawiciele Spółki znajdują się w: Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie,
Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Włocławku, Rzeszowie i Lublinie.
Przynależność do federacji/stowarzyszeń
Factors Chain International
PKPP Lewiatan
Polski Związek Faktorów
Dane kontaktowe
ul. Krakowskie Przedmieście 64
20-076 Lublin
tel. +48 81 445 20 55
fax +48 81 445 20 02
kontakt@pekaofaktoring.com.pl

O PI S
Pekao Faktoring powstała w 1998 roku, jest największą polską firmą faktoringową i zajmuje czołowe
miejsce w rankingach branżowych.
Pekao Faktoring jest dedykowaną do działalności faktoringowej spółką Banku Pekao, należącego
do największych instytucji finansowych w naszej części regionu – Grupy PZU. Na bazie silnego zaplecza
kapitałowego i uznania na rynku krajowym i międzynarodowym spółka świadczy usługi faktoringowe
w każdej formie i skali. Spółka rozwija się, wykazując dwucyfrową dynamikę wzrostu.
Najwyższy poziom jakości usług Pekao Faktoring zapewnia:
• zaplecze kadrowe – wykwalifikowany, doświadczony i odpowiedzialny zespół pracowników
gwarantuje wysoki standard rozwiązań, szybki transfer środków oraz kompetentne doradztwo;
• szeroka oferta produktowa – Pekao Faktoring oferuje kilkanaście rozwiązań w obsłudze krajowych i zagranicznych wierzytelności; oferta produktowa spółki zawiera wszystkie klasyczne
formy faktoringu oraz zindywidualizowane formy usługi;
• doświadczenie – Pekao Faktoring jest jednym z pionierów faktoringu w Polsce; w okresie swojej
działalności spółka nabyła bezcenne doświadczenie, które jest wykorzystywane w doskonaleniu produktów i w codziennym świadczeniu usług o najwyższej jakości;
• innowacyjność – Pekao Faktoring konsekwentnie rozbudowuje swoją ofertę produktową oraz
poszerza zakres i podwyższa jakość świadczonych usług, a także usprawnia procesy w sposób
ciągły.

PR O FI L
Wielkość firmy
Kwota obrotów faktoringowych za 2020 rok (w mln zł) 18.574
Liczba pracowników
110
Rok powstania firmy
2009
Grupa docelowa klientów
Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz klienci korporacyjni.
Portfel oferowanych usług
Faktoring krajowy bez przejęcia ryzyka, faktoring krajowy z przejęciem ryzyka, faktoring eksportowy
bez przejęcia ryzyka, faktoring eksportowy z przejęciem ryzyka.
Obszar działania
Teren całego kraju.
Obroty faktoringu eksportowego (%)
13
Przynależność do federacji/stowarzyszeń
Polski Związek Faktorów
Dane kontaktowe
al. Solidarności 171
00-877 Warszawa
tel. +48 22 422 35 50
kontakt@pkofaktoring.pl

O PI S
Spółka PKO Faktoring funkcjonuje na polskim rynku finansowym od 2009 roku. Zatrudniamy ponad
100 profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie faktoringu i bankowości. Nasz zespół
zapewnia najwyższą jakość usług dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacji.
Posiadamy ponad 2100 aktywnych klientów. Rocznie finansujemy blisko 780 tys. pojedynczych
wierzytelności o łącznej wartości przekraczającej 18 mld złotych. Obecnie jesteśmy już 8. największym
faktorem w Polsce.
Oferujemy usługi faktoringowe tworzone w oparciu o indywidualne potrzeby klientów. Bezpieczeństwo finansowe oraz stabilność działania gwarantuje nam przynależność do Grupy Kapitałowej
PKO Banku Polskiego.

Członkowie Związku

PKO Faktoring SA

Członkowie Związku

PragmaGo SA
PR O FI L
Wielkość firmy
Kwota obrotów faktoringowych za 2020 rok (mln zł) 649
Liczba pracowników
95
Rok powstania firmy
1996
Grupa docelowa klientów
Mikro, MŚP.
Portfel oferowanych usług online
Finansowanie faktur, e-skonto, faktoring, faktoring cichy, finasowanie zakupów, odroczona płatność,
raty dla biznesu, metody płatności B2B dla e-commerce.
Obszar działania
Polska.
Obroty faktoringu eksportowego (%)
5
Przynależność do federacji/stowarzyszeń
Polski Związek Faktorów
Dane kontaktowe
ul. Brynowska 72
40-584 Katowice
tel. +48 32 44 20 299
biuro@pragmago.pl
https://pragmago.pl/

O PI S
PragmaGO® jest jedną z największych niebankowych instytucji finansowych na polskim rynku, która
dostarcza kapitał mikro, małym i średnim przedsiębiorcom on-line.
Spółka posiada najszerszą ofertę produktów, które w wysokim stopniu są w stanie elastycznie
spełniać rosnące potrzeby firm.
Dzięki inwestycjom w najnowsze technologie IT, w system klasy Enterprise Navi Pragma, PragmaGO dostarcza usługi finansowe do ekosystemów partnerów działających między innym w segmencie
e-commerce/B2B, TSL, Budowalnym, IT, bankowości i księgowości on-line, a także systemów fakturowania oraz systemów SaaS dla e-commerce.
PragmaGO® SA od ponad 20 lat finansuje przedsiębiorców sektora mikro oraz MŚP. Łączy technologię z usługami finansowymi i inwestuje w najnowocześniejsze rozwiązania IT. Od 2007 roku jest
notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
PragmaGO® skierowała cały swój potencjał na model fintech i konsekwentnie dąży do poszerzania
swojej oferty i otwierania nowych możliwości dla biznesu. Nadrzędnym celem spółki jest dostosowanie
produktu do oczekiwań Klienta, spełnienie jego potrzeb, wsparcie jego firmy i utrzymanie długoterminowej współpracy.

PR O FI L
Wielkość firmy
Kwota obrotów faktoringowych za 2020 rok (w mld zł) 30
Liczba pracowników
85
Rok powstania firmy
2003
Grupa docelowa klientów
Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa (korporacje), globalne korporacje prowadzące sprzedaż towarów/usług z odroczonym terminem płatności.
Portfel oferowanych usług
Finansowanie należności (z regresem, bez regresu) w obrocie krajowym i zagranicznym. Finansowanie
zobowiązań (faktoring odwrotny). Program finansowania dostawców i obsługi płatności.
Obszar działania
Nasi doradcy działają w lokalnych Centrach Biznesowych Santander Bank Polska SA w całym kraju,
dzięki czemu docieramy do każdego klienta. Wykorzystując relacje w Grupie, prowadzimy globalną
obsługę faktoringową na potrzeby korporacji działających na skalę międzynarodową.
Obroty ogółem vs. rynek faktoringowy (%)
10,3
7
Obroty faktoringu eksportowego (%)
Obroty faktoringu importowego (%)
18
Przynależność do federacji/stowarzyszeń
FCI
Polski Związek Faktorów
Dane kontaktowe
Al. Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa
tel. +48 22 782 91 73
fax +48 22 439 96 77
infolinia +48 22 526 54 00
faktor@santander.pl

O PI S
Santander Factoring jest częścią Grupy Santander Bank Polska SA, jednej z największych grup finansowych i największego banku z kapitałem prywatnym w Polsce. Pomaga i wspiera swoich klientów w prowadzeniu działalności biznesowej poprzez rozwiązania finansowe umożliwiające poprawę płynności.
Kierując się zasadą, że biznes przedsiębiorcy trzeba najpierw poznać i zrozumieć, aby zaproponować
rozwiązanie, pozostaje blisko klienta i dopasowuje się do jego oczekiwań. Pakiet proponowanych usług
obejmuje finansowanie sprzedaży (faktoring należności) do odbiorców polskich i zagranicznych oraz
zakupów (faktoring zobowiązań) od dostawców działających w kraju i za granicą.
Według danych Polskiego Związku Faktorów, od wielu lat jest liderem w finansowaniu łańcucha dostaw, z 24-procentowym udziałem w rynku, oraz jedną z czołowych instytucji faktoringowych
w Polsce z największym saldem finansowym.
Mocny filar spółki to finansowanie biznesu międzynarodowego, współpraca z międzynarodowymi
instytucjami finansowymi, wspieranie globalnej obsługi korporacji działających na wielu rynkach,
finansowanie zarówno działalności eksportowej, jak i importowej swoich klientów na całym świecie.
W odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów Santander Factoring przygotował wyróżniające się
na polskim rynku programy obsługi dostawców oraz płatności.
Współpraca z towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz światowymi organizacjami faktoringowymi pozwala na stosowanie nietypowych rozwiązań w zabezpieczaniu wymiany handlowej. Ścisła
współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w zakresie gwarancji płynnościowych dla
faktoringu umożliwiła spółce rozbudowanie rozwiązań wspierających przedsiębiorców – Santander
Factoring osiągnął pozycję krajowego lidera pod względem wartości uruchomionych gwarancji.
Spółka wykorzystuje najnowsze technologie w usługach finansowych. Priorytetem Santander
Factoring jest zadowolenie i lojalność klientów, dlatego nieustannie wprowadza udoskonalenia oraz
innowacyjne rozwiązania, które pomagają dbać o finanse przedsiębiorstw.

Członkowie Związku

Santander Factoring sp. z o.o.

Członkowie Związku

SMEO SA
PR O FI L
Wielkość firmy
Liczba pracowników
Rok powstania firmy
Grupa docelowa klientów
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Portfel oferowanych usług
Faktoring wierzytelnościowy on-line.
Obszar działania
Polska.
Przynależność do federacji/stowarzyszeń
Dane kontaktowe

45
2017

Polski Związek Faktorów
Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych
w Polsce
HubHub Nowogrodzka Square
Al. Jerozolimskie 93
02-001 Warszawa
tel. +48 22 113 42 00
https://smeo.pl

O PI S
SMEO to innowacyjna firma z sektora Financial Technology (FinTech) dostarczająca faktoring cyfrowy – produkt wypełniający lukę pomiędzy trudno dostępnymi usługami banków i tradycyjnych firm
faktoringowych a potrzebami mikroprzedsiębiorców.
Model biznesowy spółki opiera się na własnej dystrybucji on-line oraz na współpracy z partnerami takimi, jak: banki, ubezpieczyciele czy też faktorzy niemający oferty dla mikrofirm. System
SMEO pozwala na modułową integrację w modelu white-label, dając partnerom gotowy produkt bez
ponoszenia kosztów inwestycyjnych.
Rozwiązania technologiczne SMEO wykorzystują siłę Big Data oraz sztucznej inteligencji (AI).
Dzięki temu pozwalają na bezpieczne określenie zdolności faktoringowej również dla Klientów bez
historii kredytowej (już od pierwszego dnia działalności firmy), którzy nie mają szans na uzyskanie
finansowania w sektorze bankowym.
Firma otrzymała tytuł „Faktor roku 2018” za mikrofaktoring on-line – innowacyjny produkt
SMEO doceniono za najwyższe standardy i nowoczesne podejście do klienta.
SMEO zostało utworzone w roku 2017 przez zespół profesjonalistów z branży bankowej, faktoringowej i pożyczkowej. Członkowie kadry zarządzającej SMEO zbudowali dotychczas od podstaw już
dwie inne spółki faktoringowe: Idea Money oraz NFG.
Celem SMEO jest osiągnięcie pozycji największego w Polsce faktora dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

PR O FI L
Wielkość firmy
Kwota obrotów faktoringowych za 2020 rok (w mln zł) 1.954,56
Liczba pracowników
do 30
Rok powstania firmy
2008
Od 2020 r. właścicielem spółki jest Bank Intesa
Sanpaolo
Grupa docelowa klientów
Firmy korporacyjne.
Portfel oferowanych usług
Faktoring krajowy, zagraniczny, eksportowy, importowy, z regresem lub bez regresu, faktoring wymagalnościowy, cichy i odwrócony.
Obszar działania
Polska
Przynależność do federacji/stowarzyszeń
Assifact – Italian Factoring Association
Factors Chain International
Polski Związek Faktorów
Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce
(CAMERA DI COMMERCIO E DELL’ INDUSTRIA ITALIANA IN POLONIA)
Dane kontaktowe
ul. Pilotów 2E
31-462 Kraków
tel. +48 12 297 84 00
fax +48 12 297 84 10
ubipolska@ubifactor.it
www.ubifactorpolska.com
www.ubifactor.it

Członkowie Związku

UBI Factor S.p.A. SA
Oddział w Polsce

Asseco Business Solutions SA

Partnerzy Związku

PR O FI L
Wielkość firmy
Rok powstania firmy
2007 (w obecnej formie prawnej)
Grupa docelowa klientów
Oferowany przez Asseco Business Solutions system Faktor od 20 już lat wspomaga zarówno banki,
jak i wyspecjalizowane firmy faktoringowe w kompleksowej obsłudze biznesu faktoringowego. Wśród
użytkowników rozwiązania znajdują się takie instytucje, jak: Pekao Faktoring, Santander Factoring, BOŚ
Bank, Bank Millennium, BPS Faktor czy KUKE Finance.
Portfel oferowanych usług
System Faktor jest jednym z elementów ekosystemu faktoringowego Asseco Business Solutions, w skład
którego wchodzą rozwiązania odpowiedzialne za obsługę poszczególnych zadań występujących w procesie faktoringowym (Faktor, Faktor WEB, Transfer Matching, Faktor BI, Faktor Data Exchange, Faktor
API, Faktor Mobile, Softlab ERP). Użytkownicy mogą dzięki temu wybrać najbardziej odpowiadający
im pakiet rozwiązań, w zależności od swoich potrzeb biznesowych. Zadaniem aplikacji jest wspieranie
działalności transakcyjnej, analitycznej, zarządczej oraz umożliwienie elektronicznej wymiany danych
z kontrahentami.
Obszar działania
Asseco Business Solutions specjalizuje się w produkcji rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw.
Kompleksowa oferta firmy obejmuje programy do obsługi transakcji faktoringowych, systemy klasy
ERP i HR, rozwiązania SFA oraz platformy wymiany danych handlowych, a także rozwiązania dla MSP.
Firma należy do międzynarodowej Grupy Asseco, wiodącego dostawcy oprogramowania własnego na
rynku europejskim. Od 2007 roku Asseco BS jest też notowane na GPW w Warszawie. Od 2018 roku
Asseco Business Solutions współpracuje z Polskim Związkiem Faktorów (PZF), pełniąc funkcję Partnera Wspierającego. Współpraca ta jest potwierdzeniem silnej pozycji Asseco BS na rynku dostawców
oprogramowania dla instytucji faktoringowych.
Dane kontaktowe
ul. Konrada Wallenroda 4c
20-607 Lublin
tel. +48 81 535 30 00
info@assecobs.pl

O PI S
Asseco Business Solutions jest producentem wiodącego na polskim rynku rozwiązania do obsługi
transakcji faktoringowych. System Faktor odpowiada za gromadzenie, przechowywanie oraz przetwarzanie danych dotyczących transakcji faktoringowych. Aplikacja pozwala także na ich kompleksowe
rozliczanie, łącznie z generowaniem dokumentów i raportów. Faktor pełni również rolę centrum informacyjnego dla osób obsługujących ww. transakcje. Ponadto system wspiera wszystkie typy faktoringu
(m.in. krajowy, eksportowy, importowy), a także różne jego formy i rodzaje, m.in. klasyczny, odwrotny,
pełny, niepełny, ubezpieczony. Szybki dostęp do aplikacji poprzez przeglądarkę oraz praca z różnych
miejsc to znacząca zaleta rozwiązania, z którego można korzystać na różnych urządzeniach.
Na podstawie danych PZF: rozwiązanie Faktor by Asseco obsłużyło w 2020 roku ponad 40%
transakcji faktoringowych zrealizowanych w Polsce przez członków PZF o wartości 120 mld PLN.
Więcej informacji: www.assecobs.pl

Grupa BIK
PR O FI L
Wielkość firmy
Rok powstania firmy

Biuro Informacji Kredytowej – 1997 r.
Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor – 2004 r.

Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami
Konfederacja Lewiatan
Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
Związek Banków Polskich
Association of Consumer Credit Information Suppliers

Dane kontaktowe

ul. Z. Modzelewskiego 77a
02-679 Warszawa
tel. +48 22 310 44 44
psn@bik.pl
www.bik.pl/korporacje-finanse/firmy-faktoringowe

O PI S
Grupa BIK, w której skład wchodzą Biuro Informacji Kredytowej (BIK) oraz Rejestr Dłużników
BIG InfoMonitor, stanowi największe źródło informacji kredytowej i gospodarczej w Polsce. Gromadzi i udostępnia informacje o tym, jak uczestnicy rynku – osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze
– realizują swoje zobowiązania kredytowe i fi nansowe. Działa na rzecz całego systemu bankowego
w Polsce, a ponadto jej dane są istotnym elementem w procesach biznesowych innych sektorów, służy
jako ważne narzędzie do analiz i oceny wiarygodności klientów dla rynku firm faktoringowych.
BIK, którego akcjonariuszami są wiodące banki w Polsce oraz Związek Banków Polskich (ZBP),
działa w oparciu o Ustawę Prawo bankowe. BIK jako jedyna tego typu instytucja w kraju zarządza unikalną bazą, do której dane o kredytach, pożyczkach, zaangażowaniach leasingowych i faktoringowych,
systematycznie przekazuje blisko 750 instytucji, w tym wszystkie banki komercyjne i spółdzielcze,
SKOK-i oraz zdecydowana większość instytucji pożyczkowych zarówno tych działających on-line, jak i finansujących w modelu tradycyjnym, firm leasingowych oraz faktoringowych. Biuro to największe źródło wiedzy o 25 mln klientach indywidualnych oraz 1,4 mln firm, w tym o 845 tys. mikroprzedsiębiorców.
Oprócz swoich unikatowych danych, BIK poprzez współpracę ze swoją spółką córką – Rejestrem
Dłużników BIG InfoMonitor – zapewnia dostęp do jeszcze szerszej informacji, m.in. z firm telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych, pożyczkowych, leasingowych, faktoringowych, windykacyjnych oraz z jednostek samorządu terytorialnego. Dane te dotyczą informacji o moralności płatniczej konsumentów i firm.
BIG InfoMonitor działa zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych, przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm (informacje negatywne) oraz informacje o zobowiązaniach płaconych w terminie
(informacje pozytywne). Przewagą spółki BIG InfoMonitor, jako jedynego z sześciu BIG-ów w kraju,
jest wyłączny dostęp do baz danych BIK i ZBP, dzięki czemu dostarcza przedsiębiorcom najszerszą
wiedzę o wiarygodności finansowej kontrahentów na rynku.

Partnerzy Związku

Grupa docelowa klientów
• Instytucje finansowe i firmy finansujące przedsiębiorców oraz osoby fizyczne: banki komercyjne, banki
spółdzielcze, SKOK-i, instytucje pożyczkowe, firmy faktoringowe, ubezpieczeniowe, telekomunikacyjne,
leasingowe, e-commerce, infrastrukturalne.
• Konsumenci i mikroprzedsiębiorcy
Portfel oferowanych usług
• Rozwiązania dedykowane na potrzeby oceny ryzyka kredytowego oraz fraudowego, m.in. Platforma
Antyfraudowa BIK, Platforma Cyber Fraud Detection BIK, Baza Informacji – Weryfikacja.
• Produkty wspierające sprzedaż – analizy branżowe, geograficzne, benchmarki itp.
Obszar działania
Działalność na terenie całego kraju.
Polski Związek Faktorów
Przynależność do federacji/stowarzyszeń

Comarch SA

Partnerzy Związku

PR O FI L
Wielkość firmy
Rok powstania firmy
1993
Liczba pracowników
ponad 6500
Grupa docelowa klientów
Oprogramowanie Comarch Factoring skierowane jest do banków, firm faktoringowych, fintechów oraz
ich klientów końcowych. Ze względu na dostępność modelu „Pay as you grow” skorzystać z niego mogą
nawet niewielcy faktorzy, którzy w miarę rozwoju firmy oraz większych potrzeb mają możliwość skorzystania z szerszego wachlarza dostępnych serwisów. Comarch obsługuje wszystkie dostępne na rynku
produkty faktoringowe i posiada referencje od renomowanych faktorów: BNP Paribas Faktoring, Bank
DnB NORD, Coface, Getin Bank i wiele innych.
Portfel oferowanych usług
Comarch proponuje branży faktoringowej dwa modele współpracy: Comarch Factoring Platform, dostępny
w modelu on-premise, oraz Comarch Cloud Factoring, dostępny w modelu abonamentowym. Dzięki
wsparciu kompleksowych procesów koszt i nakład pracy firmy faktoringowej są ograniczone do minimum,
a klienci usług faktoringowych mogą zarządzać całym cyklem życia faktury bez zbędnych formalności.
Przejrzyste i uproszczone raporty sprawiają, że obsługa umowy faktoringowej jest prosta i intuicyjna.
Obszar działania
Comarch jest globalnym integratorem, twórcą innowacyjnych rozwiązań i systemów IT, których celem
jest optymalizacja procesów operacyjnych i biznesowych. Działa na całym świecie, w takich branżach,
jak: finanse, bankowość, ubezpieczenia, telekomunikacja, administracja publiczna, IoT i wiele innych.
Dziś Comarch jest wiodącą firmą informatyczną i zatrudnia ponad 6500 doświadczonych inżynierów
IT, konsultantów biznesowych i specjalistów. Przeprowadził tysiące udanych projektów oraz wdrożenia
oprogramowania w kilkudziesięciu tysiącach firm na całym świecie. Od 2021 roku Comarch jest Partnerem Wspierającym Polskiego Związku Faktorów.
Dane kontaktowe
al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków
tel. +48 12 64 61 000
fax +48 12 64 61 100

O PI S
Firma Comarch, założona w 1993 roku w Krakowie, szczyci się statusem jednego z wiodących producentów oprogramowania w Europie. Zatrudnia ponad 6500 pracowników na świecie i ma na koncie
tysiące projektów zrealizowanych dla największych globalnych marek.
Czerpiąc z 20-letniego doświadczenia w branży, wchodzący w skład Grupy Kapitałowej Comarch
sektor Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia specjalizuje się w tworzeniu zaawansowanych rozwiązań w zakresie oprogramowania i systemów informatycznych dla cenionych instytucji finansowych:
ubezpieczycieli, banków, funduszy emerytalnych i inwestycyjnych, domów maklerskich czy spółek
zarządzania aktywami.
Kompetencje specjalistów Comarch zyskały uznanie na arenie międzynarodowej, przynosząc
bogate portfolio klientów z ponad 30 krajów. Na liście klientów znajdują się: BNP Paribas, Société
Générale, Ergo, NBB, Oney, Nedbank, Allianz oraz wiele innych firm.

CRIF sp. z o.o.

Wielkość firmy
Rok powstania firmy
2001 r. (jako Deltavista sp. z o.o.)
Grupa docelowa klientów
Obszar finansowy, e-commerce, telekomunikacja i nowe technologie.
Portfel oferowanych usług
Rozwiązania CRIF pozwalają na szybką identyfikację klienta i ocenę jego wiarygodności finansowej,
a także zapobieganie wyłudzeniom i optymalizację procesów zarządzania ryzykiem finansowym. CRIF
zapewnia kompleksowe informacje, które są przetwarzane w ułamkach sekund, w postaci raportów on-line.
To najlepsze źródło danych, analityki i zautomatyzowanych decyzji.
Obszar działania
Międzynarodowy.
Przynależność do federacji/stowarzyszeń
Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
(ZPF)
Polski Związek Instytucji Pożyczkowych (PZIP)
Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
(AHK Polska)
Izba Gospodarki Elektronicznej (e-Commerce
Polska)
Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego (FRRF)
Dane kontaktowe
ul. Lublańska 38
31-476 Kraków
tel. +48 609 320 274
Magdalena Dźwigała-Basis

O PI S
CRIF sp. z o.o. oferuje systemowe zarządzanie ryzykiem kredytowym, wykorzystując autorską platformę informatyczną – CRIF Solution Platform. Rozwiązanie to umożliwia zbudowanie efektywnego
procesu oceny ryzyka i detekcji wyłudzeń, oszczędność kosztów danych i IT, a także efektywną konfigurację pod kątem potrzeb Partnera. Potwierdzeniem wysokiej sprawności systemu jest kilkadziesiąt
milionów generowanych rocznie raportów kredytowych oraz wysoka dostępność systemu.
Spółka oferuje portfolio efektywnych rozwiązań i platform do wszechstronnej analizy ryzyka.
Dostarcza gotowe produkty, a także rozwiązania w obszarze Big Data, oparte o integrację niestrukturalnych zbiorów danych.
Oferta spółki umożliwia inteligentną identyfikację osób i firm oraz powiązań między nimi, integrację wszystkich znaczących źródeł danych, a także zastosowanie indywidualnych modeli oceny
scoringowej oraz reguł wykrywających próby wyłudzenia. Rozwiązania CRIF to zintegrowany dostęp
do wielu baz danych, a dzięki temu do pełnej i aktualnej informacji o wszystkich podmiotach obrotu
gospodarczego.
W oparciu o skonsolidowane informacje CRIF umożliwia wiarygodną ocenę rzetelności płatniczej,
monitoring podmiotów czy ustalenie aktualnego adresu.
Więcej informacji: www.crif.pl
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ERIF Biuro Informacji Gospodarczej SA
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Wielkość firmy
Rok powstania firmy
2003
Grupa docelowa klientów
ERIF tworzy wielobranżową platformę wymiany informacji gospodarczych, która stanowi silne wsparcie
w prowadzeniu biznesu i ocenie ryzyka związanego z zawieraniem i egzekwowaniem umów. Z naszych
rozwiązań korzystają: banki i podmioty pożyczkowe, firmy telekomunikacyjne, leasingowe, faktoringowe,
wierzyciele wtórni, e-commerce i pozostałe.
Portfel oferowanych usług

Obszar działania
Prowadzimy działalność na terenie całego kraju.
Przynależność do federacji/stowarzyszeń (stan na
31.07.2021):

Związek Przedsiębiorstw Finansowych
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych
Lewiatan
Association of Consumer Credit Information
Suppliers
Polski Związek Faktorów

Izba Gospodarki Elektronicznej

Dane kontaktowe

Al. Jerozolimskie 100
00-807 Warszawa
tel. +48 22 594 25 30
www.erif.pl
Grupa Kapitałowa KRUK

O PI S
ERIF jest kompleksowym i różnorodnym źródłem wiedzy na temat kondycji finansowej i zachowań
płatniczych konsumentów, podmiotów gospodarczych oraz instytucji. W bazie ERIF zgromadzone
są i udostępniane informacje o terminowym wywiązywaniu się ze zobowiązań, ale również o nieuregulowanych płatnościach firm i konsumentów. Dzięki tej wiedzy klienci mogą skutecznie wzmacniać
swoje modele scoringowe i procesy oceny ryzyka kredytowego oraz podejmować bezpieczne decyzje
np. o udzieleniu kredytu.
Ponadto, ERIF jest liderem rynku w zakresie nieprzerwanej historii gromadzenia i liczby posiadanych informacji pozytywnych. Umożliwiają one zwiększenie poziomu akceptowalności wniosków,
a tym samym wzrost sprzedaży, przy zachowaniu akceptowalnego poziomu ryzyka.
Więcej informacji na: www.erif.pl

eSourcing SA

Wielkość firmy
Rok powstania firmy
2009
Grupa docelowa klientów
eSourcing specjalizuje się w produkcji oraz outsourcingu autorskich systemów IT wspierających sektor
bankowy i finansowy. Jednym z kluczowych systemów w portfolio firmy jest system faktoringowy, który
od kilkunastu już lat wspomaga zarówno banki, jak i firmy faktoringowe w Polsce w obsłudze biznesu
faktoringowego.
Portfel oferowanych usług
System faktoringowy eSourcing to kompleksowe i wydajne rozwiązanie zarówno dla faktora, jak i faktoranta. Składa się z dwóch podstawowych, zinterfejsowanych ze sobą aplikacji:
• eTrade – przeglądarkowego serwisu front-end dedykowanego faktorantom,
• Trade – platformy transakcyjno-rozliczeniowej zapewniającej pełną obsługę procesów faktoringowych
po stronie faktora.
Ponadto w jego skład wchodzą takie moduły, jak:
• workflow sprzedażowy,
• raporty,
• matching.
Dzięki dedykowanej aplikacji mobilnej faktoranci mają łatwy i szybki dostęp do najważniejszych informacji o aktualnym statusie swoich rozliczeń faktoringowych. Bardzo użyteczną nowością, zwłaszcza
dla mniejszych faktorantów, jest możliwość robienia zdjęć fakturom, które następnie są automatycznie
rozpoznawane, digitalizowane (OCR) i przedstawiane do wykupu.
W naszym modelu współpracy z klientami zawsze zakładamy, że ostateczne decyzje o kierunku i zakresie biznesowych zmian w systemie oraz kolejności wdrażania poszczególnych modyfikacji znajdują
się w wyłącznej domenie klienta.
Obszar działania
Firmę eSourcing tworzą fachowcy z wieloletnim doświadczeniem w sektorze bankowości i finansów,
wspomagani silnym zapleczem operacyjno-informatycznym. Specjalizujemy się w produkcji oraz outsourcingu autorskich systemów wspierających usługi finansowe. Nasza oferta koncentruje się głównie
na rozwiązaniach dla sektora bankowego oraz rynków kapitałowych. Dostarczamy oprogramowanie
dla największych polskich, europejskich i globalnych banków. Naszymi wieloletnimi klientami w obszarze bankowości transakcyjnej i korporacyjnej są m.in.: CitiBank, Societe Generale, BNP Paribas,
PKO BP, ING, Deutsche Bank, Pekao, Raiffeisen, Alior Bank. Specjalizujemy się we wdrożeniach cechujących się dużymi wolumenami danych, w których kluczową rolę odgrywa wydajność. Oprócz systemów dedykowanych finansowaniu handlu (w Polsce kilku faktorów korzysta z rozwiązań dostarczanych przez eSourcing SA) są to systemy integracyjne (np. dla GPW – ok. 3000 transakcji/sek.) oraz
płatnicze. Posiadamy własne centrum przetwarzania transakcji flotowych, z którego korzystają wiodący
światowi acquire’rzy: First Data, PayTel (grupa SIBS), Elavon, Euronet, PeP.
Dane kontaktowe
ul. Wł. Żeleńskiego 103
31-353 Kraków
+48 12 423 64 69
info@esourcing.pl

O PI S
System faktoringowy eSourcing to kompleksowe, elastyczne i wydajne rozwiązanie zarówno dla faktora, jak i faktoranta. Pozwala ono na automatyzację procesu obsługi wszystkich dostępnych na rynku
produktów faktoringowych, a w rezultacie na zmniejszenie kosztów operacyjnych po stronie faktora
oraz maksymalne uproszczenie i użyteczność dla faktorantów.
System faktoringowy eSourcing składa się z dwóch podstawowych, zinterfejsowanych ze sobą
aplikacji:

Partnerzy Związku

PR O FI L

Partnerzy Związku

• eTrade – przeglądarkowego serwisu front-end dedykowanego faktorantom,
• Trade – platformy transakcyjno-rozliczeniowej zapewniającej pełną obsługę procesów faktoringowych po stronie faktora.
Te dwie osobne aplikacje tworzą jedno kompleksowe rozwiązanie faktoringowe, jednakże mogą
być elastycznie wdrażane osobno i niezależnie. Dzięki modułowej budowie system faktoringowy jest
bardzo elastycznym rozwiązaniem, w którym można odwzorować w zasadzie dowolne procesy biznesowe i operacyjne realizowane przez faktora i jego faktorantów. Podczas wspólnej analizy nasz dedykowany zespół IT wraz z klientem identyfikuje i opracowuje wszystkie kluczowe aspekty funkcjonowania
systemu, tak aby wdrożone rozwiązanie w 100% odpowiadało potrzebom faktora i faktorantów.
Obsługiwane rodzaje faktoringu:
• faktoring pełny (bez regresu),
• faktoring niepełny (z regresem),
• faktoring odwrotny,
• faktoring ubezpieczony.
Więcej informacji: www.esourcing.pl

KGK Kancelaria Radcowska E. Guzowska
i S-ka sp.k.

Wielkość firmy
Rok powstania firmy
2000
Liczba pracowników
8
Grupa docelowa klientów
Sektor bankowy, sektor pozabankowy, leasing i faktoring, firmy windykacyjne i ubezpieczyciele.
Portfel oferowanych usług
Prawo finansowe łącznie z faktoringiem; prawo gospodarcze, w tym prawne DD, M&A; spory korporacyjne; prawo cywilne.
Obszar działania
Międzynarodowy.
Przynależność do federacji/stowarzyszeń
Krajowa Izba Radców Prawnych
Ordre des Avocats de Paris
Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji
Pracodawców Prywatnych Lewiatan
Europejska Federacja na rzecz Faktoringu
i Finansów (EUF)
Dane kontaktowe
ul. Kazimierzowska 43 lok. 50
02-572 Warszawa
tel. +48 22 654 74 54
fax +48 22 624 17 96
kgk@kgk.com.pl
www.kgk.com.pl

O PI S
Ewa Guzowska od początku swojej kariery zawodowej jest związana z branżą finansową. W 1995 roku
wprowadzała na rynek polski instytucję faktoringu, ściśle współpracując z nowo utworzoną fi rmą
faktoringową Polfactor SA (obecnie mFaktoring SA).
KGK bierze aktywny udział w tworzeniu nowych produktów faktoringowych oraz transakcji
dostosowanych do indywidualnych potrzeb poszczególnych klientów faktoringowych. Ponadto Kancelaria zapewnia dostosowanie wzorów umów do potrzeb zmiennego rynku faktoringowego w celu
zminimalizowania ryzyka prawnego związanego z realizacją tych umów.
Od kilku lat KGK świadczy również usługi na rzecz Polskiego Związku Faktorów (PZF) oraz
współpracuje ze Związkiem Banków Polskich, co umożliwia Kancelarii kontakt z Ministerstwem Finansów i udział w procesach legislacyjnych.
Kancelaria uczestniczy również z ramienia PZF w opracowywaniu nowych projektów rozwiązań
prawnych w ramach pomocy publicznej zapewnianej przedsiębiorstwom faktoringowym i ich klientom
przez Bank Gospodarki Krajowej.
KGK prowadzi spotkania Zespołu Prawnego PZF w celu wymiany doświadczeń firm faktoringowych w obszarach prawnych i uzgadniania wspólnej wykładni przepisów prawa. Ewa Guzowska jest
członkiem Komitetu Prawnego Federacji EUF – organu reprezentującego branżę faktoringu i finansowania komercyjnego w Unii Europejskiej.
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Almanach Polskiego Związku Faktorów

„Almanach Polskiego Związku Faktorów” jest publikowany od 2011 roku. Unikatowe
w europejskiej skali wydawnictwo prezentuje materiały o faktoringu i innych usługach
finansowania i zarządzania należnościami. „Almanach PZF” jest platformą, na której
Związek propaguje faktoring. Autorami publikowanych opracowań są renomowani
polscy i zagraniczni praktycy i teoretycy faktoringu.
Artykuły umieszczone w XI tomie „Almanachu” są zgrupowane w dwóch działach.
W pierwszym czytelnik znajdzie opracowania autorów zajmujących się faktoringiem
na co dzień. W drugim – obszerne fragmenty prac dyplomowych i magisterskich
nagrodzonych w 2020 roku w konkursie o „Złote Pióro PZF”.
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Założony w 2001 roku, Polski Związek Faktorów jest samorządową
organizacją zrzeszającą podmioty świadczące usługi faktoringowe
w Polsce. Aktualnie do Związku należy 26 członków: 5 banków komercyjnych i 21 wyspecjalizowanych firm faktoringowych. Do głównych
celów PZF należą: budowa silnego samorządu branżowego, integracja
środowiska poprzez bliską i systematyczną współpracę wewnątrz organizacji, edukacja środowisk biznesowych oraz promocja usług faktoringowych.
Związek jest otwarty na współpracę z ośrodkami akademickimi oraz prowadzi
działania lobbystyczne na rzecz poprawy otoczenia branży. PZF jest aktywny na
forach międzynarodowych – wespół z siedmioma krajowymi federacjami w 2009
roku doprowadził do powstania EU Federation for the Factoring and Finance Industry.
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Almanach Polskiego Związku Faktorów
W Almanachu między innymi:
 Rynek faktoringu w Polsce w 2020 roku
 Rynek faktoringu w Europie w 2020 roku
 Finanse polskich przedsiębiorców w czasie epidemii
 Przyszłość faktoringu
i nieograniczonych źródeł finansowania
 Usługi finansowe dla firm w branży e-commerce
– z doświadczeń Allegro
 IT w procesach globalnego rozwoju przedsiębiorstw
i poprawy ich odporności
 Jak księgować́ finansowanie firm na podstawie faktur
 Z prac dyplomowych i magisterskich
nagrodzonych w konkursie o „Złote Pióro PZF”

