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Streszczenie: W niniejszej publikacji autorzy postawili sobie dwa cele. Pierwszym jest 8 

zaprezentowanie podobieństw oraz różnic między faktoringiem a kredytem w rachunku 9 

bieżącym. Drugim jest analiza konsekwencji wynikających z wdrożenia wymienionych 10 

krótkookresowych form finansowania w przedsiębiorstwie z branży budowlanej. Przyjęto 11 

następujący układ artykułu. W pierwszej części artykułu scharakteryzowano faktoring i kredyt 12 

w rachunku bieżącym. Druga część to analiza porównawcza wymienionych form finansowania 13 

na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowlanej. W części trzeciej autorzy zaprezentowali 14 

wnioski z przeprowadzonej analizy.  15 

Słowa kluczowe: finansowanie, kredyt bankowy, faktoring, kredyt w rachunku bieżącym. 16 

COMPARATIVE ANALYSIS OF SHORT-TERM FORMS OF CORPORATE 17 

FINANCING: FACTORING AND OVERDRAFT 18 

Abstract: In this paper, the authors set two goals. The first is to present the similarities and 19 

differences between factoring and overdraft. The second is to analyze the consequences 20 

resulting from the implementation of these short-term forms of financing in the enterprise that 21 

operates in the construction industry. The following structure of the article has been adopted. 22 

The first part of the article characterizes factoring and overdraft. The second part is  23 

a comparative analysis of the mentioned forms of financing on the example of a company from 24 

the construction industry. In the third part, the authors present conclusions from the analysis. 25 

Keywords: financing, bank loan, factoring, overdraft. 26 
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1. Wprowadzanie  1 

Przedsiębiorcy, by być bardziej konkurencyjnymi coraz częściej oferują swoim odbiorcom 2 

wydłużone terminy płatności. Taka sytuacja rodzi określone konsekwencje w postaci 3 

problemów z utrzymaniem płynności finansowej, czyli terminowym regulowaniem własnych 4 

zobowiązań. Rozwiązaniem tego problemu może być skorzystanie z zewnętrznych źródeł 5 

finansowania, takich jak kredyt bankowy bądź faktoring. Kredyt bankowy, wciąż jedna  6 

z popularniejszych form finansowania krótkoterminowego, niesie ze sobą szereg korzyści,  7 

jak i kosztów. Z kolei faktoring jest narzędziem, który gwarantuje nie tylko natychmiastową 8 

wpłatę za sprzedane towary lub usługi z odroczonym terminem płatności, ale również oferuje 9 

szereg udogodnień dla wierzyciela. Faktoring może być substytutem dla kredytu bankowego, 10 

choć w niektórych przypadkach może okazać się usługą komplementarną. W niniejszej 11 

publikacji autorzy podejmują analizę porównawczą kredytu w rachunku bieżącym oraz 12 

faktoringu na przykładzie konkretnego przedsiębiorstwa. Na podstawie zaprezentowanych 13 

danych można ocenić czy dla omawianego przypadku korzystniejsza jest formuła kredytu 14 

bankowego bądź też faktoringu. Artykuł został podzielony na dwie części: teoretyczną  15 

i empiryczną. Część teoretyczna zawiera ogólne informacje na temat wybranych krótko-16 

okresowych form finansowania przedsiębiorstwa. Następnie autorzy porównali kredyt  17 

w rachunku bieżącym z faktoringiem według konkretnych czynników. Celem tego zestawienia 18 

jest ukazanie precyzyjnych różnic między tymi dwoma formami finansowania. Druga część 19 

empiryczna to studium przypadku, w której autorzy prezentują przedsiębiorstwo korzystające 20 

zarówno z kredytu w rachunku bieżącym jak i faktoringu. Artykuł zamyka podsumowanie, 21 

które zawiera główne wnioski z przeprowadzonej analizy przypadku i odpowiada na pytanie 22 

która z form krótkookresowego finansowania jest korzystniejsza dla omawianego przedsię-23 

biorstwa.  24 

2. Kredyt w rachunku bieżącym a faktoring – ogólna charakterystyka  25 

Wybór optymalnej formy krótkookresowego finansowania przedsiębiorstwa jest dość 26 

skomplikowany, gdyż zależy od wielu czynników o charakterze mikro- i makroekonomicznym. 27 

Aktualnie polski rynek finansowy oferuje przedsiębiorstwom szeroki dostęp do różnorodnych 28 

instrumentów finansowania, takich jak: pożyczki, kredyty kupieckie, kredyty bankowe, 29 

fundusze unijne, dotacje, emisja dłużnych papierów wartościowych, leasing, faktoring, 30 

forfaiting, franczyza, inkubatory przedsiębiorczości, aniołowie biznesu, private equity, venture 31 

capital i fundusze kapitału zalążkowego (NBP, 17.04.2018). W niniejszym opracowaniu 32 
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autorzy wybrali i scharakteryzowali kredyt w rachunku bieżącym oraz faktoring jako 1 

instrumenty krótkookresowego finansowania przedsiębiorstwa.  2 

Kredyt bankowy jest najprostszą formą zarówno krótko- jak i długookresowego 3 

finansowania przedsiębiorstwa. Ze względu na finansowanie działalności gospodarczej 4 

rozróżniamy kredyty obrotowe i inwestycyjne (Czajkowska, 2013, s. 59-62). Przykładem 5 

kredytu obrotowego jest kredyt w rachunku bieżącym. Kredyt w rachunku bieżącym służy 6 

finansowaniu działalności operacyjnej związanej z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą oraz 7 

procesem rozliczeń pieniężnych. Kluczem do uzyskania kredytu bankowego jest tzw. zdolność 8 

kredytowa, czyli „zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach 9 

określonych w umowie” (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997). Na określenie zdolności kredytowej 10 

podmiotu gospodarczego mają wpływ między innymi analiza wyników finansowych 11 

(rentowność, wypłacalność), ocena płynności finansowej, ocena sprawności działania, historia 12 

współpracy z bankami, analiza zabezpieczeń gwarantujących jego spłatę, historia istnienia 13 

podmiotu na rynku, plany przedsiębiorstwa na przyszłość, prognozy przychodów.  14 

Kredyt w rachunku bieżącym jest kredytem odnawialnym do kwoty ustalonego w umowie 15 

limitu oraz okresu na jaki kredyt ten został udzielony. Może być udzielany wielokrotnie  16 

w trakcie trwania umowy aż do momentu jej wygaśnięcia. W ostatnim dniu trwania umowy 17 

powinien zostać spłacony. Z reguły umowa kredytu odnawialnego obowiązuje na okres do 18 

jednego roku. W zależności od potrzeb można go przedłużać lub zamknąć. Dla przedsiębiorstw 19 

jest bardzo wygodną forma finansowania krótkoterminowego. Kredyt ten najczęściej służy do 20 

regulowania bieżących zobowiązań oraz do powiększenie kapitału obrotowego. Warunkiem 21 

otrzymania kredytu bankowego jest wykazanie stabilnej kondycji finansowej oraz 22 

dodatkowych zabezpieczeń, które można skategoryzować jako miękkie i twarde. 23 

Zabezpieczenia miękkie obejmują weksel, art. 777 KPC, cesja wierzytelności z kontraktów.  24 

Z kolei do twardych zabezpieczeń zaliczamy zabezpieczenie na majątku ruchomym bądź 25 

nieruchomościach dłużnika. Tego typu obostrzenia powodują, że nie każde przedsiębiorstwo 26 

może otrzymać kredyt. Największe trudności z dostępem do kredytów bankowych mają nowo 27 

powstałe organizacje, które nie posiadają historii kredytowej, tym samym są dla banków mało 28 

wiarygodne. Dodatkowo, we wniosku kredytowym należy przedstawić prognozy finansowe na 29 

okres wykorzystania kredytu. Banki na bieżąco monitorują zdolność kredytową swojego 30 

dłużnika, stąd co kwartał zobligowany jest on do przesyłania do banku półrocznych i rocznych 31 

raportów F0-1. Zaciągając kredyt w rachunku bieżących kredytobiorca musi mieć świadomość, 32 

że nawet za niekorzystanie z kredytu pobierane są opłaty. Wynika to z tego, że bank pobiera 33 

prowizję przygotowawczą oraz prowizję od zaangażowania. Jeżeli sytuacja finansowa 34 

kredytobiorcy pogorszy się bank może zażądać natychmiastowej spłaty kredytu (do 7 dni). 35 

Bank ma prawo również wypowiedzieć umowę kredytu lub podwyższyć marże w sytuacji, gdy 36 

naruszone zostały tzw. kowenanty, czyli klauzule, w których określone są warunki w zakresie 37 

płynności, rentowności, zadłużenia lub inne, do których spełnienia w trakcie kredytowania 38 

zobligowany jest kredytobiorca (Niedziółka, 2014, s. 136). Korzystanie z kredytu powoduje, 39 
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że następuje podwyższenie stanu zobowiązań po stronie pasywów, co w konsekwencji 1 

prowadzi do pogorszenia wskaźników płynnościowych, a taka sytuacji może prowadzić do 2 

ograniczenia dalszego kredytowania podmiotu. Warto podkreślić, że udzielony kredyt w żaden 3 

sposób nie ogranicza ryzyka nieterminowej spłaty zobowiązań przez dłużnika. 4 

Faktoring jest nowoczesną formą finansowania krótkookresowego, zapewniający płynność 5 

finansową i pozwalającym zmniejszyć ryzyko nieotrzymania płatności z tytułu sprzedaży. 6 

Przedmiotem faktoringu są należności krótkoterminowe wynikające z obrotu gospodarczego, 7 

udokumentowane fakturą, bezsporne, przyszłe, o charakterze pieniężnym, których zbywcy  8 

i dłużnicy nie są zagrożeni procesem upadłościowym lub likwidacją (Grzywacz, 2005, s. 35). 9 

Podmiotami biorącymi udział w faktoringu są: faktorant, faktor i dłużnik (Patterson, Wejer-10 

Kudełko, 2018, s. 351). Faktoranta definiuje się jako dostawcę produktów, towarów bądź usług. 11 

Faktorem jest nabywca wierzytelności, najczęściej jest to wyspecjalizowany podmiot 12 

finansowy oferujący usługi faktoringowe. Trzecim podmiotem jest odbiorca towaru lub usługi, 13 

którego wierzytelność podlega faktoringowi. Z perspektywy faktoranta faktoring gwarantuje 14 

natychmiastowy spływ należności od faktora, a nie od swojego kontrahenta (Wodyńska, 2006, 15 

s. 369). Faktoring może stanowić alternatywę dla kredytu bankowego, choć posiada znacznie 16 

szerszą ofertę usług dodatkowych, takich jak przejmowanie ryzyka niewypłacalności dłużnika, 17 

prowadzenie rozliczeń należności, inkaso należności i windykację (Kreczmańska-Gigol, 2013, 18 

s. 17). 19 

Różne oczekiwania przedsiębiorców doprowadziły do powstania wielu odmian faktoringu 20 

ze względu na zakres ryzyka wypłacalności dłużnika: faktoring właściwy, niewłaściwy, 21 

mieszany; ze względu na moment otrzymania przez faktoranta płatności: faktoring przyspie-22 

szony, zaliczkowy, wymagalnościowy (Kowalczyk, Kusak, 2006, s. 197-198). Faktoring 23 

właściwy cechuje przejęcie przez faktora pełnego ryzyka wypłacalności dłużnika. Z kolei 24 

faktoring niewłaściwy to faktoring z regresem wobec faktoranta, co oznacza, że to faktor 25 

podejmuje wszelkie czynności windykacyjne. Faktoring mieszany stanowi rozwiązanie 26 

pośrednie pomiędzy właściwym a niewłaściwym, w którym faktor może przenieść ryzyko 27 

niewypłacalności na faktoranta jedynie do określonej w umowie kwoty. Faktoring 28 

przyspieszony polega na otrzymaniu od faktora płatności w momencie podpisania umowy 29 

faktoringowej bez znaczenia daty zapłaty należności przez dłużnika. W przypadku faktoringu 30 

zaliczkowego faktorant uzyskuje od faktora jedynie zaliczkę, a pozostała część zostaje 31 

wypłacona w terminie płatności bądź w momencie zapłaty przez dłużnika. W faktoringu 32 

wymagalnościowym faktorant otrzymuje płatność w momencie nadejścia terminu zapłaty albo 33 

dopiero po wpłacie należności od dłużnika w ustalonym terminie określonym w umowie 34 

faktoringowej. Taka różnorodność usług faktoringowych świadczy o popularności tej usługi, 35 

co potwierdza rosnąca, zwłaszcza w Polsce oraz innych krajach europejskich wartość usług 36 

faktoringowych (Tabela 1). 37 

  38 
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Tabela 1. 1 
Wartość usług faktoringowych w wybranych krajach Europy Zachodniej i Środkowo-2 

Wschodniej (w miliardach EURO)  3 

Kraj 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Polska 17 900 24 510 31 588 33 497 35 020 39 396 

Wielka Brytania 268 080 291 200 308 096 350 622 376 571 326 878 

Hiszpania 122 125 124 036 116 546 112 976 115 220 130 656 

Francja 174 580 186 494 200 459 226 598 248 193 268 160 

Włochy 175 182 181 878 178 002 183 004 190 488 208 642 

Czechy 5 115 5 196 5 302 5 912 5 064 4 848 

Słowacja 1 171 1 024 1 068 1 036 1 036 1 646 

Węgry 2 817 2 676 2 661 2 827 3 779 3 635 

Litwa 2 134 2 488 2 763 5 550 3 150 3 100 

Łotwa 371 542 592 680 867 867 

Estonia 1 164 1 877 1 899 2 010 2 010 2 495 

Białoruś 0 0 0 0 320 330 

Słowenia 550 650 626 563 329 1 000 

Chorwacja 2 269 2 269 3 146 2 498 2 885 2 825 

Bułgaria 1 010 1 500 1 600 1 728 1 820 1 947 

Rumunia 2 582 2 920 2 713 2 700 3 651 4 037 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Międzynarodowej Sieci Faktorów FCI, 4 
https://fci.nl/downloads/Annual%20Review%20%202017.pdf. 5 

Z danych zawartych w Tabeli 1 wynika, że wartość usług faktoringowych na przestrzeni  6 

6 lat wzrosła zarówno w krajach Europy Zachodniej jak i Wschodniej. Jedynie w Czechach 7 

popularność tej usługi finansowej nieznacznie spadła. Największą wartość usług 8 

faktoringowych osiągnęła Wielka Brytania, która jako pierwszy kraj Starego Kontynentu 9 

przyjęła tę usługę już po II Wojnie Światowej. Według Benea i Duma (2013, s. 81) popularność 10 

faktoringu rośnie głównie dlatego, że coraz więcej przedsiębiorstw oczekuje od swych 11 

dostawców coraz dłuższych terminów płatności, a faktoring oprócz szybkiej wpłaty 12 

zabezpiecza również należność przed niewypłacalnością dłużnika. W Polsce faktoring cieszy 13 

się szczególnym zainteresowaniem w związku z zapotrzebowaniem na kapitał zwłaszcza wśród 14 

małych i średnich firm, które nie mają zabezpieczeń lub krótko działają na rynku. Ponadto, 15 

istotne znaczenie ma również instytucja Polskiego Związku Faktorów, której celem jest 16 

popularyzowanie usługi faktoringowej w Polsce wzorując się na prężnie działających 17 

związkach faktorów w Europie Zachodniej (Popovic, 2011, s. 68). W literaturze przedmiotu 18 

(Grzywacz, 2001, s. 15) często podkreśla się, że faktoring jest droższą forma finansowania niż 19 

kredyt w rachunku bieżącym. Szczegółowy opis kosztów kredytu w rachunku bieżącym,  20 

jak i faktoringu zaprezentowano w Tabeli 2.  21 

Tabela 2. 22 
Rodzaje kosztów kredytu w rachunku bieżącym i faktoringu 23 

Kredyt w rachunku bieżącym Faktoring 

prowizja przygotowawcza prowizja przygotowawcza 

prowizja od zaangażowania prowizja faktoringowa 

marża banku prowizja za przejęcie ryzyka wypłacalności odbiorcy 

stopa WIBOR 3M marża faktora 

 stopa WIBOR 3M 

Źródło: opracowanie własne 24 
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Według informacji zawartych w Tabeli 2 więcej kosztów występuje po stronie faktoringu 1 

niż w przypadku kredytu. Jednak faktoring spełnia więcej funkcji niż kredyt w rachunku 2 

bieżącym do których można zaliczyć funkcję kontrolującą spłatę faktur, funkcję dyscyplinująca 3 

dostawców oraz funkcję ubezpieczenia należności. Kredyt bankowy obejmuje cztery rodzaje 4 

opłat, natomiast faktoring pięć. Ta piąta opłata to prowizja za przyjęcie ryzyka wypłacalności 5 

kontrahenta. Występuje ona tylko w przypadku faktoringu pełnego, w niepełnym tej opłaty nie 6 

ma. Podpisanie umowy z faktorem na faktoring pełny powoduje, że z faktoranta zdejmowany 7 

jest obowiązek windykacji należności, który stanowi dodatkowy koszt zatrudnienia ludzi do 8 

obsługi procesu windykacji. 9 

3. Różnice pomiędzy kredytem w rachunku bieżącym a faktoringiem 10 

Pomimo, iż głównym celem zarówno kredytu w rachunku bieżącym i faktoringu jest 11 

dostarczenie środków pieniężnych na bieżącą działalność operacyjną przedsiębiorstwa,  12 

te instrumenty finansowe zasadniczo różnią się od siebie. W Tabeli 3 autorzy dokonali 13 

porównania tych dwóch krótkookresowych źródeł finansowania uwzględniając przeznaczenie, 14 

okres obowiązywania, warunki spłaty, wpływ na wyniki finansowe oraz wszelkie koszty  15 

i korzyści. 16 

Tabela 3. 17 
Porównanie kredytu w rachunku bieżącym i faktoringu 18 

Czynnik Kredyt w rachunku bieżącym Faktoring 

Dla kogo? 

Dla przedsiębiorstw, które osiągają 

bardzo dobre wyniki finansowe, 

posiadają odpowiednie 

zabezpieczenia (miękkie i/lub 

twarde), nie są nowopowstałymi 

firmami 

Dla przedsiębiorstw, które  

(a) dynamicznie się rozwijają  

i poszukują narzędzia do kontroli 

należności, (b) osiągają bardzo dobry 

standing finansowy i poszukują 

alternatywnych źródeł finansowania, 

(c) zaliczane są do sektora MSP  

i nie mają zorganizowanego procesu 

windykacji należności 

Na jak długo? 
Najczęściej na 1 rok z możliwością 

przedłużenia 
Bezterminowo 

Czy wymagane jest 

zabezpieczenie? 

(a) miękkie: weksel, art. 777 

KPC, cesja wierzytelności  

z kontraktów, (b) twarde: 

zabezpieczenie na majątku 

ruchomym bądź 

nieruchomościach dłużnika 

Wierzytelność 

Jakie są koszty usługi? 
Wyższe w porównaniu z 

faktoringiem 

Niższe w porównaniu z kredytem  

w rachunku bieżącym 

Jaki jest wpływ na 

strukturę bilansu? 

Powoduje zmiany po obu stronach 

bilansu: wzrost po stronie pasywów 

(pozycja kredyt), wzrost po stronie 

aktywów (pozycja środki pieniężne) 

Wywołuje zmiany jedynie po stronie 

aktywów (pozycja środki pieniężne) 

  19 
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cd. tabeli 3. 1 

Jaki jest wpływ na 

wskaźniki finansowe? 

Pogorszenie wskaźnika kapitałów 

obcych do kapitałów własnych. 

Skrócenie cyklu rotacji należności  

i szybka poprawa płynności 

finansowej. 

Jaki jest czas oczekiwania 

na środki pieniężne? 
Dłuższy niż w przypadku faktoringu. Do 2 dni. 

Czy usługa chroni przez 

nieterminowymi 

wpłatami? 

Nie Tak (faktoring bez regresu) 

Jakie są dodatkowe 

korzyści z usługi? 
Brak. 

Weryfikacja dłużnika, monitoring 

należności, windykacja, księgowanie 

płatności na kontach. 

Czy istnieje możliwość 

dalszego zadłużania się? 

Tak (poprzez poprawę wskaźników 

finansowych istnieje łatwiejszy 

dostęp do innych alternatywnych 

źródeł finansowania) 

Trudniej niż w przypadku faktoringu  

w związku z wysokim poziomem 

zobowiązań, czego konsekwencją 

może być pogorszenie wskaźników 

zadłużenia. 

Jak często można 

korzystać z usługi? 

Okazjonalnie (przedsiębiorstwo samo 

decyduje kiedy będzie korzystać  

z faktoringu) 

Stale obciąża budżet firmy. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Czarecki, 2010, s. 784-785; Grzywacz, 2001, s. 15). 2 

Z powyższego zestawienia wynika, że kredyt w rachunku bieżącym jest mniej dostępnym 3 

produktem niż faktoring, do którego to dostęp mają praktycznie wszystkie firmy niezależnie od 4 

osiąganych wyników finansowych. Przy podpisywaniu umowy kredytowej z bankiem należy 5 

liczyć się z koniecznością zagwarantowania formy zabezpieczenia usługi kredytowej. 6 

Natomiast w przypadku faktoringu, faktor nie wymaga żadnego zabezpieczenia, co czyni tę 7 

usługę bardziej elastyczną. Analizując wpływ na strukturę bilansu i wskaźniki finansowe 8 

należy wnioskować, że kredyt bankowy zdecydowanie bardziej pogarsza standing finansowy 9 

kredytobiorcy. Istotnym czynnikiem jest czas oczekiwania na środki pieniężne, w przypadku 10 

faktoringu przelew pieniężny występuje niemal natychmiast, co dla wielu przedsiębiorców jest 11 

priorytetem. Następnie, w przypadku faktoringu bez regresu przedsiębiorca jest zwolniony  12 

z czynności windykacyjnych, ponieważ to na instytucji faktoringowej ciąży obowiązek 13 

ściągania należności w przypadku nierzetelnych płatników. Kredyt w rachunku bieżącym  14 

w żaden sposób nie gwarantuje wpłat. Kolejną przewagą faktoringu nad kredytem bankowym 15 

jest szereg usług dodatkowych, które oferuje instytucja faktoringowa. Analiza kontrahenta czy 16 

monitoring płatności to tylko przykładowe usługi, z których przedsiębiorstwo może korzystać 17 

w przypadku podpisania umowy faktoringowej. W przypadku faktoringu, to przedsiębiorca 18 

decyduje jak często będzie korzystał z dodatkowego finansowania, co nie występuje  19 

w przypadku kredytu w rachunku bieżącym.  20 

 21 
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4. Analiza porównawcza kredytu w rachunku bieżącym i faktoringiem  1 

na podstawie przedsiębiorstwa z branży budowlanej 2 

4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa i branży budowlanej 3 

Spółka XYZ jest średniej wielkości przedsiębiorstwem, prowadzącym działalność w branży 4 

składów budowalnych od 1997 roku. Posiada ugruntowaną pozycję i jest rozpoznawalną marką 5 

na terenie Warszawy oraz województwa mazowieckiego. Obroty firmy za 2016 rok kształtują 6 

się na poziomie 40,4 mln zł i wykazują tendencję wzrostową, a zysk netto był na poziomie  7 

1,8 mln zł. W 2016 roku spółka zatrudniała 62 osoby. Spółka XYZ skupia się na 8 

profesjonalnym zaopatrzeniu klientów w wszelkiego rodzaju materiały budowlane. Z oferty 9 

Spółki korzystają zarówno inwestorzy indywidualni jak i podwykonawcy firm developerskich. 10 

Główny obszar działania spółki XYZ to dystrybucja materiałów budowlanych, takich jak: 11 

materiały ścienne i elewacyjne, pokrycia dachowe, okna PCV i drewniane, materiały 12 

wykończeniowe, produkty do wyposażenie wnętrz oraz sanitarne. Głównymi dostawcami firmy 13 

są: Wienerberger Ceramika Budowlana, Monier, Certus Technologie Budowlane, Norgips, 14 

Rockwool, H+H Polska. Ponadto firma współpracuje z ponad 90 innymi dostawcami, 15 

zapewniając tym samym swoim klientom ciągłości i terminowość dostaw. Oprócz 16 

standardowych produktów budowlanych Spółka realizuje również sprzedaż surowców 17 

naturalnych, tj. kamieni typu wapień, piaskowiec i granit. W tym celu podjęła współpracę min: 18 

kopalnią wapienia „Morawica”, przedsiębiorstwem z Szydłowca oraz Nowej Rudy 19 

przerabiającym piaskowiec oraz kopalnią granitu w Strzegomiu.  20 

Spółka świadczy także usługi kosztorysowania i poradnictwa budowlanego oraz prowadzi 21 

działalnością szkoleniową na rzecz współpracujących z nią firm wykonawczych. Dysponując 22 

specjalistycznymi samochodami samowyładowczymi z dźwigami oferuje ponadto usługi 23 

transportowe wraz z rozładunkiem. Obecnie spółka XYZ posiada dwa duże oddziały oraz 24 

Market budowlany „PSB-Mrówka”. Wszystkie placówki zlokalizowane są na terenie 25 

Warszawy.  26 

Na rynku materiałów budowalnych występuje zjawisko sezonowości. Najwięcej towarów 27 

sprzedaje się w miesiącach wiosennych oraz letnich. Zima jest okresem przestoju. W tym czasie 28 

spółka silnie promuje swoje produkty do wykańczania wnętrz, wyposażenia kuchni, łazienek. 29 

Pomimo intensywnej reklamy sprzedaż tych produktów w okresie zimowym jest i tak znacznie 30 

niższa niż w szczycie sezonu (wiosna – lato). Duży wpływ na sprzedaż produktów ma pogoda. 31 

Przeciągająca się zima oraz wiosna z ujemnymi temperaturami, nie sprzyjają pracom 32 

budowlanym i przez to sprzedaży materiałów budowlanych.  33 

Spółka XYZ działa na bardzo konkurencyjnym rynku. Na rynku materiałów budowlanych 34 

i wykończeniowych działalność na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego prowadzi 35 

wielu przedsiębiorców zarówno krajowych jak i zagranicznych mających duże doświadczenie 36 

w branży. Tak duża konkurencja może mieć istotny wpływ na wojnę cenowa, tj. obniżanie cen 37 
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produktów oferowanych przez Spółkę, co może przełożyć się na wyniki finansowe. 1 

Konkurencja ze strony innych podmiotów wymaga od Spółki ciągłego udoskonalania swojej 2 

oferty pod względem cenowym, asortymentowym i jakościowym. Spółka nie ma 3 

bezpośredniego wpływu na działania swoich konkurentów, ale dzięki przemyślanej  4 

i konsekwentnie realizowanej strategii, jest w stanie z nimi skutecznie rywalizować i uzyskiwać 5 

nad nimi przewagę. Czynnikiem wzmacniającym pozycję konkurencyjną są też planowane  6 

i realizowane inwestycje oraz nowoczesne rozwiązania finansowe. Posiadając wysoce 7 

wykwalifikowany zespół handlowców spółka XYZ zbudowała trwałe relacje biznesowe  8 

z ponad 100 firmami. W ciągu ponad 20 lat swojej działalności Spółka dostarczała materiały 9 

budowlane do realizacji wielu znaczących inwestycji na terenie Warszawy. Warto wymienić 10 

choćby zamówienia zrealizowane dla Zamku Królewskiego w Warszawie, Muzeum Powstania 11 

Warszawskiego, Budynków Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej czy Stadionu Narodowego  12 

w Warszawie oraz prestiżowych osiedli – m.in. Marina Mokotów i Platinum Towers. 13 

Zamówienia dla tego typu inwestycji niezmiennie potwierdzają solidność i wiarygodność firmy 14 

na rynku usług budowlanych i wykończeniowych. 15 

Jednym z priorytetów Spółki jest stałe utrzymywanie wysokiej jakości oferowanych 16 

produktów i usług. Dystrybuowane materiały budowlane są atestowane oraz produkowane na 17 

bazie surowców naturalnych, co czyni je ekologicznymi i zdrowymi.  18 

Spółka ściśle współpracuje z bankami w zakresie finansowania zewnętrznego. Posiada 19 

kredyt inwestycyjny oraz korzysta z leasingu przy zakupie środków trwałych. W 2015 roku 20 

miała miejsce emisja obligacji. Spółka posiada również kredyt w rachunku bieżącym oraz 21 

korzysta z faktoringu.  22 

Wśród kluczowych obszarów ryzyka, które w ocenie Zarządu mogą mieć wpływ na 23 

sytuację finansową firmy zostało wymienione między innymi ryzyko związane z nieściągal-24 

nością należności od kontrahentów. Spółka sprzedaje produkty i usługi z odroczonym terminem 25 

płatności i ewentualny wzrost niespłaconych należności może spowodować pogorszenie 26 

wyników finansowych Spółki oraz negatywnie oddziaływać na jej płynność finansowa. 27 

Średniomiesięczny stan należności krótkoterminowych w 2016 roku z tytułu dostaw i usług 28 

wynosił 18 mln zł. 29 

4.2. Analiza przypadku  30 

Spółka XYZ korzysta z dwóch form finansowania krótkoterminowego, tj. kredytu  31 

w rachunku bieżącym w wysokości 4,5 mln zł, oraz faktoringu pełnego bez regresu z limitem 32 

w wysokości 15 mln zł. Oba te produkty służą do zaspokajania potrzeb na kapitał 33 

krótkoterminowy, ale oba mają różne zastosowanie. Oba jednak nie wykluczają się wzajemnie, 34 

ale uzupełniają.  35 

  36 
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Faktoring jest usługą finansową polegającą na wykupie przez wyspecjalizowane instytucje, 1 

zwane faktorami, wierzytelności handlowych od przedsiębiorców zwanych faktorantami. 2 

Spółka XYZ podpisała umowę w 2016 roku z BGŻ BNP Paribas na faktoring pełny,  3 

bez regresu. W wyniku tej umowy faktor przejął ryzyko niewypłacalności kontrahentów 4 

objętych umową faktoringu. Spółka XYZ przed udzieleniem kredytu kupieckiego – sprzedaż  5 

z odroczoną płatnością – dokonuje oceny finansowej swojego odbiorcy. Z kontrahentami,  6 

z którymi dopiero rozpoczyna współpracę wymaga odpowiedniego zabezpieczenia. 7 

Zabezpieczeniem tym mogą być: weksel in blanco, ubezpieczenie, gwarancje bankowe, 8 

gwarancje osób trzecich, zabezpieczenie na majątku kontrahenta. Z reguły zabezpieczenie  9 

nie może być krótsze niż jeden rok. W przypadku kontrahentów nowych, którzy w rocznym 10 

okresie współpracy, nie regulują swoich zobowiązań terminowo, zabezpieczenie jest 11 

wydłużane na następny rok. 12 

Wprowadzenie usługi faktoringu w spółce spowodowało zamianę należności na środki 13 

pieniężne, co w konsekwencji przyczyniło się do poprawy wskaźników: płynności, zadłużenia 14 

i rentowności. Odsetkami za nieterminową płatność obciążani są kontrahenci faktoranta. 15 

Zastosowanie faktoringu bez prawa regresu całkowicie wyeliminowało ryzyko opóźnień  16 

w spływie należności. Oczywiście spółka XYZ musiała z tego powodu płacić dodatkową 17 

prowizję za przyjęcie ryzyka wypłacalności odbiorcy. Ale w bilansie spółki należności 18 

zamieniają się szybko na gotówkę. Spółka posiada do dyspozycji dodatkowe środki obrotowe, 19 

a jednocześnie ma pewność wpływu należności. Podpisanie umowy faktoringu nie zablokowało 20 

Spółce dostępu do innych źródeł finansowania, a poprzez poprawę wskaźników finansowych 21 

podwyższyło jej zdolność kredytową. Dodatkowe środki pieniężne, które Spółka otrzymuje 22 

wcześniej służą do zaspokajania jej bieżących potrzeb.  23 

Spółka XYZ, jeżeli nie potrzebuje w danym momencie gotówki, a chce dalej być objęta 24 

umową faktoringu, płaci tylko dla faktora prowizje faktoringowa i prowizje za przyjęcie ryzyka 25 

wypłacalności odbiorcy. Środki pieniężne znajdują się na koncie faktora. Koszt takiej usługi 26 

wynosi zaledwie 0,35%. W takim przypadku faktoring jest znacznie tańszy od kredytu. 27 

Spółka już w pierwszym roku funkcjonowania umowy faktoringu, aktywnie korzystała  28 

z tego instrumentu. W każdym kwartale, uwzględniając sezonowość, wartość należności 29 

poddawanych faktoringowi wykazała tendencję wzrostową. Spowodowało to przyśpieszenie 30 

wpływu gotówki na konto i pozwoliło na bardziej efektywne zarzadzanie tymi środkami. 31 

Wartość wierzytelności poddanych faktoringowi została przedstawiona na rysunkach 1 i 2. 32 
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 1 

Rysunek 1. Wartość wierzytelności poddanych faktoringowi w 2016 r. Źródło: opracowanie własne na 2 
podstawie danych spółki XYZ. 3 
 4 

 5 

Rysunek 2. Wartość wierzytelności poddanych faktoringowi w 2017 r. Źródło: opracowanie własne na 6 
podstawie danych spółki XYZ. 7 

W ramach usługi faktoringu spółka oddała portfel wierzytelności wyłącznie tych 8 

kontrahentów, którzy nie regulowali swoich zobowiązań terminowo. Pozostali kontrahenci nie 9 

zostali objęci tą usługą. Odbiorcy usług zostali poinformowani, że ich wierzytelności zostały 10 

podane procesowi faktoringu. Nie było to przeszkodą do dalszej współpracy.  11 

Spółka XYZ korzysta z kredytu w rachunku bieżącym już od 2009 roku. Został on 12 

udzielony w banku BSP S.A. Średnie wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym pokazane 13 

jest na rysunkach 3 i 4.  14 
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 1 

Rysunek 3. Średnie wykorzystanie kredytu w 2016 r. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych 2 
spółka XYZ. 3 

 4 

 5 

Rysunek 4. Średnie wykorzystanie kredytu w 2017 r. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych 6 
spółka XYZ. 7 

Przed podpisaniem umowy faktoringu przez wiele lat kredyt w rachunku bieżącym był dla 8 

spółki XYZ, głównym formą finansowani kapitałem krótkoterminowym. Dopiero od roku 2016 9 

spółka XYZ najpierw korzysta z umowy faktoringu, a następnie jak brakuje kapitałów 10 

obrotowych, z kredytu w rachunku bieżącym. Reguła ta nie dotyczy sytuacji jak spółka musi 11 

zwiększyć kapitał obrotowy pod konkretny projekt, wymagający większych nakładów 12 

finansowych. Korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym i faktoringu jednocześnie pozwala 13 

na podejmowanie projektów, których w normalnych warunkach spółka nie mogłaby 14 

zrealizować. Środki które Spółka otrzymuje z faktoringu oraz kredytu w rachunku bieżącym 15 

przeznaczone są w głównej mierze na zakup surowców i materiałów oraz na spłatę zobowiązań 16 

2,1

2,4

3,2

2,8

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał

1,9

2,2

2,6 2,55

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał



Analiza porównawcza krótkookresowych form finansowania… 395 

własnych. Dodatkowo kredytem w rachunku bieżącym sfinansowany jeż również przyrost 1 

należności handlowych, ok 12% w skali roku. Spółka XYZ w badanych okresie nie finansowała 2 

faktoringiem ani kredytem w rachunku bieżącym zakupu maszyn i urządzeń.  3 

Umowę na faktoring pełny podpisała spółka XYZ z faktorem. Należy również uwzględnić 4 

że środki, z wystawionych faktur faktorant otrzymuje maksymalnie po 7 dniach.  5 

Bez skorzystania z umowy faktoringu środki wpływałby na konto w okresie od 30 do 90 dni. 6 

Skorzystanie z usługi faktoringu znacznie ograniczyło ryzyko nieotrzymania płatności  7 

w terminie. Dodatkowo w ramach usługi faktoringu, faktor na bieżąco przekazuje do faktoranta 8 

informacje na temat sytuacji finansowej dłużników. W ten sposób faktorant bardzo szybko ma 9 

wiedzę na temat kondycji finansowej swoich kontrahentów. Dotyczy to również nowych 10 

odbiorców, z którymi faktorant chce podpisać umowę. W przypadku podpisania umowy 11 

faktoringu, faktorant może zawrzeć jeszcze dodatkowe usługi min: usługę windykacji, usługę 12 

inkasa oraz doradztwa. Faktoring to nie tylko forma finansowania zewnętrznego to również 13 

forma ubezpieczenie należności i bardzo skuteczny sposób zarządzani nimi.  14 

Faktoring jest dużo bardziej elastycznym niż kredyt w rachunku bieżącym źródłem 15 

krótkoterminowego finansowania działalności przedsiębiorstw. Dzięki niemu środki pieniężne 16 

może pozyskać nawet firma o małej wiarygodności finansowej, mająca problemy płatnicze,  17 

a nawet nieposiadająca zdolności kredytowej.  18 

5. Podsumowanie i wnioski 19 

Faktoring i kredyt w rachunku bieżącym to krótkookresowe formy finansowania 20 

przedsiębiorstw. Są narzędziami, które pomagają przy zarządzaniu płynnością i pozwalają na 21 

realizowanie projektów, których z uwagi na brak kapitałów spółki nie mogłyby realizować. 22 

Kredyt w rachunku bieżącym jest starszą formą finansowania, natomiast faktoring w Polsce 23 

pojawił się niedawno, ale rozwija się bardzo dynamicznie. Wynika to z faktu, że faktoring ma 24 

zdecydowanie więcej zalet od kredyt w rachunku bieżącym: jest tańszy od kredytu w rachunku 25 

bieżącym, nie wymaga zabezpieczeń, skraca cykl rotacji należności, ubezpiecza należności, nie 26 

zwiększa sumy bilansowej przedsiębiorstwa, nie powoduje zwiększenia zadłużenia. Za pomocą 27 

faktoringu środki finansowe może pozyskiwać firma o słabym standingu finansowym. 28 

Przeprowadzona analiza spółki XYZ pokazuje, że kredyt w rachunku bieżącym i faktoring są 29 

uzupełniającymi się formami finansowania. Oczywiście nie w każdych warunkach faktoring 30 

będzie najbardziej optymalną forma pozyskiwania finansowania. Dokonanie wyboru 31 

optymalnego źródła finansowania powinno być zawsze poprzedzone analizą opłacalności. 32 
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