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VYSVĚTLENÍ 
FACTORINGU  

Řízení finančních toků společnosti je pro úspěšné 

vyváženého cash flow velmi náročné. Znáte to sami. 
Vystavíte fakturu, a pak čekáte dlouhé týdny na její 
splatnost. Přičemž placení po splatnosti není bohužel 
nic neobvyklého.

vašich faktur ještě před datem splatnosti externí společností. 

Co je to factoring a jak efektivněji spravovat cash flow vám představí 
tento průvodce.

podnikání nezbytné. V tržním prostředí je však udržení

V takových případech je tu skvělý nástroj - factoring, aneb proplácení
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FACTORING
Jednoduchá cesta jak zlepšit cashflow společnosti 

Factoring vám dává rychlý 

VYSTAVENÁ 
FAKTURA 

ZÁKAZNÍKOVI 
nám pošlete

kopii

VYPLATÍME AŽ 
90 % HODNOTY 

FAKTURY 

URGUJEME 
ÚHRADY ZA 

VÁS 
umožníme vám 

soustředit se pouze 
na váš business

ZÁKAZNÍK
NÁM

ZAPLATÍ

mínus dohodnuté
poplatky

ZASÍLÁME 
DOPLATEK NA

VÁŠ ÚČET 

Do 24 hodin, umožní vám zaplatit 
zaměstnancům, dodavatelům a 

přijmout nové zakázky

DOKONČENÁ 
PRÁCE NEBO 

PRODANÉ ZBOŽÍ

800 111 008 www.bibby.cz

FAKTURA FAKTURA

UHRAZENO

JAK FACTORING  
FUNGUJE? 

Factoring vám umožní získat velkou část 
hodnoty faktury do 24 hodin od jejího vystavení. 
Poté, co váš zákazník provede svou platbu, 
získáte na svůj firemní účet i zbývající část 
finančních prostředků.

Mnoho společností, které využívají financování faktur, také 
využívají ochranu proti neúhradě, aby si byli jistí, že obdrží 

fakturu uhradit. Toto je také známé jako bezregresní 
factoring.

Factoring je atraktivní volbou pro menší podniky, díky němuž mohou
uvolněné peníze využít pro každodenní činnosti. Navíc díky tomu,  

volný čas, který můžete investovat do rozvoje podnikání.

své peníze i v případě, že jejich zákazník nebude schopný

že se o vaše faktury stará náš specializovaný tým, máte k dispozici 
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VÝHODY  
FACTORINGOVÉHO 
FINANCOVÁNÍ

Existuje mnoho důvodů, proč podniky stále 
častěji využívají factoring.  
Zde je jen několik

CASH FLOW BEZ NUTNOSTI DLUHU

Vzhledem k tomu, že financování faktur není půjčkou, nemáte žádné dluhy.  
To udržuje vaše finance zdravé.

Pokud si vyberete factoring, získáte specializovanou službu správy pohledávek,  
která vám umožní soustředit svůj čas a energii na vaši firmu.

MINIMALIZUJTE PRODLENÍ VE SPLATNOSTI A  
NEDOBYTNÉ POHLEDÁVKY

Chcete-li chránit svou firmu, můžete si vybrat, zda chcete přidat ochranu proti platební 
neschopnosti vašich zákazníků. Ta je známá jako bezregresní factoring, kdy toto riziko 
přebíráme na sebe.

REALIZUJTE NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI

S vylepšením peněžního toku budete schopni lépe realizovat nové příležitosti, přijímat nové 
zakázky nebo rozšiřovat a investovat do vašeho podnikání.

VYUŽIJTE SLEV OD DODAVATELŮ

Využijte objemové slevy od vlastních dodavatelů. Díky factoringu budete moci nakoupit větší 
množství materiálu, a tak využít objemové slevy.

POZNEJTE SVÉ ZÁKAZNÍKY 

Můžeme vám poskytnout užitečné informace o bonitě vašich zákazníků. Můžeme vám poradit, 
s kým je vhodné spolupracovat. Díky tomu můžete získat nejen více, ale i kvalitnější zákazníky.

VÍCE ČASU A ENERGIE PRO ROZVOJ VAŠEHO PODNIKÁNÍ
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POMÁHÁME 
SPOLEČNOSTEM   
S JEJICH FINANCOVÁNÍM

Jedním z hlavních úkolů každého, 
kdo začíná podnikat, je zajistit jeho 
financování. Factoring vám posky- 
tuje rychlejší přístup k hotovosti, 
aniž byste tvořili dluhy. Zároveň
je flexibilní a finanční rámec roste

umožňuje váš další rozvoj.  

SPOLEČNOSTI, KTERÉ 
CHTĚJÍ RŮST
Bez potřebného financování se 
plány na expanzi často zastaví. 
Factoring může změnit vaše 

hotovosti můžete snadno 
investovat nebo rozšiřovat  
své podnikání.

SPOLEČNOSTI 
VSTUPUJÍCÍ NA NOVÉ 
TRHY
Export může pro váš podnik 
přinášet značné výhody, může však 
představovat také řadu finančních 
výzev. Factoring vám pomůže 
překonat nepředvídatelné platební 
cykly a umožní vám přístup 
k finančním prostředkům, aniž byste 
museli čekat na úhradu faktur 
zákazníkem.

START-UPY

spolu s vaším podnikáním. To 

ambice v realitu. Díky uvolněné
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CO ŘÍKAJÍ  
NAŠI KLIENTI 
JAN RICHTÁRIK , SPOLUMAJITEL CNC TVAR s.r.o. 
PŘI ZALOŽENÍ FIRMY HLEDAL FINANČNÍHO PARTNERA, 
KTERÝ BY MU POMOHL V RŮSTU:

“
“

VÁCLAV ZÁVACKÝ, CEO MORAVIA STAMPING, A.S. 
POTŘEBOVAL POKRÝT MEZERU V CASH FLOW PŘI 
NÁROČNÉM VÝROBNÍM CYKLU:

Vývoj nových technologií pro výrobu lisovaných dílů je v daném odvětví 
velmi náročný na provozní cash flow především díky velkému časovému 
nesouladu mezi investováním nákladů a okamžikem následných úhrad od 
jednotlivých zákazníků. Bibby Financial Services nás dokázalo podpořit a 
zrealizovat strukturované financování na vykrytí těchto nesouladů řešením, 
které konkurenční finanční instituce nedokázaly nabídnout. 

“

“

Hledali jsme finančního partnera, který by mohl podporovat rozvoj 
našeho podnikání a zjistili jsme, že Bibby Financial Services splňuje 
naše požadavky již od samého počátku našeho podnikání. Finanční 
rámec roste spolu s naším podnikáním. Naším hlavním cílem je spoko-
jený zákazník a dlouhodobá spolupráce. Díky Bibby se nám to daří.



NAŠE PRODUKTY A SLUŽBY 

Bibby Financial Services je největším nezávislým poskytovatelem 
provozního financování pro více jak 9 000 společností na celém světě. 

na míru firmám napříč Evropou a Asií. V 9 zemích poskytujeme
specializované financování obchodu, zásob a provozních zdrojů.  
Pomáháme společnostem růst jak na domácích, tak zahraničních trzích.   
 

Pokud vás zajímá, jak Bibby Financial Services pomůže vašim 
obchodním potřebám, obraťte se na náš tým odborníků na:
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0808 115 1024 www.bibbyfs.co.uk

0808 159 5241 www.bibbyfs.co.uk

(877) 882 4229 www.bibbyusa.com

01 297 4911 www.bibbyfinancialservices.ie

3759 0333 www.bibbyfinancialservices.hk

6922 5030 www.bibbyfinancialservices.sg

0808 159 5241 www.bibbyfinancialservices.com

(866) 50-BIBBY www.www.bibbycanada.ca

800 224 229 www.bibbyfinancialservices.pl

800 111 008 www.bibby.cz

Máme více než 40 let zkušeností, finanční řešení přizpůsobujeme


