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VYSVETLENIE 
FAKTORINGU  

Riadenie finančných tokov spoločnosti je pre úspešné

udržanie vyváženého cash flow veľmi náročné. Poznáte 
to sami. Vystavíte faktúru a potom čakáte dlhé týždne 
na jej splatnosť. Pričom úhrada po splatnosti nie je 
nič neobvyklé.

vašich faktúr ešte pred dátumom splatnosti externou spoločnosťou.

Čo je faktoring a ako efektívnejšie spravovať cash flow vám predstaví 
tento sprievodca.

podnikanie nevyhnutné. V trhovom prostredí je však

V takýchto prípadoch je tu skvelý nástroj - faktoring, tj. preplácanie
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FACTORING
Jednoduchá cesta jak zlepšit cashflow společnosti 

AKO FAKTORING  
FUNGUJE? 

Faktoring vám umožní získať veľkú časť hodnoty 
faktúry do 24 hodín od jej vystavenia. Potom, čo 
váš zákazník vykoná platbu, získate na svoj 
firemný účet aj zvyšnú časť finančných  
prostriedkov.

Mnoho spoločností, ktoré využívajú financovanie faktúr,
tiež využíva ochranu proti neuhradeniu, aby si boli istí, že 

nebude schopný faktúru uhradiť. Táto služba je tiež známa  
ako bezregresný faktoring.

Faktoring je atraktívnou voľbou pre malé a stredné spoločnosti. Vďaka 
nemu môžu uvoľnené peniaze využívať pre každodenné činnosti. Navyše  

voľný čas, ktorý môžete investovať do rozvoja podnikania.

dostanú svoje peniaze aj v prípade, že ich zákazník 

sa o vaše faktúry stará náš špecializovaný tím, máte tak k dispozici  

VYSTAVENÁ 
FAKTÚRA 

ZÁKAZNÍKOVI 
nám pošlite kópiu

VYPLATÍME AŽ 
90 % HODNOTY 

FAKTÚRY 

URGUJEME 
ÚHRADY ZA 

VÁS 
umožníme vám 

sústrediť sa len na 
vaše podnikanie

ZÁKAZNÍK
NÁM

ZAPLATÍ

mínus dohodnuté
poplatky

ZASIELAME 
DOPLATOK 

NA VÁŠ ÚČET 

Do 24 hodín, umožní vám zaplatiť 
zamestnancom, dodávateľom a 

prijať nové zákazky

DOKONČENÁ 
PRÁCA ALEBO

PREDANÝ TOVAR 

FAKTÚRAFAKTÚRA

ZAPLATIL

€

€
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VÝHODY  
FAKTORINGOVÉHO 
FINANCOVANIA

Existuje mnoho dôvodov, prečo firmy čoraz 
častejšie využívajú faktoring.  
Tu je len niekoľko z nich

CASHF LOW BEZ NUTNOSTI DLHU

Vzhľadom k tomu, že financovanie faktúr nie je pôžičkou, nemáte žiadne dlhy.  
To udržuje vaše financie zdravé.

Ak si vyberiete faktoring, získate špecializovanú službu správy pohľadávok,  
ktorá vám umožní sústrediť svoj čas a energiu na vašu firmu.

MINIMALIZUJTE ONESKORENIA V SPLATNOSTI  
A VZNIK NEDOBYTNÝCH POHĽADÁVOK

Ak chcete chrániť svoju firmu, môžete si vybrať, či chcete pridať ochranu proti platobnej 
neschopnosti vašich zákazníkov. Tá je známa ako bezregresný faktoring, kedy toto riziko 
preberáme na seba.

REALIZUJTE NOVÉ PRÍLEŽITOSTI

S vylepšením peňažného toku budete schopní lepšie realizovať nové príležitosti, prijímať nové 
zákazky alebo rozširovať a investovať do vášho podnikania.

VYUŽITIE ZLIAV OD DODÁVATEĽOV

Využite objemové zľavy od vlastných dodávateľov. Vďaka faktoringu budete môcť nakúpiť väčšie
množstvo materiálu, a tak využiť objemové zľavy.

POZNAJTE SVOJICH ZÁKAZNÍKOV

Môžeme vám poskytnúť užitočné informácie o bonite vašich zákazníkov. Môžeme vám poradiť, 
s kým je vhodné spolupracovať. Vďaka tomu môžete získať nielen viac, ale aj kvalitnejších zákazníkov.

VIAC ČASU A ENERGIE PRE ROZVOJ VÁŠHO PODNIKANIA
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POMÁHÁME 
SPOLOČNOSTIAM   
S ICH FINANCOVANÍM

Jedným z hlavných úloh každého, 
kto začína podnikať, je zabezpečiť
jeho financovanie. Faktoring vám 
poskytuje rýchlejší prístup k hoto- 
vosti bez toho, aby ste tvorili dlhy. 
Zároveň je flexibilný a finančný 

kaním. To umožňuje váš ďalší  

SPOLOČNOSTI, KTORÉ
CHCÚ RÁSŤ
Bez potrebného financovania sa
plány na expanziu často zastavia.
Faktoring môže premeniť vaše

hotovosti môžete ľahko investovať
alebo rozširovať svoje podnikanie. 

SPOLOČNOSTI
VSTUPUJÚCE NA NOVÉ
TRHY
Export môže pre vašu spoločnosť
prinášať značné výhody, môže však
predstavovať aj rad finančných
výziev. Faktoring vám pomôže
prekonať nepredvídateľné platobné
cykly a umožní vám prístup
k finančným prostriedkom bez toho,
aby ste museli čakať na úhradu
faktúr od zákazníkov.

START-UPY

rámec rastie spolu s vaším podni-

ambície na realitu. Vďaka uvoľnenej

rozvoj.
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ČO HOVORIA 
NAŠI KLIENTI 
JAN RICHTÁRIK , SPOLUMAJITEĽ CNC TVAR, s.r.o. 
PRI ZALOŽENÍ FIRMY HĽADAL FINANČNÉHO PARTNERA, 
KTORÝ BY MU POMOHOL V RASTE:

“
“

VÁCLAV ZÁVACKÝ,  CEO MORAVIA STAMPING, A. S. 
POTREBOVAL DODATOČNÝ CASH FLOW NA POKRYTIE
ČASOVO NÁROČNEJ VÝROBY:

Vývoj nových technológií pre výrobu lisovaných dielov je v našom odvetví
veľmi náročný na prevádzkový cash flow predovšetkým vďaka veľkému
časovému nesúladu medzi investovaním nákladov a okamihom
následných platieb od jednotlivých zákazníkov. Bibby Financial Services
nás dokázalo podporiť a zrealizovať štruktúrované financovanie na vykrytie
týchto nesúladov riešením, ktoré konkurenčné finančné inštitúcie

“

“

Hľadali sme finančného partnera, ktorý by mohol podporovať rozvoj 
nášho podnikania a zistili sme, že Bibby Financial Services spĺňa naše 
požiadavky už od úplného začiatku nášho podnikania. Finančný rámec 
rastie spolu s naším podnikaním. Naším hlavným cieľom je spokojný 
zákazník a dlhodobá spolupráca. Vďaka Bibby sa nám to darí.

nedokázali ponúknuť.



NAŠE PRODUKTY A SLUŽBY 

Bibby Financial Services je najväčším nezávislým poskytovateľom
prevádzkového financovania pre viac ako 9 000 spoločností na celom 

prispôsobujeme na mieru firmám naprieč Európou a Áziou. 
V 9 krajinách poskytujeme špecializované financovanie obchodu, 
zásob a prevádzkových zdrojov. Pomáhame spoločnostiam rásť
ako na domácich, tak zahraničných trhoch.

Ak vás zaujíma, ako Bibby Financial Services pomôže vašim
obchodným potrebám, obráťte sa na náš tím odborníkov 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

02 32 780 056 www.bibby.sk

svete. Máme viac ako 40 rokov skúseností, finančné riešenia


