
Realizácia financovania prostredníctvom 

faktoringu/forfaitingu



Faktoring

Základné fakty

▪ Moderný spôsob financovania obchodných spoločností, vrátane zabezpečenia cash flow

▪ Ide o priebežný odkup krátkodobých pohľadávok klienta z jeho obchodných vzťahov v čase ich vzniku a pred lehotou

ich splatnosti faktorom

▪ Splatnosť odkupovaných pohľadávok je obvykle do 180 dní

▪ Odkupované sú zväčša pohľadávky vzniknuté z dodávok tovarov alebo poskytnutia služieb na faktúru

▪ Odkupná cena závisí najmä od samotnej rizikovosti pohľadávok (posudzované napr. samotná spornosť pohľadávky,

solventnosť odberateľa, krajina v ktorej dochádza k jej vymáhaniu), pri splnení vopred stanovených kritérií až do výšky

100% ich nominálnej hodnoty (obvykle sa uhrádza preddavok a po úhrade celej pohľadávky aj zvyšok pohľadávky)

▪ Klient prevádza na faktora právny titul k pohľadávkam, ktorý sa tak stáva veriteľom a preberá od klienta riziko

neuhradenia pohľadávky

▪ Faktor si sám spravuje odkúpené pohľadávky vrátane spracovania finančného výkazníctva
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Faktoring

Výhody:

▪ Rýchlejší prístup k financiám za dodaný tovar a poskytnuté služby

▪ Zabezpečenie potrebného cash flow, likvidity (najmä pri dlhších splatnostiach pohľadávok)

▪ Možnosť reinvestovať získané financie na ďalší rast / obrat

▪ Správu, inkaso a monitoring pohľadávok prechádza na faktora, čím odpadávajú klientovi náklady s tým spojené

Náklady pri faktoringu:

▪ Spracovateľský poplatok

▪ Diskontný úrok

Najčastejšie typy faktoringu:

▪ Bezregresný – faktor nesie úplné riziko neuhradenia postúpenej pohľadávky

▪ Regresný – faktor nepreberá riziko nezaplatenia postúpenej pohľadávky, klient ručí za vymožiteľnosť postúpenej

pohľadávky

Osobitne sa využíva aj tzv. nákupný faktoring – ide o nákupné financovanie, činnosť pri ktorom dochádza k financovaniu

nákupu klienta od jeho dodávateľa faktorom, ktoré je realizované formou preplácania faktúr, ktoré dodávateľ vystaví

klientovi za dodaný tovar alebo za služby
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Forfaiting

Základné fakty

▪ Obdobná forma financovania ako faktoring

▪ Ide o odkup strednodobých a dlhodobých pohľadávok klienta bez spätného postihu (t.j. forfaiter preberá akékoľvek
riziko nesplatenia pohľadávky)

▪ Splatnosť odkupovaných pohľadávok je obvykle dlhšia ako 180 dní

▪ Obvykle súvisia so zahraničným odberateľom klienta, využíva sa predovšetkým pri vývoze

▪ V praxi sa pri forfaitingu odkupuje obvykle jednotlivé pohľadávky

▪ Na rozdiel od faktoringu a nakoľko forfaiting je bez spätného postihu, bežne sa vyžaduje zabezpečenie pohľadávok vo
forme cudzej alebo vlastnej zmenky, bankovej záruky, akreditívu s odloženou splatnosťou a pod.)

▪ plnenie sa realizuje vo voľne zameniteľnej mene

Výhody:

▪ Obdobné ako pri faktoringu

▪ Pri vývoze do zahraničia prenesenie politických a komerčných rizík na forfaitera

▪ Odkúpenie bez spätného postihu

Náklady pri faktoringu:

▪ Provízia za záväzný prísľub financovania % z financovanej čiastky (na ročnej báze)

▪ Riziková prirážka

▪ Diskont
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Ako prebieha faktoring v praxi?

▪ Uzatvorenie rámcovej zmluvy medzi klientom a faktorom upravujúce všeobecné parametre a postupy poskytovania
faktoringu, vrátane vymedzenia typov faktoringu, ktoré sa majú poskytovať

▪ Uzatvorenie príslušnej faktoringovej zmluvy k jednotlivým typom faktoringu resp. zmluvy o nákupnom financovaní (pri
nákupnom faktoringu), vymedzujúcej parametre faktoringu vrátane faktoringového limitu, akceptovateľných
odberateľov klienta, požiadaviek na pohľadávky, nákladov faktoringu, spôsobu predkladania pohľadávok a príslušnej
dokumentácie a ich postupovania

▪ Vystavovanie faktúr klientom odberateľom, spĺňajúce požiadavky faktora

▪ Predloženie faktúr a príslušnej dokumentácie klientom faktorovi na odkúpenie, postúpenie pohľadávok na faktora na
základe cesie (zmlúv o postúpení pohľadávok)

▪ Úhrada preddavkovej platby za postúpené pohľadávky (ponížená o náklady faktoringu) faktorom klientovi (spravidla do
niekoľkých dní od postúpenia)

▪ Správa, inkaso a monitoring úhrady pohľadávok faktorom

▪ Po, úplnej úhrade postúpenej pohľadávky úhrada zvyšku odkupnej ceny za postúpené pohľadávky

▪ Odkupovanie pohľadávok prebieha na pravidelnej báze až do naplnenia faktoringového limitu, pričom splácaním
postúpených pohľadávok sa tento limit neustále obnovuje
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Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 58431/B, IČO: 36 863 360.

Zapísaná do zoznamu Slovenskej advokátskej komory (ďalej len „SAK”) dňa 04. júna 2009.

Oprávnenie na poskytovanie právnych služieb a právneho poradenstva (advokátskych služieb) v súlade so zákonom č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov 

vzniklo na základe zápisu spoločnosti do príslušného zoznamu vedeného SAK so sídlom Kolárska 4, 813 42 Bratislava, Slovenská republika.

Spoločnosť poskytuje advokátske služby v súlade s ustanoveniami zákona č. 586/2003 Z.z. v platnom znení a v súlade s príslušnými predpismi SAK na základe zmlúv s klientmi, 

ktoré sa spravujú slovenským právom. V prípade poskytovania služby pre zahraničné osoby je príslušným súdom slovenský súd príslušný podľa miesta sídla spoločnosti v súlade 

so slovenskými právnymi predpismi. 

Zodpovednosť za škodu spôsobenú spoločnosťou pri poskytovaní právnych služieb je upravená zákonom č. 586/2003 Z.z. 

Zodpovednosť spoločnosti za škodu je poistená poisťovateľom Starr International (Europe) Ltd. Sídlo poisťovateľa: 30 Frenchurch Avenue, Londýn, EC3M 5AD, Spojené 

kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, registračné číslo: 09654797, zastúpená na základe plnomocenstva: Starr Underwriting Agents Limited, so sídlom 30 Frenchurch

Avenue, Londýn, EC3M 5AD, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, konajúca v SR prostredníctvom organizačnej zložky Starr Underwriting Agents Limited

Slovakia, organizačná zložka. Organizačná zložka je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 3941/B, s registrovaným sídlom na 

adrese: Panenská 5, 811 03 Bratislava, Slovenská republika. Poistená činnosť: poskytovanie právnych a odborných služieb, č.z.: 7707024612. Limit poistného plnenia: 15 000 

000,- eur na jednu a spolu na všetky poistné udalosti počas doby trvania.

Spoločnosť poskytuje služby za odmenu, ktorej výška a forma sú dohodnuté zmluvne pred začatím poskytovania služieb v súlade s vyhláškou MS SR č. 655/2004 Z.z. v platnom 

znení. 

Sťažnosti alebo reklamácie služieb spoločnosti možno uplatniť v mieste sídla spoločnosti. 

Ďalšie informácie o spoločnosti možno získať v mieste jej sídla. 

Sídlo: Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, Slovenská republika. Tel.: +421 (0)2/32 33 34 44,  Fax: +421 (0)2/32 33 34 43 Mail: office-ba@r-p.sk, IČ DPH: SK2022827620 

www.r-p.sk

RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
Informácie podľa zákona č. 136/2010 Z.z.
Spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa slovenského práva.
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