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Ako riešiť aktuálnu 
situáciu v strojárstve
Hlavným špecifikom a čiastočne nevýhodou strojárstva 
a obdobných odvetví je potreba platenia vstupov v krátkych 
termínoch, dlhý výrobný cyklus a dlhé časy splatnosti na strane 
odberateľov. Odberateľmi sú prevažne veľké spoločnosti a firmy, 
pri ktorých je ťažké overiť si, nakoľko sú postihnuté krízou, 
a teda či sa ich platobná schopnosť výrazne nezmenila.

Pri vyjednávaní dlhších časov splatnosti na strane dodávateľov 
často treba znášať vyššiu cenu, na druhej strane pri okamžitej plat-
be možno často vyjednať skontá. Ak chce firma dosiahnuť kratší čas 
splatnosti na strane odberateľov, často je nútená buď znížiť cenu 
alebo využiť faktoring.

Ako funguje faktoring?

Klient postúpi faktoringovej spoločnosti svoje faktúry za dodaný 
tovar a inkasuje zálohu (spravidla 80 %) do 3 dní od vystavenia fak-
túry. Faktor sa stáva novým veriteľom, pohľadávku financuje, spra-
vuje a inkasuje, príp. aj poisťuje. Keď odberateľ uhradí pohľadávky 
na účet faktoringovej spoločnosti, vykoná sa vyúčtovanie a faktor 
zasiela klientovi doplatok.

Faktoring v strojárstve je veľmi zaujímavý tým, že klient dostane 
zálohu, dokáže uhradiť dodávateľom skôr a získa skonto v rozpätí 
3 – 7 %. Rovnako platí, že ten, kto má peniaze v hotovosti, naku-
puje ľahšie a za lepšie ceny ako jeho konkurenti.
Zálohu z faktoringu môže firma použiť tam, kde ich potrebuje. 
Môže nakúpiť nové vstupy, realizovať nový výrobný proces a zvýšiť 
tak obrat a zároveň zisk spoločnosti. Tá je vďaka faktoringovému 
prefinancovaniu svojich pohľadávok schopná ponúknuť odberateľom 
dlhšie časy splatnosti (na úrovni 60 – 120 dní), čo značne zvyšuje 
jej konkurencieschopnosť a možnosť presadenia sa u významných 
odberateľov.

Faktoringom sa môžu preklenúť sezónne výkyvy klienta, keďže jeho 
potreba financovania nemusí byť vzhľadom na špecifiká jeho podni-
kania počas celého roka rovnomerná. V prípade, že klient má fakto-
ringové financovanie, je schopný nakúpiť aj väčšie množstvo vstu-
pov v čase nižších cien a využiť tak výkyv na trhu vo svoj prospech.

V čase rastu nastáva v strojárstve často situácia, že spoločnosti 
sa dostanú vo svojich bankách na limit a nemôžu získať dodatočné 
prostriedky na nákup vstupov a na ďalší rast. V tomto momente 
je opäť namieste využiť faktoring, uvoľniť cash flow, nakúpiť vstupy 
a rozbehnúť nový výrobný cyklus.
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