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Kapitał firmy to nie tylko środki zgroma-
dzone na koncie, flota, sprzęt czy nieru-
chomości. Ogromny potencjał niosą za 
sobą inwestycje. I nie chodzi tu wyłącznie  
o dosłowne pomnażanie finansów bądź za-
kup konkretnych dóbr. Kapitał to też wiedza 
i doświadczenie, którego nie da się zdobyć 
wyłącznie czytając książki branżowe czy 
poprzez udział w licznych szkoleniach. 
Na szczęście żyjemy w czasach, gdy bar-
dzo rozwinęło się doradztwo finansowe, 
dzięki czemu zarówno poczatkujący, jak  
i doświadczeni inwestorzy mogą korzystać 
z wiedzy i rad specjalistów.

Kredyt szyty na miarę

Obecnie sytuacja na rynku sprzyja inwe-
storom. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła 
znacząco stopy procentowe, dzięki czemu 
zwiększyła się zdolność kredytowa poten-
cjalnych wnioskodawców. Dodatkowo 
banki otwierają się na kredytobiorców 
i chętniej udzielają pożyczek. Jest to też 
dobry czas na kupowanie nieruchomości, 
zwłaszcza na rynku pierwotnym. Wy-
magany wkład własny przy kredytach 
hipotecznych wciąż wynosi 10%, a od 
przyszłego roku, zgodnie z rekomendacją 
KNF, będzie to już 15%.

Przedsiębiorca ma do wyboru wiele 
rozwiązań finansowych, w zależności 
od potrzeby i charakteru prowadzonej 
działalności. Skutecznym wsparciem 
rozwoju firmy będzie kredyt w rachunku 
bieżącym lub obrotowy, który pozwoli 

regulować zobowiązania bez obawy  
o terminowość ich realizacji. Jeżeli firma 
ma potrzeby inwestycyjne, np. zakup i wy-
mianę zbiorników paliwowych, budowę 
nowej hali produkcyjnej lub zakup całej 
linii montażowej, to rozwiązaniem będzie 
między innymi kredyt inwestycyjny, 
który może być udzielony nawet na 25 
lat z odroczoną spłatą kapitału w obcej 
walucie. Jest to korzystne rozwiązanie  
w przypadku firm, które mają zagranicz-
nych kontrahentów i przychód np. w eu- 
ro, ponieważ regulują zobowiązanie w wa- 
lucie, w której zarabiają.

Kredyt inwestycyjny ma charakter mie-
szany, gdyż łączy się zarówno z bieżącą, 
jak i przyszłą działalnością potencjalnego 
inwestora. W zależności więc od tego, 
czy zamierzamy kupić działkę, na której 
postawimy stację paliw lub konkretne 
urządzenia, możemy dostosować ofertę 
do swoich potrzeb. Różnice pomiędzy 
poszczególnymi propozycjami banków 
to głównie formy zabezpieczenia, mak-
symalny okres kredytowania, długość 
działania danego przedsiębiorstwa, a także 
minimalna i maksymalna kwota, jaką 
możemy uzyskać. Ważne, żeby firma, 
która wnioskuje o kredyt, przede wszyst-
kim nie posiadała zaległości w Urzędzie 
Skarbowym oraz Zakładzie Ubezpieczeń 
Społecznych. Jest to podstawowa zasada. 
Kolejna to dodatni wynik finansowy. Jeżeli 
jednak wystąpiła strata, to należy solidnie 
udokumentować, z czego wynikała. Co 
ważne, nie musi być to kryterium odrzu-

cenia wniosku o kredyt. Firmy z krótkim 
stażem (poniżej 12 miesięcy) muszą się 
liczyć z koniecznością przedstawienia 
dodatkowego zabezpieczenia, oprócz 
hipoteki jest to np. poręczenie lub większa 
ilości wkładu własnego, ponieważ z punktu 
widzenia banków są one objęte większym 
ryzykiem niewypłacalności.

Rosnący trend: leasing

Polacy coraz częściej dostrzegają zalety 
leasingu, co bezpośrednio przekłada się na 
wzrost popularności tej formy realizowania 
inwestycji. Według danych opublikowa-
nych przez Związek Polskiego Leasingu 
w pierwszym kwartale tego roku branża 
odnotowała trzyprocentowy wzrost, li-
czony w skali całego roku. Taka forma 
finansowania inwestycji to – w upro- 
szczeniu – połączenie dzierżawy i kre-
dytowania określonych dóbr. Polacy 
najczęściej korzystają z leasingu, jeśli 
ich inwestycje dotyczą floty samochodo-
wej (pojazdów osobowych, dostawczych  
|i ciężarowych), zakupu urządzeń i maszyn 
(również technologii IT), a także transportu 
ciężkiego (czyli samochodów ciężarowych, 
naczep i przyczep, autobusów, samolotów 
itp.). Decydując się na zawarcie umowy 
leasingowej, inwestor musi być świado-
my, że na potrzeby podatku VAT leasing 
może być rozumiany jako świadczenie 
usług lub dostawa towarów. Ze względu 
na brak spójności w prawie cywilnym, 
podatkowym i ustawie o rachunkowości 
odpisy amortyzacyjne i świadczenie usług, 

Branża paliwowa to bardzo silny sektor gospodarki. Z jednej strony  
niezwykle istotny dla całego kraju, z drugiej bardzo sprecyzowany  
na swoje potrzeby i drogi rozwoju. Nie sztuką jest więc pozyskać 
kapitał na inwestycje. Sztuką jest wybrać najkorzystniejsze rozwiązania  
– dostosowane do specyfiki danego przedsiębiorstwa.

Inwestuj  
z głową
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w zależności od konstrukcji umowy, mogą 
leżeć po stronie korzystającego lub finan-
sującego. Różnice dostrzeżemy również  
w świetle ustawy o rachunkowości, zgodnie 
z którą przedmiot leasingu może być trak-
towany jako środek trwały wykazywany 
w bilansie finansującego lub korzystają-
cego. W celu usystematyzowania zasad 
leasingu przeważnie stosuje się podział 
na leasing operacyjny i finansowy. Nie 
chodzi tu jednak głównie o cel zawie-
rania takiej umowy, a o to, która strona 
umowy ma prawo dokonywać odpisów 
amortyzacyjnych od danego dobra. Jeśli 
leży to po stronie finansującego, mówimy 
o leasingu operacyjnym, a jeśli po stronie 
korzystającego – finansowym.
W odróżnieniu od Polski, w krajach 
zachodnich coraz popularniejszy staje 
się obecnie leasing konsumencki. Mogą  
z niego korzystać osoby nieprowadzące 
działalności gospodarczej. Choć wiąże 
się z nim wiele korzyści, jak możliwości 
negocjacyjne cen towarów, ich ubezpie-
czenia itp. ze strony firm leasingowych, to 
w naszym kraju istnieją dopiero prognozy 
co do wzrostu popularności tej formy 
finansowania.

Szybki zysk na inwestycje

Czasami „zamrożone” u niewypłaca-
jących się odbiorców środki finansowe 
skutecznie hamują kolejne inwestycje 
przedsiębiorstwa. Warto wtedy sięgnąć po 
narzędzie, jakim jest faktoring. Daje moż-
liwość kontroli przez firmę faktoringową 
nieprzeterminowanych wierzytelności, 
a co za tym idzie: utrzymania płynności 

finansowej faktoranta. Oferta ta dotyczy 
głównie przedsiębiorstw wystawiających 
faktury z odroczonymi terminami płatności, 
współpracującymi ze stałymi odbiorcami  
i z dużym zapotrzebowaniem na elastyczne 
finansowanie. Dzięki temu rozwiązaniu 
już w momencie wykonania usługi firma 
dostaje do 90% jej wartości, a pozostałe 
10%, gdy wpłynie ono na konto faktora.
Usługa ta dotyczy również współpracy 
inwestorów z jednostkami samorządowymi. 
Faktoring samorządowy to zatem wyku-
pywanie zobowiązań np. gmin, powiatów, 
województw, miast, wobec przedsiębiorstw 
i opłacanie faktur przewidzianych na przy-
szłość, np. w związku z długoterminowymi 
inwestycjami.

Inwestycje w MŚP

Są sytuacje, kiedy zwłaszcza mikro-
przedsiębiorstwa, a także firmy z sektora 
MŚP nie mają możliwości uzyskania 
tradycyjnego kredytu na inwestycje ze 
względu np. na brak poręczenia majątko-
wego czy obrotów. Pomocą dla nich może 
okazać się inicjatywa JEREMIE, czyli 
„wspólne zasoby dla małych i średnich 
przedsiębiorstw”. Nie jest to bezzwrotna 
dotacja, lecz preferencyjna pożyczka lub 
poręczenie finansowe. Warunkiem jest tu 
zatrudnianie od 1 do 250 pracowników, 
posiadanie siedziby w województwie, 
w którym jest realizowana inicjatywa,  
a także obrót nieprzekraczający 50 mln 
euro rocznie. Inicjatywa JEREMIE po-
zwala na sfinansowanie budowy, jak  
i rozbudowy działającego przedsiębiorstwa. 
Mowa zatem o wdrażaniu nowych rozwią-

zań technologicznych i informatycznych, 
zakupie floty samochodowej czy tworzeniu 
miejsc pracy. Pożyczka nie może być 
natomiast przeznaczona na spłatę innego 
kredytu bądź opłaty związane z najmem 
nieruchomości i mediami. Oferta finanso-
wa JEREMIE jest różna w zależności od 
województwa, a szczegółowe informacje 
o niej dostępne są m.in. w internecie.

Zalecana ostrożność

Zawsze przed podpisaniem umowy zwróć-
my uwagę na kwotę, którą pożyczamy, 
wszystkie opłaty dodatkowe, rzeczywiste 
oprocentowanie, wysokie zabezpieczenia 
oraz braki w umowach. Pomoże nam  
w tym doradca finansowy, dzięki które-
mu łatwiej będzie przejść przez proces 
pozyskiwania funduszy na inwestycje. 
Szczególnie ostrożni muszą być inwestorzy, 
którzy planują skorzystać z oferty firm 
pożyczkowych. W odróżnieniu od banków 
i SKOK-ów, nie są one objęte nadzorem 
Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. 
Jak ostrzega UOKiK, firmy te niejed-
nokrotnie wprowadzają konsumentów  
w błąd w swoich reklamach, podsuwają 
do podpisania niekompletne dokumenty, 
a nawet nie przekazują klientowi umowy 
w formie pisemnej. 

Przypominam, zawsze mamy prawo pytać 
o wszystko, co jest w umowie, a co nie 
jest dla nas zrozumiałe. Jeśli wyjaśnienie 
firmy czy banku nie jest dla nas wystar-
czające, możemy zwrócić się o pomoc 
do doradcy finansowego lub Rzecznika 
Konsumentów.
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