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Najwa niejszym pytaniem, na które powinien odpowiedzie przedsi biorca, zamierzaj cy
pozyska finansowanie jest to, w jakim czasie jego firma b dzie w stanie spłaci
zaci gni te zobowi zanie.
W ka dym przypadku instytucja finansuj ca działalno zabezpiecza si przed okoliczno ci
niespłacania rat. Opó nienia mog grozi karami, podwy szeniem oprocentowania lub nawet
postawieniem przez bank całego kredytu w stan wymagalno ci, co z kolei mo e oznacza
bankructwo firmy.

Prognozy finansowe i cash flow
Dlatego przed zaci gni ciem leasingu lub te kredytu nale y sporz dzi rzetelne prognozy
finansowe. Prognozy te powinny przede wszystkim uwzgl dnia tzw. cash flow firmy, czyli
przepływy gotówki. Dzi ki nim b dzie mo na realnie oceni , w jakim czasie i w jakich
wysoko ciach przedsi biorca b dzie w stanie spłaca po yczone rodki. Warto podkre li , e w
przypadku kredytów inwestycyjnych cz sto istnieje mo liwo ustalenia z bankiem terminu spłaty
- takiego, który pokrywa si z prognozami cash flow podmiotu gospodarczego. Posiadaj c
wiarygodne prognozy mo na wynegocjowa z bankiem harmonogram spłat, adekwatny do
planowanego przez podmiot cash flow. Mo na równie stara si uzyska w banku tzw.
karencj w spłacie kredytu. Karencja to okres, w którym bank pozwala nie spłaca
kolejnych rat kredytu.

Formy finansowania działalno ci gospodarczej
•

KREDYT

Kredyt bankowy jest bardzo popularn form finansowania. Jego ewidentnymi zaletami z punktu
widzenia przedsi biorcy s :
•
•
•
•

prostota konstrukcji;
z góry okre lone koszty (prowizje, odsetki);
z góry okre lony harmonogram spłat rat kapitałowych;
dost pno (teoretycznie w ka dym banku).

Wadami s :
•
•
•

ograniczenia w przyznawaniu kredytów dla nowo uruchamianych działalno ci;
wysokie wymagania banków dotycz ce zabezpiecze ;
dosy długi i nie zawsze w pełni transparentny dla przedsi biorców, proces ubiegania si
o kredyt.

Wymogi kredytowe

Poni ej prezentujemy najistotniejsze elementy, które ka dy przedsi biorca powinien wzi pod
uwag decyduj c si na tak form finansowania. Najcz ciej wymagane przez banki dokumenty
to:
•
•
•
•
•
•
•
•

dokumenty zało ycielskie naszej firmy - wpis do EDG lub KRS, REGON i NIP firmy;
aktualne wyniki finansowe firmy - od pocz tku roku do bie cego miesi ca;
wyniki firmy za rok poprzedni - zeznanie roczne;
za wiadczenia z ZUS i US potwierdzaj ce niezaleganie ze składkami;
dokumenty dotycz ce przedmiotu kredytu;
dokumenty potwierdzaj ce personalia kredytobiorcy/kredytobiorców;
w przypadku kredytów hipotecznych - umowa przedwst pna;
przy kredytach inwestycyjnych - biznes plan.

Zabezpieczenia kredytu przez bank
1. Niematerialne
Bank b dzie wymagał od przedsi biorcy (zwłaszcza w przypadku wi kszych kredytów)
zabezpiecze . Mo na rozró ni dwa typy zabezpiecze - materialne i niematerialne.
Niematerialne to ró nego rodzaju por czenia, weksle, gwarancje, o wiadczenie o
poddaniu si dobrowolnej windykacji zgodnie z Kodeksem post powania cywilnego.
Zabezpieczenia takie przedsi biorca mo e wystawi sam - np. składaj c w banku weksel własny
lub wyst pi do jakiej instytucji o por czenie, np. gdy podpisuje du y kontrakt z jednym z
odbiorców, któremu zale y na tym, aby to wła nie ta firma była jego dostawc . Mo na stara si
wynegocjowa z takim odbiorc , aby por czył przedsi biorcy kredyt zaci gany w celu
rozpocz cia produkcji. Oczywi cie nie zawsze istniej takie mo liwo ci, wi c mo na zastanowi
si nad uzyskaniem gwarancji b d por czenia od kogo innego. Na rynku działaj regionalne
fundusze por cze - instytucje powołane wła nie w tym celu, aby pomaga w dost pie do
finansowania małych i rednich firm, poprzez udzielanie im por cze . Oczywi cie usługa taka jest
płatna - wysoko opłaty zale y od kwoty por czenia oraz konkretnej instytucji, z któr negocjuje
przedsi biorca.
O wiadczenie o poddaniu si dobrowolnej windykacji to dokument, który bankowi ułatwia
proces windykacji swoich nale no ci w przypadku, kiedy kredytobiorca zaprzestaje płacenia
kredytu zgodnie z zawart umow . Jednak dopóki b dzie regularnie spłaca swoje zobowi zania,
podpisanie takiego dokumentu nie wi e si dla niego z adnymi kosztami ani ryzykiem.
Jeszcze innym rodzajem zabezpieczenia jest np. cesja nale no ci z kontraktu - w przypadku,
kiedy naszym odbiorc jest du a i wiarygodna firma, z któr mamy podpisan umow na stałe
dostawy, mo na zastanowi si nad wykorzystaniem cesji z tych nale no ci. Ogólnie mówi c - w
takiej sytuacji zabezpieczeniem dla banku regularnych spłat, b d wła nie wpływaj ce na konto
nale no ci z tytułu realizacji tego kontraktu. Oczywi cie wa ne jest, aby kwota tych nale no ci co
najmniej pokrywała raty, jakie firma b dzie spłaca bankowi.
2. Materialne
Cz sto bank nie zadowala si niematerialnymi zabezpieczeniami, daj c dodatkowych materialnych. Mo e to by np. przewłaszczenie na bank maszyn i urz dze , które maj by
zakupione z pozyskanych kwot kredytu. W przypadku, kiedy firma przestaje spłaca kredyt,
zgodnie z umow bank b dzie miał prawo przej maszyny i, sprzedaj c je, zaspokoi swoje
roszczenia.

Innym zabezpieczeniem, bardzo atrakcyjnym dla banku, mo e by hipoteka na nieruchomo ci.
Je eli firma lub wła ciciel posiada na własno nieruchomo - mo na zabezpieczy spłat
kredytu t nieruchomo ci (poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w hipotece). Podobnie jak
w przypadku maszyn i urz dze - kiedy dłu nik zaprzestaje spłat kredytu bank zaspokaja swoje
wierzytelno ci sprzedaj c nieruchomo .
Bez wzgl du na to jakiego rodzaju zabezpieczenie zostanie przekazane bankowi, nale y zdawa
sobie spraw , e nawet w przypadku zabezpiecze materialnych warto zabezpieczenia musi
przewy sza warto kredytu. Uzasadnienie takiego stanu rzeczy jest bardzo proste - bank
sprzedaj c dany element maj tku musi by pewien, e cena pokryje wszystkie jego roszczenia.
Cz sto przedsi biorcy zadaj sobie pytanie: skoro tak trudno uzyska kredyt, to po co w ogóle go
bra ? Odpowied jest prosta - w porównaniu do wielu innych komercyjnych ródeł
finansowania kredyt jest najta sz form . Generalnie leasing, kapitał pozyskany od
inwestora czy factoring s dro sze od kilku do nawet kilkunastu procent.
Poni ej przedstawiamy koszt najta szego z kredytu, jakim jest kredyt hipoteczny (zabezpieczony
hipotek na nieruchomo ci).
Cena kredytu składa si z kilku elementów: oprocentowania, prowizji za udzielanie oraz
rozmaitych ubezpiecze . Du o zale y te od waluty, w której zaci gane jest zobowi zanie.
Przykładowo oprocentowanie kredytu w złotówkach na kwot 450 000 wynosi aktualnie 5,86%.
Na oprocentowanie składa si mar a - 2% oraz WIBOR 3M - 3,86% (oprocentowanie lokat na
rynku mi dzybankowym). Dodatkowo bank pobierze około 1% do 4% prowizji za przyznanie
kredytu. Rata mo e by ponadto powi kszona o ubezpieczenia, np.:
•
•
•
•
•

ubezpieczenia od ognia i zdarze losowych (obowi zkowo przy ka dym kredycie);
ubezpieczenie od niskiego wkładu własnego;
ubezpieczenie na ycie;
ubezpieczenie od utraty pracy;
ubezpieczenie od wad prawnych nieruchomo ci.

Czasem banki chc c poprawi sprzeda , w ramach promocji nie pobieraj prowizji. Nale y
by jednak czujnym i sprawdzi czy mimo braku prowizji bank nie obarczy nas
dodatkowym ubezpieczeniem, które tak naprawd jest ukryt prowizj .
Dla porównania kredyt w obcej walucie, np. w euro, jest sporo ta szy. Mar a 2,3% + EURIBOR
3M - 0,8% daje oprocentowanie na poziomie 3,1%, czyli blisko o połow ni sze. Niestety, nie ma
nic za darmo. Taki kredyt jest obarczony ryzykiem walutowym. Je eli po zaci gni ciu kredytu
kurs waluty ro nie, ro nie równie zobowi zanie wobec banku. Przy kredycie walutowym bank
zarabia dodatkowo na tzw. spreadzie, czyli ró nicy miedzy kursem kupna i sprzeda y waluty.
Metod na uzyskanie najta szego kredytu jest:
•
•
•

posiadanie wysokich zarobków, zapewniaj cych wystarczaj c zdolno kredytow ;
zaanga owanie własnych rodków przy zakupie nieruchomo ci (min. 20%);
skorzystanie z dodatkowych produktów, które proponuje bank - konto, karta kredytowa,
plany oszcz dno ciowe.

Ponadto rat kredytu mo emy obni y poprzez wydłu anie okresu kredytowania. Niektóre banki
udzielaj finansowania nawet na 50 lat.

•

LEASING

Form finansowania działalno ci gospodarczej, na któr mog liczy firmy niezale nie od tego,
jak długo istniej na rynku, jest leasing. Wystarczy udowodni , e podmiot jest w stanie
obsługiwa rat leasingow i mo e liczy na pozytywn decyzj banku. Niestety, rodków z
leasingu nie mo na przeznaczy na dowolny cel. T form finansowania mo na dokona
zakupu rodków transportu, pojazdów osobowych, sprz tu do firmy oraz nieruchomo ci.
Leasing to umowa, w ramach której jedna ze stron umowy (finansuj cy, leasingodawca)
przekazuje drugiej stronie (korzystaj cemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z okre lonego
dobra materialnego na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone
ratalne opłaty (raty leasingowe).
Formy leasingu
W Polsce stosowane s trzy formy leasingu - leasing operacyjny, finansowy i zwrotny.
Leasing operacyjny jest wybierany wówczas, gdy przedsi biorca chce zapewni sobie
równomierne rozło enie kosztu, za leasing finansowy - gdy chce zapewni sobie jednorazowo
du tarcz podatkow . Wszystko jednak zale y od konfiguracji, która zostanie przyj ta. Mo na
na przykład zdecydowa si na leasing operacyjny z bardzo du opłat inicjacyjn i z krótkim
okresem leasingu.
Ostatni z wymienionych rodzajów leasingu - leasing zwrotny, to dobra forma uzyskania
dodatkowych rodków na rozbudow firmy. Przyjmijmy nast puj c sytuacj : przedsi biorca ma
50 000 zł i aby "ruszy " z działalno ci , musi naby samochód do transportu towaru wart 45 000
zł oraz sprz t komputerowy za 50 000 zł. Standardowo nie byłby w stanie zaspokoi obu potrzeb
na raz. Leasing pomaga rozwi za zaistniały problem. Najpierw przedsi biorca musi naby
pojazd za gotówk , nast pnie bank odkupuje rodek transportu od przedsi biorcy, dzi ki czemu
wła ciciel firmy mo e zaopatrzy przedsi biorstwo. Uzyskane w ten sposób pieni dze musi
odda przykładowo w przeci gu 5 lat.
Zarówno firma istniej ca na rynku jeden miesi c, jak i kilkuletnia mog si ga po leasing.
Oczywi cie w przypadku młodej firmy ryzyko transakcji ro nie, wi c bank b dzie dał od klienta
wi kszego zaanga owania własnych rodków. Je li poprzedni rok podatkowy firma ko czy "in
plus", a aktualna działalno przynosi dochód, nie powinny wyst pi problemy z przyznaniem
leasingu. Nale y pami ta , e bank stosuje rozwi zania, które zabezpieczaj transakcj .
Leasingodawca przez cały okres leasingu jest wła cicielem przedmiotu umowy. Ponadto
standardem jest podpisywanie wraz z umow leasingow weksla in-blanco.
Bank finansuje konkretny przedmiot, dlatego pozyskiwanie finansowania w formie leasingu
nale y rozpocz od znalezienia np. odpowiedniego samochodu w salonie lub komisie oraz
ustalenia warunków cenowych. Jest to niezb dne, gdy bank potrzebuje ju na samym pocz tku
faktur proforma. Inne dokumenty niezb dne w procesie to:
•
•
•
•

dane podmiotu sprzedaj cego pojazd;
dokumenty zało ycielskie naszej firmy - wpis do EDG lub KRS, REGON i NIP firmy;
aktualne wyniki finansowe firmy - od pocz tku roku do ko ca miesi ca poprzedzaj cego
leasing;
wyniki firmy za rok poprzedni - zeznanie roczne.

Przykład:

Przeanalizujmy koszt leasingu na wirtualnym kliencie. Wybrany przez nas pojazd to Volvo V50
2.0 Summum. Cena pojazdu w warszawskim salonie Volvo wynosi 101 800 zł brutto. Interesuj
nas nast puj ce parametry leasingu:
•
•
•
•

waluta kredytu - zł;
okres leasingu - 36 miesi cy;
wkład własny - 10% warto ci pojazdu;
wykup - maksymalnie du y, minimum 20% warto ci pojazdu.

Powy sze zało enia to przykład leasingu dla osoby, która do cz sto zmienia samochody
( rednio co 3 lata) i nie chce anga owa du ej kwoty z własnych rodków w zakup pojazdu.
Stosunkowo du a kwota wykupu - minimum 20% wpływa znacz co zarówno na obni enie
wysoko ci raty miesi cznej, jak i na odsuni cie w czasie ci aru zapłaty za pojazd.
Po sprawdzeniu ofert kilku banków najlepsza oferta pozwala na w miar tani zakup pojazdu i
niskie koszty miesi czne. Oto jak wygl da oferta:
•
•
•
•

suma opłat na poziomie 114,098 % (okres leasingu 36 miesi cy);
pierwsza rata (wkład własny/opłata inicjalna) - 10 180 zł brutto (10% warto ci pojazdu);
rata miesi czna - 2095,35 zł;
wykup - 30 540 zł brutto (30% warto ci pojazdu).

Leasing mo na finalizowa na kilka sposobów. Mo na samodzielnie wykupi pojazd, a
nast pnie sprzeda go z zyskiem. Mo emy równie zaproponowa osobie zainteresowanej
naszym samochodem wej cie w nasze prawa - tzw. cesja umowy leasingu. Jej warunki
finansowe zawsze ustala bank, a my mo emy dobrowolnie umówi si ze zbywc na kwot
wynagrodzenia za odst pienie przez nas pojazdu. W ostateczno ci mo na nie dokonywa
wykupu pojazdu i pozostawi go w r kach banku, który nast pnie sprzedaje samochód, a
kwot przewy szaj c zobowi zania zwraca przedsi biorcy. To ostatnie rozwi zanie jest jednak
prawie zawsze niekorzystne, gdy bank sprzedaje pojazdy po mocno zani onych cenach.
Podsumowuj c, podstawowym minusem leasingu jest fakt, i leasingobiorca nie jest wła cicielem
przedmiotu leasingu, a jedynie korzystaj cym. Oczywi cie włada rzecz jak wła ciciel, ale nie
mo e ni dowolnie dysponowa . W zwi zku z tym nie mo e bez zgody instytucji finansuj cej
rozporz dza przedmiotem leasingu. Aby zby pojazd musi go najpierw wykupi . Brak prawa
własno ci powoduje równie , e umow ubezpieczenia komunikacyjnego zawiera bank, przez co
przedsi biorca traci mo liwo wypracowywania zni ek u ubezpieczyciela. Niektórzy do minusów
zaliczaj równie konieczno zainwestowania około 10% - 20% własnych rodków.
Szybka procedura przyznania rodków oraz mo liwo korzystania z przedmiotu leasingu jak
wła ciciel bez anga owania własnych rodków to główne korzy ci leasingu. Praktycznie "od r ki"
otrzymuje si samochód i nie musimy martwi si procedur rejestracji pojazdu, zrobi to za nas
pracownik banku. Cz sto banki współpracuj z ubezpieczycielami, wi c mo emy liczy na dobr
obsług tak e w tym zakresie. Od strony ekonomicznej najwa niejszym atutem jest mo liwo
budowy znacznej tarczy finansowej poprzez leasing finansowy.

•

FACTORING

Factoring jest usług finansow skierowan przede wszystkim do firm, które wystawiaj faktury z
odroczonym terminem płatno ci (najcz ciej bran a produkcyjna, spo ywcza). Dzi ki
zastosowaniu factoringu, firma zamiast po 90 dniach otrzymuje pieni dze w przeci gu kilku dni.
Jest to mo liwe dzi ki wprowadzeniu do transakcji podmiotu, jakim jest faktor. Faktor przejmuje
na siebie chwilowo obowi zek zapłaty faktury, płaci firmie faktur pomniejszon o 10%, a
nast pnie monitoruje i w razie konieczno ci nawet windykuje nale no od wła ciwego
kontrahenta. Wcze niej poinformowany odbiorca spłaca nale no do faktora. Dzi ki tej
konstrukcji przedsi biorca, np. drukarz, nie musi martwi si o rodki na zakup materiałów do
nast pnego zlecenia. Pieni dze otrzymuje zaraz po wystawieniu faktury. To rozwi zanie daje
firmie du niezale no i pozwala na odzyskanie płynno ci finansowej. Warto podkre li , e
firma factoringowa podchodzi do liczenia zdolno ci klienta inaczej ni w przypadku
standardowego kredytu obrotowego. Mo na uzyska finansowanie nawet w sytuacji
zalegania wobec ZUS i US.
Przykład:
Nowo powstały podmiot (4 miesi ce sta u), spółka z o.o., której wła ciciel był obci ony
kredytem hipotecznym na kilka milionów złotych na zakup fabryki, z obci onymi hipotekami
nieruchomo ci, otrzymała od firmy factoringowej limit finansowania sprzeda y na poziomie 800
000 zł. W du ym stopniu odci yło to bie c działalno firmy, która nie miała szans na
uzyskanie kredytu obrotowego.
Factoring nie jest, niestety, usług najta sz . Koszt zale y m.in. od takich czynników, jak:
wysoko obrotu przekazanego do factoringu, liczba obsługiwanych odbiorców i ich procentowy
udział w obrocie firmy, liczba wystawianych faktur, a tak e redni okres rotacji nale no ci. Koszt
usługi jest ustalany indywidualnie po zbadaniu kondycji firmy. Im wi ksze ryzyko musi przyj
faktor, tym wy sza cena.
Zalety factoringu to:
•
•
•
•
•
•
•

stały dopływ rodków pieni nych;
likwidacja skutków opó nie płatniczych;
poprawa płynno ci finansowej;
przyspieszenie rotacji nale no ci;
wzrost obrotu firmy bez zaanga owania rodków własnych;
poprawa wska ników i struktury bilansu;
zwi kszenie konkurencyjno ci firmy.

Wady:
•
•
•
•
•

koszt - factoring jest dro szy od kredytu;
konieczno zmiany sposobu rozliczania z klientami;
niektórzy kontrahenci wol bezpo rednie kontakty, bez udziału faktora;
factoring jest wci usług zarezerwowan raczej do wi kszych firm. Tylko kilka firm
factoringowych obsługuje mniejsze podmioty;
ko cz c współprac z faktorem firma jest zobowi zana do spłaty wszystkich zaliczek od
faktora, co jednorazowo stanowi niejednokrotnie wysoki wypływ rodków;

•

firma factoringowa reprezentuje klienta przed odbiorc na poziomie nale no ci.
Ewentualny brak profesjonalizmu pracowników faktora wpływa na opinie dostawcy.

Mimo e cena factoringu przerasta koszt standardowego kredytu, wci pozostaje on
interesuj c alternatyw w podbramkowej sytuacji. Nale y pami ta , e koszt factoringu mo na z
powodzeniem przenie na odbiorc usługi lub "odbi " sobie koszty negocjuj c zni ki u
dostawców, którzy przecie du o wcze niej otrzymaj od przedsi biorcy pieni dze.

•

BUSINESS ANGELS

Dla małych i rednich firm, w tym start up-ów, ciekaw opcj finansowania jest pozyskanie
inwestora w postaci osoby fizycznej - tzw. Business Angels (BA) - zwani w Polsce Aniołami
Biznesu. S to osoby dysponuj ce stosunkowo du ym maj tkiem, posiadaj ce wieloletnie
do wiadczenie w prowadzeniu firm. Niejednokrotnie swój maj tek zdobyły tworz c firm i
zarz dzaj c ni przez wiele lat, a potem sprzedaj c du emu inwestorowi. Pomimo tego, e rodki
uzyskane z tej sprzeda y pozwalaj "Aniołom" na przej cie na "biznesow emerytur " - osoby te
nadal chc pozostawa aktywne zawodowo. Cz sto wła nie wówczas decyduj si na
współprac z innymi przedsi biorcami potrzebuj cymi finansowania. Poza kapitałem, Business
Angel oferuje równie do wiadczenie i kontakty.
Oczywi cie BA nie działaj jako instytucje charytatywne. Za swój wkład w rozwój firmy (co
najmniej finansowy) oczekuj benefitów. Najcz ciej decyduj c si na finansowanie firmy,
w zamian za kapitał dostaj udziały w przedsi biorstwie. Zysk realizuj poprzez sprzeda
posiadanych udziałów, co zwykle nast puje po 2 - 3 latach od zainwestowania.
Decyduj c si na t form finansowania nale y zdawa sobie spraw z kilku rzeczy. Po pierwsze
- firma wyst puj ca o dofinansowanie w ramach BA powinna by prowadzona w formie sp. z o.o.
lub akcyjnej (w wyj tkowych sytuacjach stosowane mo e by rozwi zanie: spółki komandytowej).
Po drugie - inwestor b dzie chciał podpisa z przedsi biorc umow , w której zabezpieczy siebie
i swoje pieni dze, gwarantuj c sobie mo liwo kontroli, a czasami (aczkolwiek rzadko)
mo liwo ingerowania w biznes.
Jaki projekt mo e liczy na zainteresowanie BA? Przedsi wzi cie musi spełnia kilka kryteriów:
•

•

atrakcyjno projektu tj.:
o unikalny produkt/usługa;
o du y potencjał wzrostu rynku;
o realno biznes planu;
o wysoka stopa zwrotu;
o znajomo bran y;
wiarygodno projektodawcy tj.:
o do wiadczenie;
o determinacja i wiara w projekt;
o uczciwo ;
o realno sprzeda y posiadanych udziałów;
o osi gni cie odpowiedniej masy krytycznej;
o potencjalni nabywcy.

•

realno

znalezienia nabywcy na udziały posiadane przez BA po kilku latach.

•

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Alternatyw wobec BA mog by fundusze inwestycyjne inwestuj ce w małe firmy na
wczesnym etapie ich rozwoju. O ile struktura transakcji zawieranej z funduszem jest bardzo
podobna do tej zawieranej z BA, o tyle na ogół fundusze inwestycyjne zainteresowane s
wi kszymi warto ciowo inwestycjami. Praktycznie w Polsce aktywnych jest kilka funduszy
inwestuj cych na rynku nowo powstaj cych firm i s one zainteresowane anga owaniem
rodków w firmy innowacyjne, najch tniej działaj ce w bran ach nowych technologii,
biotechnologii itp.
Przykład:
Podajemy przykłady tych, którym si udało rozwin skrzydła dzi ki finansowaniu przez Anioły
Biznesu lub fundusz inwestycyjny:
•

•

Open Finance
o stycze /luty 2004 r. - podpisanie umowy z prywatnym inwestorem;
o po dwóch latach - przej cie spółki przez Getin Bank za 75 mln zł.
Travelplanet
o 2000 r. - powstaje spółka Travelplanet, warto inwestycji funduszu MCI ok. 1,7
mln zł (MCI posiadał 95% akcji);
o 2004 r. - MCI sprzedaje 25% akcji za 5,8 mln zł, co daje wycen cało ci spółki na
poziomie ok. 23 miliony zł;
o po pi ciu latach od powstania - Travelplanet wchodzi na Giełd Papierów
Warto ciowych, a jej warto osi ga w pewnym momencie nawet ponad 40 mln
zł.

Podsumowanie
Opisane powy ej ródła finansowania nie wyczerpuj wszystkich mo liwych wariantów. S to
jednak najpopularniejsze formy pozyskania funduszy na rozwój firmy dla przedsi biorstw z
sektora małych i rednich przedsi biorstw, czy osób prowadz cych kilkuosobow działalno
gospodarcz . Wi ksze firmy (o obrotach rz du kilkudziesi ciu milionów rocznie) si gaj po
nietypowe kredyty inwestycyjne (project finance, kredyt na przej cia), szukaj ródeł kapitału na
rynku publicznym (GPW i NewConnect) czy rynku obligacyjnym (Catalyst). Mog równie
wykorzystywa tzw. commercial papers (krótkoterminowe instrumenty dłu ne).
Robert Rogala, członek zarz du - SOHOFinance, ekspert w zakresie rynków kapitałowych
Jacek Bem, opiekun klienta VIP - SOHOFinance, ekspert w zakresie pozyskiwania finansowania

