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Ocena wiarygodności kontrahenta jako element
polityki kredytowej przedsiębiorstwa

Streszczenie
Istnienie wielu małych i średnich przedsiębiorstw zależy od dostępności kredytu kupieckiego. Jego finansowe znaczenie zwiększa się w warunkach swobody jego zaciągania lub udzielania. Kredyt kupiecki jest najdogodniejszym dla przedsiębiorstwa sposobem finansowania działalności, dlatego też znaczącym elementem polityki kredytowej
przedsiębiorstwa jest określanie warunków, jakie będą musieli spełnić nabywcy, by otrzymać kredyt kupiecki. Przyjęta przez przedsiębiorstwo w tym zakresie polityka powinna
wyznaczać kierunki i stawiać bariery sprzedaży tak, aby przedsiębiorstwo utrzymywało
i polepszało swoją pozycję rynkową.
Dla oceny wiarygodności klienta, ustalenia okresu spłaty, wielkości kredytu, stopy
procentowej i okresów spłat ratalnych niezbędne jest opracowanie odpowiedniego systemu. Główną determinantą powodzenia w udzielaniu kredytu kupieckiego jest dobór odpowiednich partnerów gospodarczych. System weryfikacji klientów powinien dać odpowiedź na pytanie, czy firma, z którą prowadzimy interesy lub zamierzamy je prowadzić
w przyszłości, jest wiarygodna, a decyzja o udzieleniu kredytu kupieckiego powinna być
wynikiem przemyślanej polityki kredytowej przedsiębiorstwa.
W niniejszym artykule wskazuje się na podstawowe metody i narzędzia oceny wiarygodności kontrahenta zaproponował również arkusz oceny wiarygodności płatnika, które służyć mogą budowie takiego właśnie systemu.
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Wprowadzenie
Istnienie wielu małych i średnich przedsiębiorstw zależy od dostępności kredytu kupieckiego. Kredyt kupiecki jest „samoregulującym się” źródłem finansowania. Gdy sprzedaż rośnie, zakupy (a zatem i płatności) mają tendencję wzrostową, i przeciwnie, gdy
sprzedaż spada, zakupy i płatności mają tendencję spadkową.
Finansowe znaczenie kredytu kupieckiego zwiększa się w warunkach swobody jego
zaciągania lub udzielania. Kredyt kupiecki jest dogodny dla przedsiębiorstwa, gdy nie
ma ono dostatecznej płynności finansowej i nie ma wystarczających zabezpieczeń, aby
uzyskać kredyt bankowy (Krzemińska, 2005: 12).
Kredyt kupiecki stał się powszechny w wielu sektorach gospodarki. Nierzadko jest
warunkiem utrzymania się przedsiębiorstwa na rynku. Główną determinantą powodzenia
w udzielaniu kredytu kupieckiego jest dobór odpowiednich partnerów gospodarczych.
Od ich kondycji uzależnia się niejednokrotnie współpracę produkcyjną, handlową, finansową. Dlatego każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą i chce osiągnąć sukces, musi posiadać informacje o swoich kontrahentach. Powinny one dać odpowiedź na pytanie,
czy firma, z którą prowadzimy interesy lub zamierzamy je prowadzić w przyszłości, jest
wiarygodna (Kowalczyk, 1999: 11).
Decyzja o udzieleniu kredytu kupieckiego powinna być wynikiem przemyślanej polityki kredytowej przedsiębiorstwa. Tymczasem w praktyce dość często zaniedbuje się
odpowiednie uzależnianie sprzedaży kredytowej od należytej wiarygodności finansowej
klienta. Często głoszone są przy tym wśród przedsiębiorców opinie, że zjawisko opóźnionego regulowania zobowiązań ma w praktyce tak powszechny charakter, że trzeba z nim
liczyć się z góry. Niekiedy realizuje się kolejną dostawę dla odbiorcy, który nie zapłacił
jeszcze – mimo upływu terminu płatności – za poprzednią dostawę. Bywa, że nie bierze
się pod uwagę, że odpowiednie uzależnianie udzielania kredytu handlowego od należytej wiarygodności płatniczej klienta umożliwia uniknięcie zagrożenia płynności finansowej dostawcy, a często również skomplikowanego postępowania windykacyjnego, prowadzonego nawet bez szans na odzyskanie wierzytelności, jedynie w celu spisania jej
w stratę wymiaru podatku dochodowego (Grzywacz red., 2006: 87).

1. Ocena wiarygodności kredytowej kontrahenta w aspekcie polityki
kredytowej przedsiębiorstwa
Polityka kredytowa przedsiębiorstwa obejmuje określanie zarówno okresu kredytowania (czyli czasu, w jakim kupujący będą mogli zapłacić za nabyte towary lub usługi),
jak i warunków, jakie będą musieli spełnić nabywcy, by otrzymać kredyt kupiecki. W zakresie polityki kredytowej leży również udzielanie klientom skonta i innych rodzajów
rabatów oraz polityka inkasowania opóźnionych należności (Bielawska, 2001: 319).
Znaczącym elementem polityki kredytowej przedsiębiorstwa jest określanie warunków jakie będą musieli spełnić nabywcy, by otrzymać kredyt kupiecki (Bielawska, 2001:
319). Przyjęta przez przedsiębiorstwo w tym zakresie polityka powinna wyznaczać kie-
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runki i stawiać bariery sprzedaży tak, aby przedsiębiorstwo utrzymywało i polepszało
swoją pozycję rynkową. Przedsiębiorstwo powinno również uwzględniać w swojej polityce kredytowej sprawnie działające mechanizmy, chroniące organizację przed skutkami
niewypłacalności jego dłużników, a wstępem do tych czynności musi być dokładna i rzetelna ocena wiarygodności kontrahenta. Działania w zakresie badania wiarygodności kontrahentów są filarem sprawnej i skutecznej polityki kredytowej przedsiębiorstwa.
Przez strategie polityki kredytowej należy rozumieć cele, których realizacji ma ona
służyć, oraz sposoby ich osiągania, oznaczające określone wielkości parametrów i odpowiednie instrumenty tej polityki. Strategie polityki kredytowej przedsiębiorstwa w szczególny sposób określają realność założeń i celów marketingowych, a także działań podstawowych i pomocniczych przedsiębiorstwa (Urbanowska-Sojkin, 1998: 224).
Wobec swoich odbiorców przedsiębiorstwo może prowadzić trzy strategie finansowania: konserwatywną, umiarkowaną i dynamiczną.
Strategia agresywna (dynamiczna, ryzykowna, aktywna, ofensywna, optymistyczna, rozwoju) pozwala na pełne wykorzystanie możliwości, jakie stwarza rynek finansowy. Akceptuje wyższy poziom ryzyka i maksymalizację zysku w dłuższym okresie (Kłosowska, Tokarski, Tokarski, Chojnacka, 2006: 32). Przewiduje możliwość udzielania kredytu nawet odbiorcom o wysokim ryzyku niewypłacalności bez dodatkowych zabezpieczeń. Przy agresywnej polityce kredytowej – wskutek łagodniejszych kryteriów oceny
wypłacalności potencjalnych klientów – rośnie znacznie ryzyko strat wywołanych ponoszeniem kosztów postępowania windykacyjnego oraz ostateczną nieściągalnością niektórych należności (Bień, 2005: 222).
Strategia konserwatywna (zachowawcza, łagodna, defensywna, pasywna, pesymistyczna, przetrwania) zmierza do całkowitego niemal wyeliminowania ryzyka niewypłacalności klientów i zakłada rezygnację z otrzymywania stosunków z odbiorcami, regulującymi zobowiązania z opóźnieniem i to dopiero po kilku monitach. Kredyt handlowy
jest wówczas udzielany tylko stałym klientom, których solidność płatnicza została wypróbowana w ciągu dłuższej współpracy. Jednocześnie kwota jednostkowego kredytu nawet
dla takich klientów jest limitowana do określonego z góry, niezbyt wysokiego pułapu.
Udzielanie kredytu jest niekiedy dodatkowo warunkowane uzyskaniem solidnej gwarancji zapłaty (np. otrzymaniem weksla gwarancyjnego zaopatrzonego w poręczenie banku
lub solidnej firmy).
Stosowanie konserwatywnej strategii niewątpliwie umożliwia uniknięcie strat spowodowanych niewypłacalnością klientów oraz chroni przed większymi opóźnieniami w inkasie należności (Bień, 2005: 222). Efektem stosowanie polityki konserwatywnej przedsiębiorstwa jest niższa niż możliwa do osiągnięcia wartość sprzedaży (Sierpińska, Wędzki, 2005: 147).
Strategia umiarkowana (harmonijna, równowagi, elastyczna, mieszana) polega na
dość elastycznym udzielaniu kredytów handlowych odbiorcom, ale przy odpowiedniej
weryfikacji ich wypłacalności oraz przy zastosowaniu dogodnych dla obu stron zabezpieczeń transakcji. Jednocześnie w zależności od oceny stopnia tej wypłacalności różnicuje się jednostkowe kwoty kredytu, a także okresy, na jaki jest on udzielany. Możliwe jest
wówczas wyrażenie zgody na prolongowanie terminu zapłaty stałemu klientowi przeżywającemu okresowe trudności płatnicze, jeżeli istnieje szansa ich przezwyciężenia i gro-

91

WS P Ó Ł C Z E S N A E K O N O M I A

Nr 1/2009(9)

ziłoby to odejściem odbiorcy do innej firmy, oferującej łagodniejsze warunki płatności
(Bień, 2005: 223).
Strategia umiarkowana to pośrednie, w stosunku do przedstawionych wyżej, sposoby zachowania przedsiębiorstwa. Dotyczą one poziomu zapasów, stanu należności i polityki wobec odbiorców. Rozstrzygnięcia umiarkowane skutkują poziomem ryzyka
i sprzedaży stosownie do wybranych rozstrzygnięć (Urbanowska-Sojkin, 1998: 223).
Strategia agresywna to strategia o dużych korzyściach i wysokim ryzyku. Umiarkowana to strategia o przeciętnych korzyściach i średnim ryzyku, zaś strategia konserwatywna charakteryzuje się niskim zyskiem i małymi korzyściami (Urbanowska-Sojkin,
1998: 223).
Liberalna polityka kredytowa przedsiębiorstwa jest przejawem marketingowej roli
kredytu kupieckiego i służy przyciąganiu kontrahentów i umacnianiu pozycji na rynku.
Czynnikami decydującymi o możliwości stosowania liberalnych warunków płatności
przez przedsiębiorstwo są:
• niewykorzystane zdolności produkcyjne,
• niskie koszty zmienne produkcji,
• duży popyt na towary lub usługi,
• możliwości lokowania kapitału w dodatkowe należności.
W celu wprowadzenia agresywnej strategii kredytowania odbiorców, kierownictwo
przedsiębiorstwa przeprowadza rachunek opłacalności, dotyczący udzielenia lub nieudzielenia (odroczenia płatności) kredytu dodatkowym kontrahentom.
Wprowadzenie liberalnej strategii kredytowej przez przedsiębiorstwo jest kosztowne. Ponosi ono koszt należności nieściągalnych oraz koszt alternatywny kapitału
zamrożonego w zwiększonych, wskutek liberalnej polityki, należnościach (Krzemińska,
2005: 36).
Polityka kredytowa, w tym polityka oceny wiarygodności kontrahenta, może być
kształtowana zgodnie z przewidywanym (prognozowanym) poziomem sprzedaży dla
klienta danego przedsiębiorstwa. Wielkość tej sprzedaży określają nie tylko indywidualne możliwości tej firmy, ale także faza cyklu koniunkturalnego, w jakiej znajduje się
branża, do której ten klient należy (Sierpińska, Wędzki, 2005: 148).
W praktyce gospodarczej przedsiębiorstwa nie stosują strategii agresywnej bądź
konserwatywnej w czystej postaci. Wybierają raczej umiarkowaną strategię finansowania swojego majątku, która gwarantuje przeciętny zysk i średnie ryzyko, dlatego strategia ta jest dominująca w warunkach gospodarki rynkowej. Nie można jednak całkowicie wykluczyć stosowania przez przedsiębiorstwa w określonych sytuacjach agresywnej
lub konserwatywnej strategii finansowania (Kłosowska, Tokarski, Tokarski, Chojnacka, 2006: 40).

2. Zakres oceny wiarygodności kontrahenta
Wiarygodność firmy to jej potencjał i umiejętność jego wykorzystania, uznanie przez
klientów produktów (usług) firmy oraz marka firmy. O wiarygodności świadczyć może
udział w rynku oraz tradycja, jaką ze sobą przedsiębiorstwo niesie. Jednym słowem re-
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noma (Kowalczyk, 1999: 11). Zwyczaje panujące w firmie, sposób obsługi sprzedażowej
i posprzedażowej, jak i sposób rozliczania się z dostawcami, świadczyć mogą o wiarygodności przedsiębiorstwa. Jednak podstawowym i nieodzownym warunkiem wiarygodności kontrahenta jest jego wypłacalność.
Wypłacalność przedsiębiorstwa to jego zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań w stosunku do innych jednostek gospodarczych (przedsiębiorstw, banków, urzędu skarbowego, ZUS), pracowników, akcjonariuszy itp. (Kowalczyk, 1999: 11).
Wiarygodnego pod względem finansowym kontrahenta określa zbiór cech charakteryzujących jego zdolność do terminowej spłaty kredytu kupieckiego, takich jak: posiadanie płynności finansowej (bieżącej i szybkiej, zgodnej z obowiązującymi normatywami),
rentowności przejawiającej się w postaci wzrastających przychodów ze sprzedaży i zysku netto (bilansowego) (Krzemińska, 2005: 38).
Wypłacalność przedsiębiorstwa zależy bezpośrednio od majątku i źródeł jego finansowania oraz zdolności do generowania nadwyżek pieniężnych, umożliwiających jego
rozwój. Łatwość inicjowania działalności gospodarczej, duża liczba podmiotów gospodarczych o wątpliwej wiarygodności i upadających powodują, iż badanie wiarygodności
partnera jest w naszej gospodarce zagadnieniem niezwykle ważnym i trudnym przede
wszystkim z powodu braku rozwiniętej sieci informacji pozwalającej szybko zidentyfikować kontrahenta, jak również obowiązujących przepisów prawnych.
Ocena wiarygodności kontrahenta jest procesem ciągłym. Wymaga ustalenia zdolności kredytowej kontrahenta w momencie rozpatrywania wniosku kredytowego, głównie
na podstawie stanu faktycznego i ubiegłych okresów działania kredytobiorcy, badania
perspektywicznej zdolności kredytowej (przewidywanej), obejmującej okres przynajmniej do spłaty wnioskowanego kredytu, wraz z odsetkami oraz śledzenia (sprawdzanie)
w ramach kontroli prawidłowości kredytowania, czy przedsiębiorca utrzymuje zdolność
kredytową. Chodzi tu głównie o ustalenie, czy i w jakim stopniu sprawdzają się prognozowane oceny zdolności kredytowej, sporządzone przed udzieleniem kredytu (Kowalczyk, 1999: 14).
Dla oceny wiarygodności klienta, ustalenia okresu spłaty, wielkości kredytu, stopy
procentowej i okresów spłat ratalnych niezbędne jest opracowanie odpowiedniego systemu. Przy jego konstruowaniu należy wziąć pod uwagę takie dane, jak doświadczenie personelu ekonomicznego odbiorcy, dotychczasową praktykę handlową klienta, referencje
banku klienta, firmy audytorskiej klienta, zadłużenie podatkowe, czy informacje w sądach
gospodarczych (Krzemińska, 2005: 150). Ważne okazać się może doświadczenie sprzedającego zdobyte w kontaktach z odbiorcami. Sprzedawca powinien wykorzystać swoją
ogólną wiedzę o potencjalnych nabywcach, opinie instytucji, np. ratingowych, co do oceny wiarygodności kredytowej.
Instytucje ratingowe i wywiadownie przygotowują standardowe informacje o firmach. Zwykle zawierają one:
• sprawozdania z kilku ostatnich okresów,
• potwierdzenie danych rejestrowych firmy,
• pozyskanie dokumentu rejestrowego firmy (wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS),
• nazwiska osób zarządzających firmą, powiązania osobowe,
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• sprawdzenie czy w stosunku do firmy wydano postanowienie o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu lub upadłości obejmującej likwidację majątku
upadłego, lub w stosunku do dłużnika wszczęto postępowanie naprawcze,
• sprawdzenie i ustalenie nieruchomości, które posiada firma,
• struktura własności, powiązania kapitałowe,
• informacje prasowe,
• ocena ryzyka – rating,
• rekomendacja maksymalnego kredytu kupieckiego,
• zwyczaje płatnicze,
• zatrudnienie,
• sprawozdania finansowe, wskaźniki finansowe.
Niektórym firmom zewnętrznym zlecić można również wizję lokalna firmy.
Dla oceny wiarygodności klienta istotne są informacje od innych kredytodawców
potencjalnego odbiorcy (kredytowego) lub też od banków. W ramach branż są pozyskiwane informacje o potencjalnych klientach, szczególnie tych mniej wiarygodnych. Również organizacje handlowe dostarczają informacji o odbiorcach.
Podstawowym źródłem wiedzy na temat przedsiębiorstwa są sprawozdania finansowe potencjalnego kredytobiorcy. Ich analiza umożliwia ocenę sytuacji finansowej firmy
i jej zdolności do spłaty zobowiązań handlowych w późniejszym okresie. Gruntowna
analiza sprawozdań pozwala określić jakość aktywów, które mogą stanowić przedmiot zabezpieczenia. Szczególnej uwagi wymaga stabilność źródeł dopływu środków pieniężnych (Rutkowski, 2007: 431).
Przed udzieleniem kredytu handlowego trzeba przede wszystkim żądać okazania
przez przyszłego klienta kompletu aktualnych dokumentów, potwierdzających, że jego firma działa (np. wypisu z sądu rejestrowego, decyzji o nadaniu regonu, ostatniej deklaracji podatkowej urzędu skarbowego lub zaświadczeń o niezaleganiu z płatnościami na
rzecz podatków oraz ZUS).
Pożyteczne jest również zainteresowanie skłonnością klienta do terminowego regulowania zobowiązań. Dość często bowiem, zwłaszcza tzw. “masowi” odbiorcy, o których
pozyskanie ubiega się wiele mniejszych nawet firm, poważnie zwlekają z zapłatą, widząc w tym możliwość korzystania z bezpłatnego ich zdaniem, w dodatku łatwo dostępnego kredytu. Stosują przy tym swoistego rodzaju szantaż rezygnacji z dalszych zakupów
od dostawcy, który wdraża postępowanie windykacyjne (Grzywacz red., 2006: 87).
Przede wszystkim nie można zaniedbywać sprawdzenia, czy firma ubiegająca się
o kredyt handlowy rzeczywiście istnieje i jak długo działa. Nadal bowiem powtarzają się
w praktyce przypadki, że pojawia się klient składający atrakcyjne zamówienie na dostawę, który po nabyciu znacznej partii towarów „rozpływa się”, zacierając za sobą ślady,
albo nagle ogłasza upadłość, pozbywając się szybko zakupionych towarów na rzecz innej firmy po cenach niekiedy znacznie niższych od cen dostawcy. Czasem taki odbiorca
usypia czujność dostawcy, dokonując u niego w krótkim okresie kilku kolejnych zakupów
i wywiązując się bardzo sumiennie ze swych zobowiązań. Po pewnym czasie zawiera
umowę o dostawę na kredyt większej partii towarów, za którą nie ma zamiaru w ogóle zapłacić (Grzywacz red., 2006: 87).
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3. Metody i narzędzia oceny wiarygodności kontrahenta
Tradycyjną metodę oceny kredytobiorcy jest tzw. 5C kredytowania. Zasada 5C, stosowana przy sprzedaży na kredyt, obejmuje następujący zakres badawczy:
• Charakter (ang. character) dotyczący postawy kredytobiorcy względem spłat kredytu. Charakterystykę klienta określa się analizując poprzednie zapłaty, jego chęć
do współpracy z kredytodawcą, itp.,
• Możliwości (ang. capacity) dotyczą zdolności kredytobiorcy dotyczących generowania środków pieniężnych do zapłaty należnej sumy,
• Kapitał (ang. capital) dotyczy wartości kapitału własnego firmy i jej zdolności do
spłaty pożyczki, jeśli wielkość kapitału z różnych powodów zostanie uznana za nieadekwatną,
• Dodatkowe gwarancje (ang. collateral) dotyczą aktywów np. papierów wartościowych stanowiących zabezpieczenie należnych kwot,
• Warunki (ang. conditions) dotyczą umów i dodatkowych ograniczeń nałożonych
na daną pożyczkę w celu zapewnienia uzyskania spłaty kredytu przez nabywcę (Leahigh, 1999: 114).
Oceniając kapitał firmy, zwraca się uwagę na jej sytuację finansową, słabe i mocne
strony oraz poziom zadłużenia. Większy kapitał własny poprawia wskaźniki i zwiększa
zdolność do zaciągania dalszych kredytów kupieckich. O wiarygodności kontrahenta decydują nie tylko środki finansowe, którymi może on dysponować, lecz także jego charakter, nastawienie, chęć spłaty zobowiązań. Podstawę oceny stanowią doświadczenia uzyskane ze współpracy z daną firmą oraz doświadczenia innych jej kontrahentów.
Kolejny czynnik to zabezpieczenie spłaty zobowiązań. W porównaniu z kredytem
bankowym udzielanie kredytu kupieckiego wiąże się z większym ryzykiem. W praktyce
bowiem sprzedawca może żądać o wiele mniej zabezpieczeń niż bank.
O zdolności do spłaty zobowiązań handlowych decyduje szeroko rozumiany potencjał firmy. Składają się na niego zdolności produkcyjne, zdolności sprzedażowe oraz zdolności zarządcze. Czynniki te, częściowo niematerialne, przyszłe wyniki finansowe firmy
oraz jej zdolność do obsługi zobowiązań w przyszłości.
Na zdolność firmy do spłaty zobowiązań handlowych wpływa ogólna sytuacja gospodarcza. Jeżeli sytuacja całej gospodarki i poszczególnych jej branż jest korzystna, to wzrasta prawdopodobieństwo zwiększenia sprzedaży i wpływów. Poprawi to przyszłą płynność finansową i zdolność do obsługi zobowiązań. Odwrotna jest sytuacja, gdy w danej
gospodarce lub branży panuje zastój.
Za każde z wymienionych kryteriów można przyznać potencjalnemu nabywcy odpowiednią liczbę punktów i w konsekwencji odpowiednią sumę punktów oraz zakwalifikować do określonej grupy ryzyka. Przyznane punkty są podstawą do określenia warunków współpracy, co do ceny, terminów płatności, wielkości opustów związanych z wcześniejszą zapłatą, wielkości limitu kredytowego (Rutkowski, 2007: 431).
Dysponując informacjami odnośnie do wymienionych wyżej kwestii można podzielić odbiorców na kilka klas różniących się poziomem wiarygodności kredytowej. Zwykle dzieli się odbiorców na pięć klas, w zależności od tego, w jakich rozmiarach w przeszłości nie regulowali oni należności. Klasy te przedstawia tabela 1.
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Tabela 1. Przykładowe klasy wiarygodności kredytowej kontrahenta
Klasa

Rozmiar nieuregulowanych w przeszłości naletności

I

0–112%

II

112–2%

III

2–5%

IV

5–10%

V

powyżej 10%

Źródło: Czekaj, Dresler, 2005: 150.

Rozszerzenie sprzedaży kredytowej dla klientów należących do najwyższych klas
może być dokonywane niemal automatycznie. Natomiast główna uwaga powinna być
skupiona na klientach mniej pewnych, należących do najniższych klas wiarygodności
kredytowej, gdyż z grona tych klientów rekrutują się najczęściej ci, którzy narażają przedsiębiorstwo na straty, nie wywiązując się z przyjętych na siebie zobowiązań. Klientom zaliczonym do najniższej klasy wiarygodności kredytowej z reguły nie udziela się kredytu,
lecz wyłącznie dokonuje się z nimi transakcji gotówkowych (Czekaj, Dresler, 2005: 150).
System klasyfikacji ryzyka może być utworzony również, np. z trzech klas ryzyka:
wysokiego, średniego i niskiego. Obejmuje on wyznaczenie klas ryzyka, opisanie rodzajów klientów przypisanych każdej klasie oraz określenie polityki kredytowej dla każdej
klasy ryzyka.
Do klasy wysokiego ryzyka są zaszeregowani klienci o słabej kondycji finansowej.
Nie udziela się im kredytu. Sprzedaje się im tylko za gotówkę. Możliwe jest nawet zażądanie od nich dokonania przedpłaty.
W klasie średniego ryzyka znajdują się odbiorcy, którzy mają 4C na odpowiednim poziomie, natomiast jedno C na poziomie niezadowalającym. Małe zamówienia takich
klientów są realizowane automatycznie. Większe natomiast, przed udzieleniem kredytu,
są analizowane i wymagają dodatkowej akceptacji służb przedsiębiorstwa odpowiedzialnych za ściąganie należności.
Klienci o niskim ryzyku spełniają wszystkie 5C. Każdy z nich ma przyznany limit
kredytowy i w ramach jego granic może kupować bez potrzeby dodatkowej kontroli. Limit przyznanego kredytu jest zależny od oceny uzyskanej przez klienta. Szczególna uwaga jest zwracana na dwa z 5C: wypłacalność i charakter. Przedsiębiorstwo udzielające
kredytu handlowego ustala poziom limitu, do którego nabywca może kupić z odroczeniem
zapłaty. Nie ma sztywnych reguł ustalania takiego limitu i często jest on zależny od intuicji oraz własnej oceny wypłacalności klienta dokonanej przez zarząd przedsiębiorstwa
(Michalski, 2004: 123).
Należy zaznaczyć, że przedstawione wyżej tradycyjne podejście do oceny potencjalnego kredytobiorcy, mimo swojej praktycznej użyteczności, cechuje się wieloma wadami. Przede wszystkim jest to podejście opisowe. Wyników analiz nie da się przedstawić
w sposób skwantyfikowany i nie można ich bezpośrednio odnieść do wyników finansowych firmy, co uniemożliwia przeprowadzenie rachunku optymalizacyjnego. Poszczególne kryteria oceny dotyczą wielu dziedzin i nie są spójne. To tradycyjne podejście jest
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szczególnie trudne do wykorzystania przez niedoświadczonych analityków. Wymaga się
bowiem od nich wiedzy z bardzo wielu dziedzin, począwszy od psychologii, przez analizę sprawozdań, znajomość zabezpieczeń prawnych, aż po wiedzę z zakresu ekonomii
(Rutkowski, 2007: 431).
Alternatywą jest syntetyczna metoda oceny kredytobiorcy. W sposób syntetyczny
ocenia się wiarygodność kredytową przedsiębiorcy badając kilka obszarów. Po pierwsze,
analizie poddawane są sprawozdania finansowe roczne oraz inne zestawienia za krótsze
okresy, np. za kwartał. Analiza ta może być prowadzona w formie analiz wskaźnikowych.
Zwraca się uwagę na kluczowe i niepokojące pozycje w sprawozdaniu.
Po drugie, badane są opinie o spłacie zobowiązań względem Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz innych wierzycieli firmy. Stanowią one istotny
sygnał o wywiązywaniu się firmy z zobowiązań wobec ważnych kontrahentów.
Po trzecie, analizie podlega wielkość kapitału własnego przedsiębiorstwa. Niższy
poziom kapitału własnego świadczy o mniejszych własnych zasobach kapitałowych oraz
większym ryzyku.
Po czwarte, dokonuje się analizy zobowiązań odbiorcy wynikających z umów kredytowych, terminów spłaty oraz ewentualnych opóźnień w zapłacie.
Po piąte, analiza należności od odbiorcy w zakresie wielkości zamówień, struktury
należności oraz ich „starzenia się”, tj. wydłużania okresu spłaty.
Następnie przeprowadza się analizę dynamiki i wielkości sprzedaży towarów oraz
analizę rentowności sprzedaży. Stanowi to punkt wyjścia do przygotowania prognozy
sprzedaży oraz analiza historii współpracy (liczba lat współpracy, koniunktura w branży,
historia spłaty zobowiązań, przypadki warunków umownych).
Ostatni etap stanowi ocena poziomu współpracy na poziomie usług finansowych, np.
źródeł finansowania. W pewnych sytuacjach mogą one stanowić znaczące źródło dodatkowych korzyści dla sprzedawcy.
Analizowane wielkości dotyczą historii, tj. relacji finansowych z poprzednich okresów oraz wyników bieżących. Na tej podstawie są budowane prognozy w zakresie efektywności oraz ryzyka przyszłej współpracy z konkretnym odbiorcą.
Zaprezentowane podejście z powodzeniem stosuje się łącznie z innymi metodami
ilościowymi. W ten sposób można wyznaczać parametry prowadzonego rachunku efektywności. Dotyczy to przede wszystkim oszacowania poziomu ryzyka współpracy z danym odbiorcą. Pozwala ono na wyznaczenie wymaganej stopy zwrotu od transakcji z konkretnym odbiorcą (Rutkowski, 2007: 431).
Istnieje również metoda punktowej oceny klasy ryzyka kredytobiorcy. Określenie
klasy ryzyka danego kontrahenta według metody punktowej polega na obliczeniu na podstawie bilansu oraz rachunku zysków i strat kontrahenta odbiorcy wartości odpowiednich wskaźników, odszukaniu przedziału wartości dla ich poszczególnych poziomów, tak
aby przyporządkować im określone liczby punktów, np. w skali od l do 100, poszczególnym składnikom przyjętego przez przedsiębiorstwo-dostawcę standardu kredytowego,
na podstawie zgromadzonych informacji (Sobiech red., 2002: 370). Zsumowanie punktów za poszczególne pozycje standardu pozwala ocenić łączne ryzyko kredytowe (wiarygodność) kontrahenta i staje się podstawą do podjęcia decyzji o możliwości udzielenia
kredytu kupieckiego i określeniu jego warunków, np. limitu i terminu odroczenia. Na
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ogół dostawca ustala dolny limit, np. 30 punktów, będący warunkiem udzielenia kredytu kupieckiego.
Do oceny stopnia wiarygodności kredytowej można również wykorzystać bardziej
zaawansowane metody statystyczne, np. wielowymiarową analizę dyskryminacyjną, która w istocie jest podobna do analizy regresji wielorakiej, pozwalającej określić stopień
prawdopodobieństwa niewypłacalności odbiorcy. Stopień ten pełni rolę zmiennej zależnej w tej metodzie, a zmienne niezależne mogą wyrażać pozycję finansową odbiorcy, jego możliwości zabezpieczenia kredytu, itd. Metodę tę mogą stosować duże firmy, posiadające znaczną liczbę odbiorców w różnych miejscach, np. firmy emitujące karty kredytowe. Oceny rynku kredytowego klientów dokonuje wówczas wiele osób, a firma potrzebuje zobiektywizowanej oceny ryzyka kredytowego każdego kontrahenta. Analiza dyskryminacyjna jest taką właśnie obiektywną metodą, czego nie można powiedzieć o metodzie punktowej, która jest metodą subiektywną (Dębski, 2005: 256).

4. Arkusz wywiadu gospodarczego
Biorąc pod uwagę zwyczaje panujące w branży, własną intuicję oraz zdrowy rozsądek zarządzający należnościami w przedsiębiorstwie może stworzyć własny arkusz oceny wiarygodności kontrahenta. Tak wystawiona ocena ma charakter w głównej mierze subiektywny i jest dokonywana na podstawie różnych informacji, głównie o charakterze
jakościowym i opisowym. Obiektywna ocena wiarygodności kontrahenta zdaje się płynąć z analizy dokumentów finansowych płatnika. Tabela 2 przedstawia przykładowy arkusz oceny płatnika.
Tak skonstruowany arkusz przedstawiający różne aspekty działalności przedsiębiorstwa ma dać ogólną ocenę sytuacji płatnika. Podstawą oceny wiarygodności partnera gospodarczego jest obserwację. Szczególną uwagę należy zwrócić na: ogólny poziom aktywności przedsiębiorstwa, stan środków trwałych, wielkość zapasów, styl zarządzania
firmą, zwyczaje w niej panujące. Analizując część bilansową arkusza za niekorzystne należy uznać zmniejszanie się majątku firmy. W tym przypadku zmniejsza :się również wartość firmy. Zmniejszanie się majątku – „przejadania majątku” może doprowadzić do
upadku firmy, wzrost udziału kapitałów obcych w finansowaniu firmy. Oznacza to zadłużenie się firmy. Nadmierne zadłużenie może doprowadzić niewypłacalności firmy. Należy tu zwrócić uwagę na zobowiązania krótkoterminowe, wysoki udział tych zobowiązań
w finansowaniu majątku firmy wymaga odpowiedniej płynności po stronie aktywów dla
zapewnienia terminowego regulowania tych zobowiązań. Niepokojący jest również nadmierny wzrost zapasów, zwłaszcza materiałów zbędnych lub wyrobów trudnych do upłynnienia. Podobnie jak wzrost należności, zwłaszcza przeterminowanych lub wątpliwych
(Kowalczyk, 1999: 57).
Analiza rachunku zysków i strat umożliwia ocenę efektywności gospodarowania.
Pokazuje, jaki jest wynik działalności przedsiębiorstwa zysk czy strata, pokazuje także,
jaka jest efektywność poszczególnych rodzajów działalności przedsiębiorstwa (działalności operacyjnej, finansowej, pozostałej działalności). Umożliwia obliczenie i ocenę rentowności sprzedaży oraz poziomu kosztów. Badanie rachunku zysków i strat za kolejne
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Tabela 2. Arkusz oceny wiarygodności płatnika
Data sporządzenia wywiadu:

Osoba sporządzająca wywiad:

Nazwa Płatnika:

Forma prawna Płatnika

Osoby zarządzające firmą, dane o właścicielu lub udziałowcach
Powiązania osobowe
Osoby uprawnione do reprezentacji/ podstawa uprawnienia
Ulica:

Miasto:

Kod:

Nr telefonu:

Nr faxu:

www:

e-mail:

Oddziały:
Miejsce zamieszkania dłużnika (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą):
Opis działalności:
W jakiej działa branży? Czy branża się rozwija? Czy występuje sezonowość?
Wysokość wnioskowanego kredytu kupieckiego:
Wnioskowana ilość dni odroczonego terminu płatności:
Czy terminy płatności Płatnika były już wydłużane?
Rodzaj zabezpieczenia transakcji:
Osobiste
poręczenie
weksel
poręczenie wekslowe
gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa
zgoda na cesje
przelew wierzytelności
przystąpienie do długu
przejęcie długu
ubezpieczenie kredytu kupieckiego
dobrowolne poddanie się egzekucji
pełnomocnictwo np. do rachunku bankowego

Rzeczowe
zastaw zwykły
zastaw rejestrowy
zastaw na prawach
hipoteka
przewłaszczenie na zabezpieczenie
kaucja
zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej

Rodzaj dokumentów związanych z transakcją handlową:
umowa
zamówienie
protokoły odbioru robót
upoważnienie do wystawiania faktur
KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej dłużnika
decyzji o nadaniu regonu
ostatniej deklaracji podatkowej urzędu skarbowego
zaświadczeń o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podatków oraz ZUS
korespondencja z płatnikiem
inne – jakie?
Czy dokumenty podpisane są zgodnie z reprezentacją płatnika?
Sąd Rejonowy / Sąd Gospodarczy /
Sekcja Upadłości
Miasto:
Tel.:

Czy płatnik lub jego wierzyciel złożył wniosek
o upadłość firmy?
Czy wobec płatnika toczy się postępowanie
upadłościowe lub naprawcze?
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Komornik Sądowy Rew.:
Miasto:
Tel.:

Czy któryś z pobliskich Komorników Sądowych lub
Skarbowych prowadzi egzekucję wobec płatnika?1

Urząd Miejski:
Miasto:
Tel.:

Czy wpis do ewidencji działalności gospodarczej
płatnika jest aktualny?
Czy płatnik posiada nieruchomości?

Rachunki bankowe:
Referencje:
banku prowadzącego rachunek Płatnika;
firmy reitingowej;
Opinia organizacji handlowej, do której przynależy Płatnik:
Jaka jest dotychczasowa polityka handlowa Płatnika?
Jakie są zwyczaje płatnicze Płatnika?
Jaka jest historia współpracy z Płatnikiem?
Reklama:
Rozmowa tel. z dłużnikiem, informacje na temat zatrudnienia, odbiorcach.
Potwierdzenie danych teleadresowych.
Jakie są przyczyny zainteresowania Płatnika kredytem kupieckim?
Informacje od sąsiadów o Płatniku:
Informacje od kontrahentów Płatnika:
Czy w prasie lub Internecie pojawiają się informacje NT Płatnika? Jakie?
Księgi wieczyste:
Czy nieruchomości należące do Płatnika mają obciążone hipoteki? W jakim stopniu? Przez kogo?
Oferta dłużnika:
Oględziny siedziby Płatnika:
Czy w biurze, zakładzie panuje ruch?
Czy toczy się zwyczaje życie biurowe?
Jak wygląda siedziba?
Czy płatnik posiada zaległości wobec Urzędu Skarbowego lub ZUS?
Informacje na podstawie przedstawionych przez Płatnika dokumentów lub uzyskane od Komornika
Skarbowego.
Jaka jest wysokość kapitału własnego Płatnika?
Analiza bilansu:
Czy majątek firmy powiększa się w kolejnych latach?
Czy udział kapitałów obcych w finansowaniu firmy wzrasta?
Analiza rachunku zysków i strat:
Czy przychody ze sprzedaży wzrastają?
Czy dynamika przychodów ze sprzedaży jest większa niż dynamika kosztów?
Czy przedsiębiorstwo wypracowało zysk?
Źródło: Opracowanie własne.
1 Ze względu na ochronę danych osobowych Komornik może odmówić udzielenia informacji na ten temat.
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lata pozwala na ocenę dynamiki sprzedaży, dynamiki kosztów oraz dynamiki różnych
kategorii zysków.
Analizując rachunek zysków i strat, z punktu widzenia wiarygodności firmy, za niepokojące zjawisko należy uznać malejące przychody ze sprzedaży, większą dynamikę
wzrostu kosztów niż przychodów ze sprzedaży oraz ponoszenie przez przedsiębiorstwo
strat (zwłaszcza na działalności operacyjnej) (Kowalczyk, 1999: 59).
W powyższym arkuszu zastosować można również wspomnianą wcześniej metodę
punktową.

Zakończenie
Z przedstawionych rozważań wynika, że ocena stopnia wypłacalności klientów firmy, czyli badanie ich wiarygodności kredytowej, jest pewnym, czasami bardzo rozciągającym się w czasie, procesem, w trakcie którego powinno się rozważyć zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki zliberalizowania bądź zaostrzenia opisanych wymagań.
Złagodzenie standardów oceny wiarygodności kredytowej odbiorców prowadzi najczęściej do zwiększenia obrotów, a więc w konsekwencji zysków. Z drugiej strony, wzrost
udziału sprzedaży kredytowej w całości sprzedaży, zwłaszcza dla mniej wiarygodnych odbiorców, może doprowadzić do strat z tytułu ich niewypłacalności bądź też opóźniania zapłaty. Prowadzić to też może do podrożenia procesu oceny wypłacalności klientów
w związku z jego uszczegółowieniem, co głównie odnosi się do stopnia wnikliwości badania odbiorców zgłaszających się do firmy po raz pierwszy. Wybór określonych standardów kredytowych powinien zatem zostać dokonany na podstawie porównania oczekiwanych zysków, wynikających z ustalenia standardów na odpowiednim poziomie, z ewentualnymi stratami, które z tym poziomem wymagań kredytowych są związane (Dębski,
2005: 256).
Niezwykle ważne jest, aby stosując politykę kredytu handlowego dokonywać stałej
oceny solidności kontrahentów. Warto zatem uwzględnić takie kwestie, jak gotowość do
wywiązania się ze zobowiązań w ustalonym terminie; w przypadku zwłoki (zdarza się to
nawet w dobrych przedsiębiorstwach) podyktowanej niekiedy chęcią korzystania z darmowego kredytu dostawca nie udziela kredytu handlowego bądź też zabezpiecza go różnymi formami (np. zastaw na lokatach bankowych). Należy zwrócić uwagę na wynik
analizy sprawozdań finansowych klienta, w tym wielkość jego kapitałów własnych; decydują one bowiem o możliwości wywiązania się ze zobowiązań, uwzględnić wysokości wskaźników oceniających sytuację ekonomiczną odbiorcy, np. płynności finansowej,
stopy zadłużenia, szybkości spłaty zobowiązań.
Ocena wiarygodności klientów umożliwia przedsiębiorstwu dokonanie właściwej selekcji, a także stosowanie wobec poszczególnych grup odbiorców zestawów określonych
instrumentów takich, jak: warunki płatności (formy i terminy), limity kredytowe oraz zabezpieczenia (Dębski, 2005: 256).
Niezmiernie ważne jest, aby ocena wiarygodności płatnika była sporządzona z największą dokładnością i rzetelnością oraz tak często, jak wymaga tego sytuacja. Skutkiem
źle przeprowadzonego badania zdolności kredytowej kontrahenta i nieprawidłowo okre-
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ślonego ryzyka (spowodowane np. nieaktualnością danych) może być brak wpływu należności z tytułu sprzedaży w terminie lub brak wpływu w ogóle. W konsekwencji może
to spowodować poważne komplikacje finansowe dostawcy, a nawet jego upadłość. Dlatego prawidłowa ocena wiarygodności kontrahenta jest jednym z podstawowych elementów realizacji polityki kredytowej przedsiębiorstwa.
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Evaluation of Customer’s Creditworthiness as the Instrument of Corporate
Trade Credit Policy
Summary
For many small and medium companies trade credit availability is a factor which
determines their existence. Financial meaning of trade credit increases with freedom of
its granting or taking. Trade credit is the most convenient way of financing activity, that’s
why stipulating terms and conditions of its granting to borrowers is a significant element
of credit policy. The policy adopted by a company should indicate directions and sales
barriers so that the firm can maintain and improve its market position.
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In order to evaluate customer’s creditworthiness, to specify repayment period, credit
amount, rate of interest and repayment schedule (installments) it is indispensable to
establish an appropriate system. The key to success in granting a trade credit is selection
of appropriate business partners. The system of customers verification should give an
answer to the question whether the company with which we do business or we intend to
do so in the future is creditworthy and the decision about allowing a trade credit should
be a result of well thought out credit policy.
The author of present article indicates basic methods and tools of contractor
creditworthiness evaluation, and she also proposed a payer’s creditworthiness evaluation
sheet, which can be applied to build such a system.
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