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Produkty na míru
Doplňkové factoringové produkty
k řešení specifických potřeb klientů

Kromě základních factoringových služeb nabízí Factoring
České spořitelny stávajícím a novým klientům
specializované produkty řešící jejich konkrétní potřeby:

– Monitoring odběratelů
– Bilanční factoring
– Komunální factoring

Monitoring odběratelů
Monitoring subjektů je factoringovým Systémem včasné
výstrahy automaticky generovaný souhrn informací
o sledovaných subjektech, který je zasílán na předem
určenou e-mailovou adresu klienta a je dostupný
i v internetové aplikaci eFactoring.

Co Vám pomůže vyřešit?

− získáte neustálý přehled o stavu monitorovaných
subjektů

− předcházíte případným budoucím problémům
s odběrateli, neboť jste okamžitě informováni o:
– negativních jevech na straně každého monitorovaného

subjektu, jako jsou návrhy na konkurz, exekuce,
insolvence, konkurzy, likvidace, evidence v databázi
dlužníků

– změnách zapsaných v obchodním rejstříku u daného
subjektu

– případné rizikovosti subjektu
– stavu postoupených pohledávek za daným

odběratelem s informací o jeho platební
morálce (v případě factoringové spolupráce)

– aktuálním průběhu factoringového obchodu,
např. naplnění factoringových limitů (u factoringové
spolupráce)

Jaké typy zpráv získáte?

Systém včasné výstrahy zahrnuje tři druhy zasílaných
zpráv:
1. historie subjektů – klient po podpisu dohody získává

přes e-mail souhrnný historický přehled všech
dostupných zjištěných informací k jím vybraným
subjektům

2. okamžitá informace – klient obdrží okamžitou informaci
e-mailem při zjištění informace (denní aktualizace)

3. měsíční přehled – klient obdrží souhrnný měsíční přehled
všech hlášení dle příslušné kategorizace a subjektu

Výhody Monitoringu odběratelů

− včasná výstraha – postupně zjišťované informace jsou
Vám okamžitě předávány a umožní Vám mít okamžitý
přehled o historii a vývoji subjektů

− podpora při rozhodování výběru a obezřetnosti
u jednotlivých odběratelů

− kompatibilita s factoringovým systémem – v případě
zjištění informace u konkrétního odběratele dostáváte
informaci i o aktuálním stavu otevřených pohledávek
a platební morálce odběratele

− úspora času při zjišťování informací vlastními silami
klienta

− hladký průběh factoringové spolupráce – získáváte
informace o vývoji factoringové spolupráce

− v případě kroků třetích osob vůči Vám máte okamžitě
informaci o uskutečněných krocích vůči Vaší společnosti,
např. návrh na konkurz

− archivace a třídění typů zpráv v elektronické aplikaci
eFactoring

Komu je služba určena?

− Klientům využívajícím klasické factoringové služby
společnosti Erste Factoring.

− Firmám, které chtějí mít neustálý přehled o stavu
a vývoji jejich odběratelů, dodavatelů nebo jiných
subjektů a nechtějí vynakládat čas a dodatečné náklady
na zjišťování těchto informací.

Systém včasné výstrahy – příklad okamžité informace



Bez factoringu – společnost nevyužívá factoring, 50 mil. Kč má
v krátkodobých pohledávkách a nemusí mít dostatek provozních
prostředků na splácení závazků svým dodavatelům, státní správě aj.

S Bilančním factoringem – společnost využívá factoring, za
peníze inkasované od factoringové společnosti za jednorázově
postoupené pohledávky splácí velkou část cizích zdrojů (třeba
bankovní úvěr) a vylepšuje si tím celkovou bilanci (viz finanční
ukazatele).

Komunální factoring
Komunální factoring je určen pro společnosti pravidelně
dodávající zboží nebo služby státní správě, samosprávě či
ostatním státem zřízeným organizacím. Tato forma
spolupráce je v současné době řešena individuálně
a ve spolupráci s Českou spořitelnou, a. s.

Bilanční factoring
Bilanční (rozvahový) factoring je produkt určený na míru
klientům, kteří tak mají možnost vylepšit rozvahu
a některé poměrové ukazatele finanční analýzy na konci
účetního období.

Co Vám pomůže vyřešit...
– produkt nenavyšuje úvěrovou angažovanost (zadluženost)

podniku, a je tudíž využíván společnostmi, které už
nechtějí – či nemohou – čerpat nové úvěry či potřebují
vylepšit rozvahové účty k určitému datu (použitím
financování factoringem nerostou cizí zdroje podniku,
ale pohyby zaznamenává pouze strana aktiv)

– pohledávky se transformují do hotových peněžních
prostředků na bankovních účtech

Výhody Bilančního factoringu
Jelikož maximum pohledávek je postoupeno na konci
účetního období, klient může využít získané peněžní
prostředky na profinancování pracovního kapitálu – závazků
za jeho dodavateli nebo na úhradu krátkodobých
bankovních úvěrů. Touto operací dojde k vylepšení bilance
podniku a k optimalizaci finančních ukazatelů celkové
zadluženosti, podílu bankovních úvěrů na aktivech
či ukazatele celkové výnosnosti aktiv ROA.

MODelOVÝ PŘíKlaD

bez Bilanční
factoringu factoring

aKtiVa 100 60

dlouhodobý majetek 30 30

oběžná aktiva 70 30

peníze 5 5

krátkodobé pohledávky 50 10

zásoby 15 15

PaSiVa 100 60

vlastní kapitál 30 30

zisk 5 5

cizí zdroje 70 30

bankovní úvěry 50 10

krátkodobé závazky 20 20

bez Bilanční
factoringu factoring

FinanČní uKazatele

celková zadluženost 70 % 50 %

bankovní úvěry / aktiva 50 % 17 %

výnosnost aktiv (ROA) 5,0 % 8,3 %
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Kontaktujte nás

erste Factoring
Factoring České spořitelny, a. s.
Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4
tel.: +420 956 770 711
fax: +420 956 641 614
e-mail: marketing@erstefactoring.cz

informace o našich službách v oblasti mezinárodního
factoringu na Slovensku, v Rakousku, Chorvatsku,
Maďarsku a Rumunsku získáte v oddělení mezinárodního
factoringu na telefonním čísle: +420 956 770 751.

erste Factoring disponuje sítí regionálních obchodních manažerů po celé České republice. Naši pracovníci jsou připraveni
s Vámi projednat podmínky možné spolupráce a budou Vám k dispozici v čase a místě, které Vám budou vyhovovat. Aktuální
jména obchodních manažerů naleznete na: www.erstefactoring.cz.

Regionální korporátní centra
Podrobnější informace o factoringu Vám rádi poskytneme
i v regionálních korporátních centrech Erste Corporate
Banking v těchto městech:

Brno
České Budějovice
Hradec Králové
Jihlava
Liberec
Olomouc
Ostrava
Pardubice
Plzeň
Praha 1
Praha 4
Praha 5
Praha 8
Ústí nad Labem
Zlín

tel.: 956 770 733
724 965 813

tel.: 602 208 809

tel.: 602 615 138

tel.: 596 883 390
602 644 540

tel.: 956 770 734
602 644 560

tel.: 956 770 732
602 268 944

Factoring České spořitelny dlouhodobě finančně podporuje Palatu – Domov pro zrakově postižené v Praze 5.
Tento domov poskytuje sociální služby formou celoročního pobytu více než sto padesáti občanům, převážně seniorům, se zrakovým
postižením.

Služba Erste Factoring je obchodní značka společnosti
Factoring České spořitelny, a. s. Služba Erste Corporate Banking
je poskytována Českou spořitelnou, a. s.

www.erstefactoring.cz
www.erstecorporatebanking.cz

Tento materiál má za cíl upozornit na služby a produkty v něm uvedené
a není závazným návrhem, který by zakládal práva a závazky
účastníků. Jakékoli kopírování, šíření či využívání obsahu nebo jeho
částí bez výslovného souhlasu České spořitelny je zakázáno.


