FINANCOVÁNÍ DODAVATELSKOODBĚRATELSKÝCH VZTAHŮ

Reverzní
factoring

Člen skupiny Erste

Reverzní factoring

Když jde o sjednávání splatnosti faktur, dochází
v obchodování k jasnému střetu zájmů. Dodavatelé
chtějí dostat zaplaceno co nejdříve, odběratelé chtějí
platit co nejpozději. Reverzní factoring pomáhá tento
konflikt řešit – ke spokojenosti všech.

– Chcete si prodloužit splatnost Vašich
dodavatelských faktur až na 240 dnů?
– Potřebujete přesunout pracovní kapitál
z krátkodobých aktiv do rozvoje Vaší
společnosti?
– Požadujete od dodavatele snížení ceny
jeho výrobků a služeb?
– Chcete mít větší kontrolu nad cenotvorbou
nakupovaných výrobků a finanční stabilitou
Vašich dodavatelů?
– Potřebujete si optimalizovat cash flow?

Využijte reverzní factoring, což je jednoduše
ovladatelný, plně automatizovaný nástroj financování
pro Vámi potvrzené, ale ještě otevřené faktury.
Nabízí možnost poskytnout Vašim dodavatelům
profinancování těchto faktur před jejich splatností až
do výše 100 %.

Co je reverzní factoring?
Reverzní factoring je jednou ze součástí financování
v dodavatelsko-odběratelských vztazích (Supply
Chain Finance), který podporuje obchodní spolupráci
mezi společnostmi různé velikosti či rozdílné
finanční síly.
Zatímco u klasického factoringu bývá klientem
dodavatel postupující své pohledávky za více svými
odběrateli a získává okamžité profinancování svých
faktur, v případě reverzního factoringu je klientem
jeden velký bonitní odběratel, který má větší
množství zejména menších dodavatelů.

Výhody reverzního factoringu
od Factoringu České spořitelny
Výhody pro Vás jako odběratele:
Zlepšení využití pracovního kapitálu díky
prodloužení splatnosti dodavatelských faktur.
Možnost žádat po dodavatelích prodloužení
splatnosti bez negativního dopadu na jejich
finanční situaci.
Zajištění dodatečných zdrojů financování bez
navyšování úvěrové angažovanosti u bank.
Možnost využít reverzního factoringu k vyjednání
příznivějších cen od dodavatelů.
Žádná minimální ani maximální výše
dodavatelských faktur k financování.
Stabilizace portfolia Vašich
dodavatelů.
Využití on-line 24/7 internetové aplikace
eFactoring.
edi Factoring – moderní digitální služba
factoringového financování s podporou
elektronické výměny dokumentů EDI.
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Výhody pro Vaše dodavatele:
Jednoduše flexibilní – dodavatelé mohou u faktur,
které byly Vámi potvrzeny (konfirmovány),
v internetové aplikaci eFactoring zvolit poskytnutí
financování od data potvrzení (konfirmace) až do
sedmi dnů před splatností, a to téměř se žádnými
omezeními, co se částek a měn týče.
Aktivní řízení cash flow díky okamžitému
financování pohledávky po potvrzení závazku.
Možnost přistoupit na Vaše požadavky prodloužení
splatnosti a získat stabilnější postavení mezi
Vašimi dodavateli.
Nižší náklady financování pohledávek postavené
na Vaší dobré bonitě.
Pokrytí rizika Vaší platební neschopnosti v případě
bezregresního factoringu.
Mimobilanční forma financování dodavatele
vylepší ukazatel pracovního kapitálu.
Průběžné informace o stavu pohledávek
v on-line 24/7 internetové aplikaci eFactoring.
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Jak funguje reverzní factoring?
Výrobky a služby, faktura
Plná podpora automatizovaného procesu oběhu dokladů díky EDI řešení.*
1. POTVRZENÍ FAKTUR
přijatých od Dodavatele

Odběratel

eFactoring

2. VÝBĚR FAKTUR
k profinancování
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4. PLATBA
v den splatnosti

Dodavatelé

3. PLATBA – buď
okamžitě, nebo později,
podle potřeb Dodavatele

Rámcová smlouva
pro reverzní factoring

Rámcová factoringová
smlouva

Platba

* Využití EDI komunikace mezi Vámi, Factoringem České spořitelny a Vašimi dodavateli díky strategickému
partnerství mezi naší společností a společností EDITEL CZ s.r.o.

Formy reverzního factoringu

Jaké jsou náklady?

– bez regresu (tj. bez zpětného postihu vůči
dodavateli), kdy ručení za případné neplnění
ze strany klienta (odběratele) v důsledku
jeho platební neschopnosti či nevůle přebírá
v dohodnuté míře Factoring České spořitelny

Cena je vždy stanovena individuálně, se zohledněním
rizika a administrativní náročnosti obchodního
případu a plánovaného obratu přes Factoring České
spořitelny. Není-li domluveno jinak, cenu za využívání
reverzního factoringu hradí dodavatel.

– s regresem (tj. se zpětným postihem
na dodavatele), kdy Factoring České spořitelny
neručí za úhradu postoupené pohledávky, takže
v případě nezaplacení pohledávky odběratelem
v důsledku jeho platební neschopnosti či nevůle
může být pohledávka vrácena v plné výši
dodavateli

Pro koho je reverzní factoring
vhodný?
– pro střední a velké společnosti
– výrobní i obchodní společnosti pravidelně
nakupující zboží nebo služby od více dodavatelů
– dodavatelsko-odběratelské vztahy, kde platební
podmínkou je hladká platba a odložená splatnost

Jak začít?
– seznámíte nás s portfoliem svých dodavatelů,
navrhovaných pro reverzní factoring
a bližšími informacemi o Vašich
odběratelsko-dodavatelských vztazích
– na základě vyhodnocení získaných informací
Vám navrhneme odpovídající formu spolupráce
a předložíme indikativní nabídku
– po podpisu smluv s Vámi a Vašimi jednotlivými
dodavateli budete zaškoleni a získáte kompletní
podporu pro maximální využití reverzního
factoringu
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Kontaktujte nás

Factoring České spořitelny 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.factoringcs.cz.

tel.: 724 965 813

tel.: 602 644 560

Liberec
Ústí nad Labem
Hradec
Králové

Karlovy
Vary
Praha

Pardubice
Ostrava
Plzeň

Olomouc
Jihlava

tel.: 602 208 809

Zlín
České
Budějovice

tel.: 602 644 540

Brno

tel.: 602 268 944

tel.: 602 615 138

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@factoringcs.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: +420 956 770 750.

Člen Factors Chain International

Regionální korporátní centra
Podrobnější informace o factoringu
Vám rádi poskytneme i v regionálních korporátních
centrech České spořitelny v těchto městech:
Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava,
Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň,
Praha, Ústí nad Labem, Zlín

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

