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Radi vám poskytneme ďalšie informácie o službe a o podmienkach ErsteConfirming:
Kontaktné údaje:
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obchodné financovanie
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www.slsp.sk/sk/biznis/financovanie/ersteconfirming
Právne upozornenie: Službu ErsteConfirming poskytuje spoločnosť Erste Group Bank AG, A-1100 Vienna,
Am Belvedere 1 v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel Sa, vložka č. 601/B, IČO: 00151653.
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ErsteConfirming
Výhodné riešenie pre firemných
klientov a ich dodávateľov

ErsteConfirming
Pre mnohých firemných klientov sa optimalizácia
pracovného kapitálu stáva v súčasnosti jedným
z najdôležitejších cieľov. Zabezpečenie dostatočnej
likvidity, zlepšenie finančných výsledkov a zabezpečenie
stabilného dodávateľského reťazca sú hlavnými
záujmami odberateľov a ich dodávateľov.
Existuje však „prirodzený“ konflikt záujmov medzi
odberateľmi a ich dodávateľmi v súvislosti s dohodou
o platobných podmienkach. Dodávatelia chcú prijať platbu
čo najskôr, zatiaľ čo odberatelia majú záujem posunúť
termín úhrady a platiť za tovary a za služby neskôr.
ErsteConfirming pomáha vyriešiť tento konflikt
– v prospech oboch partnerov.

Takto funguje
ErsteConfirming

ErsteConfirming – výhody

Krok č. 1: Odberateľ elektronicky doručí Slovenskej
sporiteľni súbor platobných príkazov, ktorým zároveň
potvrdí a akceptuje dodávateľské faktúry.
Krok č. 2: Dodávateľ sa zaregistruje na webovej platforme
a označí faktúry, ktoré požaduje uhradiť pred dňom ich
splatnosti.

Používanie služby ErsteConfirming môže priniesť
výhody obom obchodným partnerom. Odberateľ si
dokáže optimalizovať financovanie pracovného kapitálu
a zabezpečiť stabilitu svojho dodávateľského reťazca.
Dodávateľom poskytuje platforma ErsteConfirming
dodatočný atraktívny zdroj likvidity, zlepšenie hlavných
finančných ukazovateľov, ako aj istotu zaplatenia.
Z celkového pohľadu môže platforma ErsteConfirming znížiť
náklady financovania dodávateľského reťazca.

Krok č. 3: Označené faktúry po odpočítaní stanoveného
diskontu a poplatku budú dodávateľovi uhradené pred
dňom ich splatnosti.
Faktúry, ktoré neboli takto označené, budú dodávateľovi
uhrádzané v plnej výške v deň ich splatnosti.

ErsteConfirming je nová, plnoautomatizovaná služba
prinášajúca výhody obchodným partnerom v rámci
ich odberateľsko-dodávateľských vzťahov. Poskytuje
dodávateľom možnosť preplatenia faktúr ešte pred
dňom ich splatnosti v hodnote fakturovanej sumy
zníženej o diskont.

–		lepšia vyjednávacia pozícia pri rokovaní
s dodávateľom
–		možnosť predĺžiť dobu splatnosti faktúr
–		pozitívny vplyv na hlavné finančné ukazovatele
a rating
–		jednoduchšie spracovanie platieb
–		bezpečnejšia dodávateľská základňa a stabilita
dodávateľského reťazca
–		zasielanie spätných informácií o realizovaných
a čakajúcich platbách

Na webovej platforme si dodávateľ môže vybrať konkrétnu
faktúru jednotlivo alebo balík faktúr súhrnne a označiť ich
na predčasné zaplatenie. Táto služba umožňuje vykonať
domáce aj cezhraničné úhrady faktúr.

1. Potvrdenie faktúry:
Po prijatí a kontrole dodávky odberateľ zasiela
banke elektronický súbor platobných príkazov,
v ktorom potvrdí a akceptuje faktúry a ich sumy.
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Aktíva

Pohľadávky –
Zníženie celkových aktív

3. Platba:
Vykonaná pred dňom splatnosti faktúry,
resp. v deň splatnosti faktúry z účtu
odberateľa.

Pasíva
Vlastný kapitál
Bankové záväzky –
Ostatné záväzky

Lepšie hlavné finančné ukazovatele
dodávateľa
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Vlastný kapitál
Bankové záväzky –
Záväzky z obchodného styku +
Ostatné záväzky

+
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Lepšie hlavné finančné ukazovatele
odberateľa

Dodávateľ
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Aktíva

Súvaha odberateľa

2. Registrácia/výber faktúr:
Po registrácii na webovej platforme možno
vybrať faktúry, ktoré majú byť preplatené pred
dňom ich splatnosti.

ErsteConfirming
Rámcová zmluva

Vplyv na súvahu dodávateľa

Vplyv na súvahu odberateľa
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4. Platba:
Spracovaná v deň splatnosti na ťarchu
účtu odberateľa.

–		rýchly, jednoduchý a flexibilný systém financovania
bez potreby čerpať úverové zdroje
–		nevyžaduje sa úverová zmluva
–		výhodné sadzby a podmienky financovania podľa
situácie na trhu
–		zníženie pohľadávok po lehote splatnosti
–		lepší manažment Cash flow
–		poistenie proti riziku nezaplatenia zo strany
odberateľa
–		nepretržité informácie o situácii pohľadávok
–		nevyžaduje sa účet v Erste Group ani v Slovenskej
sporiteľni

Výhody pre odberateľa

Krok č. 4: Fakturované sumy budú odpísané z účtu
odberateľa v deň ich splatnosti podľa podmienok
dohodnutých so Slovenskou sporiteľňou.

Produkty a služby

Výhody pre dodávateľa

+
+

nižšie bankové záväzky a viac likvidity pri predĺžení
platobných podmienok
zníženie ukazovateľa Net Debt/EBITDA

zníženie pohľadávok z obchodného styku na strane
aktív v súvahe
zníženie bankových záväzkov a celkových aktív
zníženie čistého finančného dlhu
zlepšenie ukazovateľov Vlastný kapitál/Celkové aktíva,
ukazovateľ Gearing ratio
Požiadavky na strane odberateľa
–		portfólio viacerých dodávateľov
–		technické možnosti na elektronický prenos faktúr
–		akceptovateľné platobné podmienky, splatnosť faktúr
max. 365 dní

