
FACTORING PATŘÍ MEZI VÝZNAMNÉ NÁSTROJE PREVENTIVNÍHO ZAJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK. TO ZNAMENÁ, ŽE JEHO 

POMOCÍ VZNIKU ŠPATNÉ POHLEDÁVKY PŘEDCHÁZÍTE. JE TO TAKÉ ZPŮSOB PROVOZNÍHO FINANCOVÁNÍ 

ČINNOSTI FIRMY. 
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Pokud přemýšlíte o tom, že začnete factoring využívat, ale jeho správa se vám zdá složitá, nebo už vaše 

firma patří mezi společnosti, využívající službu factoringu, ale chcete své účetní zjednodušit a ušetřit práci 

se zaúčtováním položek factoringu, využijte náš modul FACTORING.

Běžný postup při factoringu:

Vystavíte
a pošlete fakturu
svému odběrateli.

Pohledávku postupujete
factoringové společnosti.
To znamená, že odběratel
se stává jejím dlužníkem,
nikoliv vaším.

Můžete okamžitě čerpat
finanční prostředky
od factoringové společnosti
až do výše 90% hodnoty
faktury včetně DPH.

V době splatnosti faktury
platí odběratel na účet 
factoringové společnosti.

Dostáváte doplatek
do 100% hodnoty postoupené
pohledávky.

FAKTURA

ČERPÁNÍ
FINANČNÍCH
PROSTŘEDKŮ

100%
DOPLATEK
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POHLEDÁVKA

DOBA SPLATNOSTI
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Evidence bankovních účtů je rozšířena o nastavení pro Factoring:

Uvedené nastavení určuje to, zda je daný bankovní účet na dokladu a lze doklad odeslat do factoringu.

· v evidenci máte založený účet, a ten budete uvádět na všech fakturách, které budeme postupovat 
factoringové společnosti

· nastaveni tohoto účtu je rozšířené o záložku factoring, na které jsou uvedeny informace o postoupení 
pohledávky 

V ERP Money S5 je tato problematika funkčně vyřešena následovně:
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· na dané, nebo daných označených fakturách, změní variabilní 
symbol tak, že před něj dá znak podržítka _

· vygeneruje pohledávky se stejnými variabilními symboly jako měli 
faktury vydané

Funkce Factoringu provede:

Faktury do factoringu se exportují přes 

seznam Faktur vydaných, kde se buď na 

dané jedné faktuře, nebo nad označenými 

fakturami stiskne pravé tlačítko a zvolí se 

Factoring – přidat označené faktury:

V seznamu menu Factoring /Factoring se 

vytvoří složka pro export – kam se exportují 

dávky pro načtení do factoringu. Tyto dávky 

se vytvoří vždy ve formátu, podporovaného 

danou bankou:
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Faktury vydané zůstávají jako neuhrazené – úhrady se provádí interním dokladem poté, co jsou 

faktoringovou společností potvrzeny.

Díky našemu modulu vám vznikne ucelený přehled pohledávek, které postupujete factoringové 

společnosti. Zjednodušíte si jeho párování s platbami od factoringové společnosti a nebudete muset 

jednotlivé hromadné platby složitě dohledávat. Pokud se rozhodujete o využívání factoringu a brání vám 

složitá administrativa, náš modul je přesně pro vás.

Vlastní úhrady z faktoringové společnosti se provádí na vytvořené pohledávky:



K-system.CZ s. r. o., U Kuchyňky 2/180, 674 01  Třebíč

info@k-system.cz www.k-system.cz568 842 142


