
Finanční řešení Schwank
Individuální řešení pro individuální potřeby



Individuální řešení 
pro individuální potřpotřeby.

Investice do energetického sektoru vždy vyžaduje 
speciální financování. Společnost Schwank vám v tom 
může pomoci. 
Vytváříme speciální koncepce, které berou v úvahu i 
daňové důsledky a další parametry. Při vývoji finančního 
řešení na míru se soustřeďujeme na vaši individuální 
situaci.

Využijete našich zkušeností a znalosti trhu. Kromě 
finančních služeb rovněž poskytujeme podporu při 
všech ostatních problémech s topným nebo chladicím 
systémem, například prodloužení záruky nebo údržbu.

Topné a chladicí systémy, finanční koncepce a dodatečné služby na jednom místě.

1. Nákup a financování 
2. Leasing nebo 
3. Uzavření smlouvy

Každý přístup má své výhody a je třeba pečlivě zhodnotit, 
který nástroj je nejlepší.

V otázce financování nového topného nebo chladicího systému máte širokou škálu možností.



Nákup

• Firma má majetek plně ve vlastnictví
• Majetek se po vyfakturování plně kapitalizuje a lze jej odepisovat
• Záporný vliv na likviditu / cash flow
• Může mít vliv na bonitu

Uzavření smlouvy

• Balík komplexních služeb
• Smluvní partner zajistí fázi plánování, financování, realizaci i údržbu
• Průměrná délka smlouvy je 10-15 let
• Majetek zůstává součástí účetní rozvahy smluvního partnera.

Leasing

• Majetek vlastní leasingová společnost
• Zákazník dostává majetek do užívání, avšak po skončení leasingové smlouvy jej musí 

vrátit.
• Měsíční splátky zahrnují úroky z hodnoty majetku, odpisy, poplatky a daně
• Leasing neovlivňuje účetní rozvahu. Náklady představují měsíční a roční výdaje ve  

výkazu zisků a ztrát.

Nákup, leasing nebo smlouva – všechna hlavní fakta v kostce

Hlavní výhodou nákupu majetku je, že pořízené 
zboží získáte plně do vlastnictví. Dále, investice se 
amortizuje a odepisuje, a tedy snižuje firemní daně z 
příjmu. 
Nevýhodou je, že snižuje likviditu společnosti. Při 
financování investice prostřednictvím banky obvykle 
majetek zůstane v účetnictví a daně se částečně sníží 
o úroky placené bance.

2. Majetek na leasing

Podobně jako u leasingového modelu, vlastníkem ma-
jetku je smluvní energetický partner. Energetický smluvní 
partner zaručuje výraznou úsporu v oblasti spotřeby. Ús-
pora pramení z investice do nového, modernějšího sys-
tému. Smluvní partner financuje požadovanou investici 
prostřednictvím energetických úspor během smluvního 
období. Měsíční splátky mohou být velice atraktivní, 
neboť mohou být nižší než u jiných modelů. Obvykle trvá 
energetické smluvní období 10-15 let.

1. Nákup majetku

Při nákupu na leasing zůstává majetek ve vlastnictví 
leasingové společnosti. Platí se měsíční splátky. Na 
konci smluvního období můžete zbytkovou hodnotu 
majetku od leasingové společnosti odkoupit. 
Z účetního hlediska leasing neovlivňuje majetkovou 
stranu vaší účetní rozvahy, ale dojde-li k němu, plně se 
účtuje do nákladů. Obvyklá délka leasingu je 5-10 let.

3. Uzavření smlouvy



Inovace. Zkušenosti. Schopnosti.

Jsme německá firma a držíme se našeho hesla: 
Poskytovat produkty a služby v nejvyšší kvalitě.

Zkušenost přináší jistotu

Firma Schwank je známá po celém světě jako 
výrobce vysoce kvalitních, ekonomicky přínosných 
průmyslových topných a chladicích systémů. 
Schwank je jedničkou na trhu plynových infrazářičů 
a má rozsáhlé zkušenosti. 150 000 spokojených 
zákazníků a dva milióny prodaných zářičů po celém 
světě hovoří samy za sebe. 
[viz reference na stránkách www.schwank.cz.]

Czech Republic

Schwank CZ, s.r.o.
nám Republiky 1
614 00 Brno 
Tel.:+42 [0] 545211530 
info(at)schwank.cz
www.schwank.cz

Handelsblatt

Top 100
Die kommenden Weltmeister

2009

Schwank GmbH:
Platz 36 aller gewerteten deutschen Unternehmen
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