
Rozwiązania finansowania Schwank
Indywidualne rozwiązania dla indywidualnych potrzeb.



Indywidualne finansowanie
rozwiązania dla indywidualnych 
potrzeb.

Inwestycje w sektorze energetycznym zawsze wymagają 
spersonalizowanego finansowania. Schwank jest gotowy 
Cię w tym wesprzeć. Opracowujemy dostosowaną 
koncepcję, która uwzględnia również aspekty podatkowe 
i inne parametry. Na etapie analizy kosztowej skupiamy 
się na znalezieniu  odpowiedniego rozwiązania 
finansowego skupiamy się na indywidualnych 

uwarunkowaniach i możliwościach naszych klientów. 
Korzystasz z naszego doświadczenia i wiedzy rynkowej. 
Oprócz usług finansowych zapewniamy również wsparcie 
w przypadku wszelkich innych kwestii dotyczących 
systemu ogrzewania lub chłodzenia np. przedłużenie  
okresu gwarancyjnego lub napraw serwisowych i usług 
przeglądu pogwarancyjnego.

Systemy grzewania i chłodzenia, koncepcje finansowania i dodatkowe usługi - wszystko z jednego źródła.

1. Bezpośredni zakup
2. Leasing, lub
3. kontraktowanie

Każde rozwiązanie ma swoje zalety i trzeba dokładnie 
rozważyć, które rozwiązanie jest najlepsze.

Jeśli chodzi o finansowanie Twojego systemu ogrzewania lub chłodzenia, masz do wyboru wiele opcji.



Kupno

• Firma otrzymuje pełne prawo własności do towaru (aktywów).
• Zasób jest w pełni skapitalizowany po zafakturowaniu i można go amortyzować.
• Negatywny wpływ na płynność  finansową.
• Może mieć wpływ na zdolność kredytową.

Kontraktowanie

• Pełny pakiet usług.
• Wykonawca zajmuje się fazą projektową, finansowania, realizacji i utrzymania.
• Średni okres umowy 10-15 lat.
• Aktywa pozostają częścią bilansu wykonawcy.

Leasing

• Firma leasingowa jest właścicielem aktywów
• Klient korzysta z aktywów, po okresie leasingu następuje przeniesienie prawa 

własności na klienta.
• Miesięczne raty obejmują całkowity koszt finansowania przedmiotu leasingu
• Leasing nie wpływa na bilans. Rata leasingowa jest kosztem uzyskania przychodu.

Zakup, leasing lub kontraktowanie- Wszystkie najważniejsze fakty.

Główną zaletą kupowania aktywów jest to, że 
zyskujesz całkowitą własność zakupionego towaru. Co 
więcej, inwestycja jest amortyzowana, a tym samym 
pozwoli Ci zaoszczędzić podatek dochodowy . 
Z drugiej strony zmniejsza płynność spółki. Finansując 
inwestycję za pośrednictwem kredytu bankowego, 
zazwyczaj aktywa są częścią Twojego majątku, a 
odsetki bankowe są częścią kosztem uzyskania 
przychodu.

2. Leasing

Podobnie jak w modelu leasingu, właścicielem aktywów 
jest partner dostarczający energię. Dostawca energii – 
kontraktor, gwarantuje znaczne oszczędności zużycia 
mediów . Oszczędności te pochodzą z inwestowania w 
nowy, bardziej nowoczesny system.  Dostawca finansuje 
wymagane inwestycje poprzez dostawy energii również 
po okresie trwania umowy. Miesięczne raty mogą być 
bardzo atrakcyjne, ponieważ mogą być niższe niż w 
innych modelach. Typowe okresy  umowy dostaw energii 
wahają się od 10-15 lat.

1. Zakup

Przy leasingu firma leasingowa jest właścicielem 
aktywów. Klient płaci miesięczne raty. Przed 
zakończeniem umowy następuje odkup  aktywów od 
firmy leasingowej – leasing operacyjny.
W ujęciu księgowym leasing nie ma wpływu na bilans 
po stronie aktywów. Typowe okresy leasingu zależne 
są od okresu amortyzacji i wynoszą średnio od 5 do 10 
lat.

3. Kontraktowanie



Innowacyja. Doświadczenie. Kompetencja.

Jako niemiecki producent mamy jedną zasadę: do-
starczenie produktów i usług o najwyższej jakości.

Doświadczenie tworzy bezpieczeństwo.

Schwank jest uznawany na całym świecie jako pro-
ducent wysokiej jakośći,  ekonomicznie opłacalnych 
systemów ogrzewania i chłodzenia przemysłowego. 
Firma Schwank jako lider na rynku gazowych pro-
mienników podczerwieni ma duże doświadczenie w 
obsłudze systemów grzewczych. 150 000 zadowol-
onych klientów i dwa miliony urządzeń sprzedanych 
na całym świecie mówią same za siebie. 
[Patrz: www.schwank.pl] 

Handelsblatt

Top 100
Die kommenden Weltmeister

2009

Schwank GmbH:
Platz 36 aller gewerteten deutschen Unternehmen
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Polska

Schwank Polska Sp.zo.o
ul. Targowa 5
41-503 Chorzów
Tel.:  +48 - 32 - 201 05 58
Fax:  +48 - 32 - 201 05 59
Email:  info(at)schwank.pl
Web:  www.schwank.pl 


