Bezpečné financování
vašeho podnikání
Osvědčené nástroje na optimalizaci investic malých a střední firem:
Podnikatelský úvěr Finanční leasing Operativní leasing Factoring

Pro mnohé podnikatele jsou obtížně dostupné klasické bankovní
úvěry. Hlavním důvodem je zpřísnění pravidel pro posuzování rizik,
které banky musely přijmout v reakci na globální finanční krizi.
Logickým vyústěním je přeliv zájmu od bankovních produktů
k alternativním nabídkám. Typické je to především pro sektor
malých a středních firem.
Právě pro ně je přístup k snadnému a flexibilnímu financování zásadní.
Když je nenacházejí v podobě bankovních úvěrů, volí jiné možnosti,
nejčastěji produkty založené na zajištěném vlastnictví financované
věci: účelové podnikatelské úvěry anebo finanční či operativní leasing.
V případě zajištění provozního kapitálu přichází na řadu factoring.
Všechny tyto produkty poskytují financující společnosti dostatečnou
jistotu, a proto může jít do vyššího rizika než banka.
Účelový podnikatelský úvěr, leasing, ale i factoring jsou navíc vhodné
také pro začínající podnikatelské subjekty bez úvěrové historie.
Cesta k bezpečnému financování tedy existuje – stačí si vybrat
optimální produkt.

Podnikatelský úvěr
Hledáte úvěrovou variantu k financování potřebné investice?
Chcete přitom využít poradenství a doplňkové služby leasingové společnosti
či jiné finanční instituce?

CO ŘEŠÍ
Zvyšuje dostupnost financování potřebného
hmotného majetku (vozidla, stroje, zařízení,
ale i nemovitosti) z cizích zdrojů. Není přitom
spojen s dodatečnými náklady.

JAK FUNGUJE
Finanční společnost poskytne podnikateli
na pořízení věci související s jeho byznysem
úvěr, který jistí zajišťovacím převodem
jejího vlastnictví. Podnikatel je přitom
ekonomickým vlastníkem věci – užívá ji pro
své potřeby, vede ji v účetnictví a uplatňuje
její daňové odpisy.
Podnikatelský úvěr je snadno dosažitelným
zdrojem financování bez zdlouhavého
projednávání, typického pro žádosti
o bankovní úvěrové linky. Obvykle je
dostupný přímo v místě prodeje dané věci.
Zajištění umožňuje finanční společnosti
prodat věc v případě výraznějšího prodlení
podnikatele s dohodnutými splátkami úvěru.
Jde o výrazně levnější a administrativně
méně náročnou variantu k jištění
úvěru bankovní zárukou nebo zápisem
do rejstříku zástav.

Využívá se přitom zřízení zajišťovacího
převodu vlastnického práva buď s rozvazovací
podmínkou (finanční společnost je právním
vlastníkem financované věci do zaplacení
splátek úvěru, její vlastnické právo zaplacením
úvěru zaniká), nebo s odkládací podmínkou
(účinky převodu vlastnictví k financované
věci nastanou až při neplacení sjednaných
splátek úvěru). Zajišťovací převod
vlastnického práva otevírá cestu k vnějšímu
financování i v případě problémů se získáním
standardního bankovního úvěru.

PRO KOHO JE URČENÝ
Pro všechny podnikatelské subjekty, které
financující společnosti předloží dokumenty
potvrzující jejich schopnost splácet své
závazky.

KOLIK STOJÍ
Úrokové sazby vycházejí z aktuální situace
na finančním trhu a jsou konkurenceschopné
s nabídkou klasických bankovních úvěrů.
Finanční instituce navíc za výhodné ceny
nabízejí doplňkové služby zjednodušující
užívání věci.

Finanční leasing
Potřebujete nový stroj, abyste uspokojili stoupající požadavky vašich klientů?
Chcete doplnit vozový park?

CO ŘEŠÍ
Nedostatek investičních prostředků anebo
nežádoucí výraznější výkyvy v cash-flow.
Leasingem lez financovat v podstatě
jakékoli věci potřebné k chodu či rozvoji
firmy: stroje, zařízení, automobily, IT,
kancelářskou techniku, ale třeba i lodě,
vagony nebo letadla.

JAK FUNGUJE
Umožňuje zákazníkovi užívat věc, která
je ve vlastnictví leasingové společnosti.
Po skončení finančního leasingu a uhrazení
všech závazků přejde vlastnictví věci
na zákazníka, a to za předem dohodnutou
cenu. Stejně jako podnikatelský úvěr je
finanční leasing snadno dostupný, a to
zpravidla přímo v místě prodeje požadované
věci. V případě nejčastějších předmětů
financování, například automobilů, se
zásadně zkracuje proces schvalování.
Za užívání věci nájemce platí leasingové
splátky. Ty jsou rozprostřeny do celé doby
leasingu a obvykle zahrnují i základní
doplňkové služby související s užíváním
věci, typicky v oblasti pojištění.
Specifickým produktem je zpětný
leasing, při němž zákazník nejdříve prodá

vlastní majetek (například automobily)
leasingové společnosti a ta s ním vzápětí
na tento majetek uzavře leasingovou
smlouvu – buď na finanční anebo
operativní leasing (viz dále).
Závazky nájemce jsou při leasingu
jištěny vlastnictvím financované věci
bez nutnosti dozajištění jiným způsobem,
například zástavou nemovitosti nebo
bankovní zárukou. Lze ho využít i tam,
kde je ztížena aplikace standardního
úvěru, například u společností s krátkou
historií, u podniků v dynamickém
růst, s nedostatečným kapitálem,
po restrukturalizaci a podobně.

PRO KOHO JE URČENÝ
Pro všechny podnikatelské subjekty,
které leasingové společnosti předloží
dokumenty potvrzující jejich schopnost
splácet své závazky.

KOLIK STOJÍ
Také zde plazí, že úrokové sazby vycházejí
z aktuální situace na finančním trhu a jsou
konkurenceschopné s nabídkou klasických
bankovních úvěrů. Splátky obvykle zahrnují
sjednané doplňkové služby.

Operativní leasing
Potřebujete obnovit automobilovou flotilu? Chcete většinu povinností
spojeným s užíváním služebních aut či výrobních prostředků outsourcovat,
a uvolnit si tak kapacity pro vlastní byznys?

CO ŘEŠÍ
Stabilizuje zákazníkovo cash-flow, protože
náklady jsou rozloženy do pravidelných
splátek. Podnikatelé nejčastěji pomocí
operativního leasingu řeší správu svých
automobilových flotil, ale je využíván
i na další věci – stroje, IT techniku a podobně.

JAK FUNGUJE
Na rozdíl od podnikatelského úvěru či
finančního leasingu není jeho smyslem
převedení věci na zákazníka. Podnikatel
si ji pouze pronajme od leasingové
společnosti na předem definovanou dobu.
Za tento pronájem platí dohodnuté splátky.
Po uplynutí sjednaného období vrátí věc
leasingové společnosti, a nemusí se tak
starat o její následný prodej.
Během pronájmu si navíc v rámci
pravidelných splátek předplácí řadu
souvisejících služeb. V případě operativního
leasingu může financující společnost převzít
v podstatě veškeré starosti a povinnosti
spojené s užíváním věci. Všechny
tyto služby jsou obvykle poskytovány
za finančních podmínek, které by jinak byly
pro individuálního zájemce nedosažitelné.
Operativní leasing vylepšuje finanční toky
i díky rozložení DPH do splátek.

Finanční efekt operativního leasingu spočívá
také v úspoře na personálu. Charakteristické
je to pro oblast automobilů. Firmy, které
operativní leasing nevyužívají, totiž musejí
na péči o vozy vyčlenit vlastní kapacity.

PRO KOHO JE URČENÝ
Zejména pro firmy a podnikatele, pro které
není vlastnictví věci podstatnou kategorií
a hledají komplexní řešení svých potřeb
– vedle samotného financování tedy
i efektivní provoz věci a co nejjednodušší
související administrativu. Také v případě
operativního leasingu je před sjednáním
kontraktu zapotřebí předložit dokumenty,
potvrzující zdravou finanční situaci žadatele.

KOLIK STOJÍ
Součástí splátky jsou vedle amortizace
věci (tedy rozdílu mezi její pořizovací cenou,
obvykle po slevě, a její předpokládanou
cenou na konci leasingu) i všechny
sjednané služby. Po vrácení věci dochází
k tzv. závěrečnému vyúčtování, v němž
hraje rozhodující roli posouzení jejího
aktuálního stavu, tedy to, zda odpovídá
době a frekvenci jejího užívání. Případné
nadměrné opotřebení je přefakturováno
klientovi.

Factoring
Získali jste novou zakázku, ale klient požaduje delší dobu splatnosti,
zatímco vaši dodavatelé chtějí za materiál zaplatit hned při odběru?

CO ŘEŠÍ
Zpravidla problémy s hotovostí, jež
vznikají například u výrobce kvůli odlišným
požadavkům na rychlost úhrady, které mají
jeho dodavatelé, a délce splatnosti, kterou
musí z konkurenčních důvodů poskytnout
svým zákazníkům. Obecně lze ale pomocí
factoringu získat dostatečné finanční zdroje
k libovolnému účelu – využití záloh není
smluvně omezeno.

JAK FUNGUJE
Dodavatel uzavře s factoringovou společností
smlouvu, na jejímž základě jí postoupí
pohledávky, které vzniknou v dohodnutém
časovém období. Bezprostředně po vzniku
těchto pohledávek má k dispozici
zálohu, která dosahuje až 90 % hodnoty
postoupených pohledávek. Se zálohou
nakládá neomezeně podle svých potřeb a má
ji k dispozici, pokud zákazník neplatí, až 90
dnů po uplynutí původní splatnosti.
Factoringová společnost se mezitím stará
o upomínání i vymáhání pohledávky, a to
způsobem, který s dodavatelem předem
dohodla – nechce totiž narušit jeho obchodní
vztahy. Pokud bylo dojednáno převzetí
rizika neplacení (této formě factoringu se
říká bezregresní), zůstává dodavateli záloha

jako náhradní plnění i v případech, kdy jeho
zákazník skončil opravdu špatně, například
v konkurzu. A co je ještě důležité: Roste-li
objem pohledávek, má dodavatel k dispozici
více peněz.

PRO KOHO JE URČENÝ
Pro každou firmu, u níž jsou vhodné podmínky.
Jde zpravidla o případy, kdy společnost
odsouhlasila zákazníkům délku splatnosti
faktur v rozmezí 30 až 90 dní. Využití
factoringu usnadňuje, pokud má dodavatel
více zákazníků, kterým pravidelně dodává,
protože pak je pro factoringovou společnost
riziko díky rozložení mezi více zákazníků nižší.

KOLIK STOJÍ
Někdy můžete slyšet, že factoring je
v porovnání s bankovním úvěrem drahý.
Ve skutečnosti jde ale o odlišné produkty
a přidaná hodnota factoringu je výrazně
vyšší. Factoringové společnosti sice účtují
kromě úroků také drobný poplatek z hodnoty
postoupených pohledávek, dodavatel ovšem
získá velmi jednoduše a rychle přístup
k finančním prostředkům, profesionální
správu pohledávek a v případě bezregresního
factoringu i ochranu proti finančním ztrátám
z nedobytných pohledávek.

Jak si vybrat...
FINANČNÍ PRODUKT

FINANCUJÍCÍ SPOLEČNOST

Pokud jde o výběr konkrétního produktu,
obecně platí, že záleží na potřebách
i finanční situaci každého subjektu.
Univerzální rada neexistuje.
Při výběru záleží na vašich preferencích.
Nejdříve byste si měli stanovit své priority
z hlediska účetního, především to, chcete-li
věc vlastnit (a postupně odepisovat), anebo
jestli upřednostníte model, kdy budete užívat
předmět vlastněný pronajímatelem.
Důležité také je, zda od spolupráce
s leasingovou či úvěrovou firmou očekáváte
pouze profinancování věci se základními
službami, zejména v oblasti pojištění,
anebo jestli požadujete bohatší doplňkový
servis. V prvním případě se budete
rozhodovat mezi finančním leasingem
nebo podnikatelským úvěrem, v druhém by
vás měl zajímat operativní leasing. V něm
na rozdíl od finančního leasingu uhradíte
v pravidelných splátkách pouze rozdíl mezi
pořizovací a zůstatkovou cenou financované
věci a v rámci splátky si budete předplácet
související služby, například pravidelnou
údržbu. Díky tomu eliminujete jednorázové
výdaje. Na konci leasingu věc vrátíte,
a nemusíte se tak starat o její prodej, což
v některých kategoriích zboží může být
poměrně komplikovaný proces.
Hledáte-li bezpečný zdroj provozního
kapitálu, je nasnadě, že vás osloví nabídka
factoringových společností, které jsou
připraveny převzít vaše pohledávky.

Na českém trhu působí desítky
společností nabízejících produkty určené
na financování firem. Výběr konkrétní z nich
tedy není snadný úkol. Jistým vodítkem by
vždy měla být velikost firmy a její historie.
Ale nejen to – pokaždé byste si měli ověřit,
nakolik se daná společnost ztotožňuje
s etickým přístupem k podnikání.
Bezpečným vodítkem je v této souvislosti
členství v České leasingové a finanční
asociaci (ČLFA), která vyjma bank sdružuje
nejvýznamnější poskytovatele finančních
služeb. Všichni členové ČLFA jsou vázáni
etickými předpisy asociace, které jdou
v mnoha ohledech nad rámec již tak přísných
zákonných ustanovení. Při porušení těchto
pravidel, které kladou důraz zejména
na seriózní a otevřený přístup k zákazníkovi,
hrozí firmě až vyloučení z řad ČLFA.
Vždy aktuální seznam členských
společností asociace najdete na jejích
webových stránkách (www.clfa.cz).
Na stejném místě je k dispozici i celá
řada užitečných informací.

