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trh, obchod, podnikání

„Úspory ano, investice ne. Chceme uspo
řit, ale pouze, pokud to nic nestojí.“ Toto je 
standardní odpověď, kterou slýchá pan 
Heinlein, jednatel Apollo LED, při jed-
nání s potenciálními klienty. „Abychom 
mohli vyměnit světelný park našich klientů, 
potřebovali jsme získat takového finančního 
partnera, jehož produkt by umožnil průběž
né financování nákupu úsporných světel
ných zdrojů tak, aby pořízení a provoz no
vého světelného parku nezatížily cash flow 
kupujícího více než provoz starého světelné
ho systému,“ říká. 

Právě spoluprací s leasingovou spo-
lečností se taková možnost financová-
ní LED světelných zdrojů otevírá. Nyní 
tedy má firma Apollo LED možnost po-
skytnout výhodné financování náku-
pu úsporného světelného parku se svě-
telnými diodami s ohledem na úspory 
energií a zároveň touto cestou přispět 
ke zlepšení životního a pracovního pro-
středí. Pro každý jednotlivý případ, kdy 
budou náklady na realizaci projektů 
přesahovat přibližně jeden milion ko-
run, může leasingová firma klientovi 
navrhnout vhodný způsob financová-
ní a připravit nejlepší řešení vyhovují-
cí jeho potřebám tak, aby jej finančně 
co nejméně zatížilo. V optimálním pří-
padě může uvedený způsob financová-
ní dokonce spořit provozní náklady již 
hned po instalaci.

LED světelné zdroje výrazně snižují 
spotřebu energie a mohou vést i ke sní-
žení provozních nákladů až o 60 až 90 %. 

Apollo LED spolu s leasingovou společností zahajuje 
financování aplikací LED zdrojů na evropském trhu

Díky tomu je otevřena možnost uspoře-
nou částku použít na měsíční splátky, 
a tím uhradit požadované investice bě-
hem dvou až tří let.

Leasingová společnost má připrave-
né modely financování pro různé po-
třeby jednotlivých zákazníků. Přechod 
na LED světelné zdroje se pro dlouhý 
život těchto zdrojů projeví okamžitou 
úsporou energie a nižšími náklady na je-
jich výměnu. 

U standardního modelu financová-
ní je navrhována možnost finanční-
ho nebo operativního leasingu s využi-

tím tříměsíčního instalačního období. 
Zmíněné modely vyhovují, vedle české-
ho účetního standardu, také mezinárod-
ním principům IFRS či US GAAP. 

Firmy tak mohou lépe plánovat své 
peněžní toky (cash flow), protože do-
předu přesně vědí, kolik finančních pro-
středků musí pravidelně vyčlenit, a pře-
dem si mohou také spočítat přesnou 
úsporu nákladů, a tudíž dlouhé hledání 
interních finančních zdrojů na výměnu 
způsobu osvětlení není nutné.

Andre Heinlein 

Obr. 1. Graf porovnání měsíčních výdajů na pořízení a provoz zářivek T8/58W a LED trubic SMD 
1500/I-45 při nepřetržitém provozu za použití čtyřletého leasingu
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