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Macquarie Capital

—Finanční skupina, která provádí operativní leasing technologií

—Přebíráme na sebe riziko budoucí hodnoty zařízení, která financujeme

—Poskytujeme způsob efektivního řízení provozního kapitálu

—Klientům poskytujeme řešení v oblasti řízení a správy aktiv 

— Dodáváme  úzce specializovaná řešení, která kombinují financování a 
zkušenosti s řízením těchto aktiv: 

— IT & Telekomunikační zařízení (včetně přenosové techniky)

— Zařízení na výrobu polovodičů

— Letecké motory

— Železniční zařízení



Macquarie Technology Finance

—Jsme specialisté na operativní leasing a správu pronajatých aktiv v 
oblasti IT&T zařízení

—Nezávislí na typu dodavatele a zařízení

—Přebíráme na sebe riziko budoucí hodnoty zařízení (tzv. Riziko 
zůstatkové hodnoty)



Typy zařízení a doba pronájmu

Typy financovaného 
zařízení
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Vzorová kalkulace

Předpoklad:

— Částky jsou v EUR (lze financovat v 
jakékoli měně)

— Částky neobsahují DPH

— Platby jsou kvartálně předem

Výsledek pro zákazníka:

— Vnitřní míra výnosu < 0

— Úspora z čisté současné hodnoty
> 17,8%

— Předpokládaná diskontní sazba
8,00%

Typ zařízení Notebook

Původní cena 1.000,00

Doba pronájmu 3 roky

Čtvrtletní
platba

77,82

Celkem 
zaplaceno za 
dobu pronájmu

933,84
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Struktura transakce 2

Dodávky hardware a služeb
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Prodej zařízení

Rámcová nájemní smlouva



Finanční výhody pro zákazníka

—Optimální způsob efektivního řízení provozního kapitálu

—Nižší cena financování (úspora v nominální hodnotě i diskontovaném 
cash flow)

—Fixní platby nájemného po celou dobu nájmu (možnost plánování
výdajů)

—Mimorozvahové účtování podle (provozní náklady místo investic)

—Úspora plynoucí z odstranění skrytých nákladů spojených s koncem
životního cyklu (likvidace, pozáruční opravy, darování apod.)

—Transparentnost financování (oddělená od dodávky zařízení)

—Maximální pružnost smlouvy (prodloužení o kratší nebo delší období, 
možnost upgradů apod.)



Technologické výhody pro zákazníka

—Nastavení pravidelné obnovy rychle zastarávajícího zařízení

—Homogenizace IT parku

—Nezávislost na dodavateli

—Nezávislost na typu zařízení

—Vytěsnění rutinních prací vázaných na hardware mimo IT skupinu – IT 
oddělení má možnost se soustředit především na dohled nad projekty 
zásadního významu, vše ostatní lze dodat formou outsourcingu.



Administrativní výhody pro zákazníka

—Detailní evidence pronajatého zařízení jako součást služby zdarma

—Zprůhlednění a usnadnění jednotlivých čerpání pod jednou smlouvou



Často kladené otázky

—Jaké jsou možnosti na konci doby pronájmu? 

— Zařízení se vrátí Macquarie

— Doba pronájmu se prodlouží

— Zařízení lze odkoupit za tržní hodnotu

—Kam se zařízení vrací?

— Na centrální místo v České republice

—Existují nějaké podmínky pro vrácení?

— Při vrácení musí být zařízení v dobrém a provozu schopném stavu


