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Genom att låta ditt företag leasa den utrustning du 
behöver får du som företagare en enkel och smidig 
finansieringsform. Du belastar varken balansräk-
ning eller företagets checkkredit med investeringen.

Då en investering genom leasing varken binder 
kapital eller anstränger din likviditet så frigörs 
dina likvida medel för andra ändamål.

Du hyr utrustningen av Nordea Finans som äger 
densamma.

Äganderätten till utrustningen utgör Nordea 
Finans säkerhet för leasingfinansieringen.

Leasingavgiften beräknas efter annuitetsmetoden 
vilket innebär att, vid oförändrat ränteläge, samma 
belopp betalas vid varje tillfälle. Detta underlättar 
vid ditt budgeterings- och kalkylerings arbete.

Så här går det till för ditt företag att investera 
genom leasing:
1. Du behöver investera i viss utrustning till ditt 

företag och förhandlar med din leverantör om 
villkoren (priser, garantier etc). Därefter tar 

 du kontakt med ditt bankkontor.
2. Efter kreditgodkännande upprättas leasingavtal 

med Nordea Finans.
3. På uppdrag av dig och på de villkor du har 

förhandlat fram med leverantören beställer 
Nordea Finans utrustningen av leverantören.

4. Du får utrustningen och leveransgodkänner den.
5. Nordea Finans, som nu äger utrustningen, blir 

fakturerad av leverantören och betalar fakturan 
efter ditt  leverans-/betalningsgodkännande.

6. Du betalar överenskommen leasingavgift 
månads- eller kvartalsvis i förskott till Nordea 
Finans.

Leasing med Nordea Finans
Ett enkelt sätt att finansiera investeringen



Objektet utgör säkerheten
Det betyder att någon annan säkerhet normalt inte 
behöver förekomma.

Leasingavgiften är fullt avdragsgill
För ditt företag kostnadsförs investeringen genom 
att leasingavgifterna löpande dras av som kostna-
der i företagets verksamhet.

Ingen kapitalbindning för företaget
Med leasing kan ditt företag använda sitt kapital 
till utgifter i den löpande rörelsen istället för att 
låsa det i en investering.

Leasingtiden
Leasingtiden anpassas till investeringen, vanligtvis 
på tider mellan 3 till 5 år.

Vid leasingperiodens slut
Du kan välja att leasa vidare under minst ett år till 
en förmånlig leasingavgift. Du har också möjlighet 
att efter leasingperiodens slut träffa överens-
kommelse om köp av utrustningen.

Leasing – ett räkneexempel:
Vi antar att du ska investera i en maskinutrustning 
för 475 000 kr och vi räknar med att du har 
intäkter på ca 25 000 kr per månad.
–  Vad blir överskottet?

Vi antar vidare att leasingavgiften, vid en  
60 månaders leasingperiod och med ett för 
branschen sedvanligt restvärde, kan bestämmas 
till ca 8 500 kr/mån. 

– Överskottet är då lätt att räkna ut till
16 500 kr/mån. (25 000 kr ./. 8 500 kr)

Det är på detta sätt mycket enkelt att göra en 
kostnads- och intäktsanalys vid leasing. 

Leasing ger dig följande fördelar:
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Fördelen med leasing är bland 

annat att det varken binder kapital 

eller anstränger likviditeten.

Detta är Nordea Finans

Nordea Finans har en ledande roll som finansbolag i Norden med
möjlighet att erbjuda finansieringslösningar i Sverige, Danmark,
Finland och Norge. Vi erbjuder ett brett sortiment av produkter,
t ex leasing, avbetalning, fakturabelåning, hyra av datautrustning,   

kontraktsbelåning, kort- och konsumentkrediter. Våra produkter 
och tjänster erbjuds via Nordeas företagskontor.
Nordea Finans Sverige är ett helägt dotterbolag till Nordea Bank.


