
Finansieringsformen kan klassificeras som opera-
tionell. Med det menas att utrustningen normalt 
inte behöver tas upp som en tillgång i företagets 
balansräkning eller koncernbalansräkning. Be-
dömning av avtalets klassifiering görs av respektive 
företag och dess revisor. För företag med utländska 
moderbolag är den här formen av finansiering ofta 
ett attraktivt alternativ. Den är även vanlig i bran-
scher där det är viktigt för företagen att inte binda 
upp sig i långa finanssieringstider.

Leasing i upp till 6 år
Företaget leasar objektet som längst i sex år och 
lämnar sedan tillbaka det. Självklart har Nordea 

Finans krav på hur objektet sköts, men inte större 
krav än ansvarsfulla företag ställer på sig själva.
Leasingavgiften beräknas utifrån företagets 
upp gifter om användningsområde, förväntat slitage 
samt utifrån hur objektet är utrustat. Företaget 
sköter själv inköp av försäkring (skiljer mellan olika 
objekt), service och förslitningsmaterial, vilket 
skapar en flexibilitet för företaget att upphandla 
detta på bästa sätt.

Fördelar för företaget
• Företaget betalar för nyttjandet och återlämnar 

objektet efter avtalstidens slut.
•  Finansiering sker utanför balansräkningen.
•  Budgetering och planering underlättas. Företaget 

har god kontroll över de framtida kostnaderna.
•  Leasingavgiften redovisas som en kostnad i 

resultat räkningen.

Operationell leasing med Nordea Finans

Nordea Finans erbjuder en finansierings-

form där företaget endast betalar för 

nyttjandet av objektet. 
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Nordea Finans finansieringstjänster vänder sig till både företag 
och privatpersoner. Tjänsterna för företag omfattar leasing, bil-
leasing, avbetalning, fakturabelåning, kontraktsbelåning, leveran-
törssamarbeten och olika delbetalningslösningar för detaljhan-
deln m fl. För privatpersoner erbjuder vi avbetalningsprodukter 
som Bilkredit och Fritidskredit samt blancolån upp till 200 000 kr.  

Nordea Finans ingår i Nordeas finansbolagsgrupp, Nordea  
Finance Companies. Detta ger oss möjlighet att erbjuda  
finansieringslösningar även i Danmark, Finland, Norge, Polen, 
Estland, Lettland och Litauen. 
Nordea Finans är ett helägt dotterbolag till Nordea Bank  
Sverige AB (publ).

Detta är Nordea Finans


