Finansiering via Leasing/Hyra
Vid finansiering via leasing/hyra ger du dina kunder en valfrihet att använda det egna kapitalet på ett effektivare sätt. Varför skall man som kund binda upp sitt fria egna kapital, i utrustning, om det finns möjligheter att avkasta kapitalet bättre i den egna verksamheten?
Leasing/hyra är en form av långtidshyra där företaget fördelar kostnaden över tiden. Svea
Ekonomi (Svea) äger och företaget nyttjar objektet. Efter avtalstidens slut vid leasing köper
företaget aktuell utrustning till ett förutbestämt restvärde, i regel 3 – 10 %, av finansierat belopp.
Fördelar med Leasing/Hyra
• Säker finansiering.
• Utrustningen ligger som säkerhet.
• Finansiera upp till 100 procent.
• Kund har full nyttjanderätt till utrustningen.
• Leasingkostnaden/Hyran är lätt att budgetera och kan lätt anpassas till intäkterna.
• Kund behåller sin likviditet – binder inte kapital i utrustningen.
• Frigör driftskapital som kan användas till annat i verksamheten.
• Hela leasing-/hyresavgiften är avdragsgill.
• Skatteavdragen blir större för leasing/hyra än för lån, då de samlade avskrivningarna
vid lånefinansiering är lägre än de totala hyreskostnaderna under hyresperioden.
• Snabbare kostnadsredovisning av investeringen.
• Behöver inte förskottera moms.
Vem kan leasa/hyra utrustning. I stort sett alla privata näringsidkare såväl som den offentliga sektorn kan leasa/hyra utrustning. En förutsättning för de företag som vill leasa/hyra utrustning är att de är momsredovisningsskyldiga.
Avtalsperioden för leasad utrustning är i normala fall 2 – 5 år. Detta beror i många fall på
vilken utrustning som skall leasas/hyras och hur lång den ekonomiska livslängden är för aktuell utrustning. Ni väljer tillsammans med kund vilken avtalstid som passar er och kund
bäst.
I de fall ett leasingavtal skall ingås signerar slutkund ett leasing- eller hyresavtal på offererad utrustning. Vid slutgiltig leverans/installation signerar kunden ett leveransgodkännande
som skickas till Svea, tillsammans med leverantörsfakturan och leasingavtalet. Svea betalar
leverantörsfakturan (inom 3- 5 dagar finns pengar på ert konto) och startar upp avtalet mot
kund. d.v.s. Svea köper utrustningen av leverantören och leasar/hyr ut utrustningen till
kund.
Signatur av avtal mm kan numera signeras via Mobilt bank-id för att på så sätt underlätta
för kund och leverantör.
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