
Leasing 

Det er ikke eiendomsretten det kommer an på , men retten til å disponere. 
Leasing gir bedrifter muligheter til å disponere moderne utstyr uten å belaste 
likviditeten mer enn nødvendig. 

Stadig flere bedrifter velger å finansiere driftsmidlene 
gjennom leasing. Leasingvolumet tilknyttet drifts- og 
anleggsmidler er på samme høye nivå som billeasing 
og i fortsatt vekst. Nordea Finans har utviklet betydelig 
kompetanse og erfaring innenfor dette området. 

Hvordan fungerer leasing? 
Leasing er en finansieringsform rettet mot 
næringslivet. Nordea Finans kjøper inn et 
driftsmiddel etter spesifikasjon fra kunden. 
Dette leies ut for en avtalt periode. 
Hovedtanken er at kundens behov er 
å disponere utstyret og at eierforholdet er av 
underordnet betydning. 

Hva kan leases? 
I utgangspunktet kan alle typer drifts- og 
anleggsmidlerleases. En hovedregel er at 
leasingobjektet må kunne skilles ut som en selvstendig 
enhet og være gjenstand for avskrivning. 

Leasingperioden 
Leasingperioden tilpasses investeringen, 
men er normalt mellom 3 til 5 år. 

li Ingen grunn til å gifte
seg med driftsmidlene. 
Snakk med oss om leasing. 

Markedsføringsmateriell 

Nordea Finans Norge AS 
Essendrops gate 7, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo 

Når leasingperioden utløper 
Ved avtaleperiodens utløp kan bedriften 
fortsette leieforholdet, levere utstyret tilbake til 
Nordea Finans eller anmode om å kjøpe det. 

Skattemessig behandling 
Bedriften får fradrag for leieutgiften både i 
finans- og skatteregnskapet. 

Gunstige betingelser 
Leietaker betaler en leie som dekker renter og 
avskrivninger på den kapital som er bundet opp ved 
at Nordea Finans kjøper utstyret. Nordea Finans 
tilbyr et konkurransedyktig produkt med gunstige 
betingelser i takt med markedet. 

Styrker konkurranseevnen 
Moderne, driftssikkert og effektivt utstyr gjør 
bedrifter mer konkurransedyktige i dagens 
marked. 

nordeafinans.no 
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Nordea Finans Norge

• Etablert 1989
• Inngår i Nordens største finansierings-

selskapsgruppe, Nordea Finance
• Fagspesialister/finansrådgivere med lokal forankring
• 234 ansatte
• Forvaltningskapital på 42 mrd. kr

Tilbyr:
• Leasing- og innkjøpslån til firmaer
• Administrasjonsløsninger for firmabiler og IT utstyr
• Factoringløsninger og kjøp av fordringer
• Bil- og forbrukslån til private
• Kundefinansieringsløsninger

Mer informasjon om produktene, tjenestene og 
selskapet finner du på nordeafinans.no. 
Ring oss for en prat, telefon 22 48 66 00. 

nordeafinans.no

Bedre likviditet 
Leiebeløpet kan utgiftsføres og gir dermed 
en enkel budsjettering for leietaker. 
Hele leiebeløpet kan føres i driftsregnskapet. 
Likviditeten anstrenges derfor ikke på 
samme måte som den ofte gjør ved annen 
finansiering. 

Inntil 100% finansiering 
Nordea Finans gir inntil 100% finansiering 
av utstyret og bedriften vil normalt slippe 
å stille tilleggssikkerhet for leasingavtalen. 

Økt lånekapasitet og ledig kapital 
Tilgjengelig sikkerhet gir bedriften økt 
lånekapasitet og større fleksibilitet. Ved 
å leasingfinansiere nytt utstyr kan annen 
sikkerhet reserveres til andre formål og dermed 
øker den totale finansieringskapasiteten. 

Kompetanse 
Nordea Finans har en unik kompetanse til 
å håndtere spesielle objekter og yte service 
slik at finansieringen gjennomføres på en 
enkel og smidig måte. 

Skreddersydde løsninger 
Vi tilbyr skreddersydde løsninger innen 
finansiering knyttet til et objekt eller en 
objektstype. Gjenstandens kompleksitet 
og ofte unike karakter gjør det som regel 
nødvendig å bistå med ulik ekspertise. 

Nordea Finans bringer da inn nødvendige 
spesialister som revisorer, skatteeksperter 
og jurister. 

Markedsføringsmateriell

Nordea Finans Norge AS
Essendrops gate 7, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo

Løsningene finner vi sammen 
Ønsker og behov for finansielle løsninger 
varierer fra bedrift til bedrift. Vi har utviklet solid 
kompetanse og bransjekunnskap innen leasing 
og bistår gjerne i de vurderinger som gjøres enten det 
dreier seg om å gjøre hverdagen enklere, 
øke salget eller å få bedre struktur på finansieringen 
av driften og investeringene.




