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– investeringer på en bedre måte

SG Finans AS



FRIGJORT KAPITAL OG BEDRET LIKVIDITET

Mange investeringer er kapitalkrevende, og binder kapital

som gjerne kunne vært disponert på mer lønnsomme måter.

Leasing gir økt handlefrihet, frigjort kapital, bedret likviditet

og raskere utgiftsføring.

HVORFORVELGE LEASING?

Egenkapitalfinansiering setter ofte klare begrensninger for

hva man kan ta seg ”råd” til, og ved låneopptak møter man

gjerne høye krav til sikkerhet. Da er det lett å ende opp med

investeringer som ikke er optimale for å fremme inntjening

og lønnsomhet.

Leasing fra SG Finans innebærer en rekke fordeler som

de fleste virksomheter vil kunne dra nytte av:

� Frigjør driftskapital som kan benyttes til andre formål

� Enkel budsjettering og regnskapsføring da leien

utgiftsføres i sin helhet

� Raskere skattemessig utgiftsføring av investeringen

� De skattemessige fradragene blir større for leasing enn

for lån, da de samlede avskrivningene ved lånefinansiering

er lavere enn de totale leiekostnadene i leieperioden

� Leasing binder vanligvis ikke bedriftens

øvrige pantesikkerheter

� Bedre likviditet. Kostnadene fordeles over den

tiden utstyret benyttes og skaper inntjening

� Ingen forskuttering av merverdiavgift på

anskaffelsestidspunktet

� Inntil 100% finansiering

Optimaliser virksomhetens
utstyrspark med leasing

Alle virksomheter vil over tid ha behov for utskiftninger
og nyinvesteringer i driftsmidler for å kunne nå sine mål.
Hvordan sikre at virksomheten får anskaffet de driftsmidler
den har behov for? Leasing fra SG Finans gir bedrifter,
organisasjoner og offentlige virksomheter tilgang på nye
driftsmidler på en enkel og hensiktsmessig måte.

� Nedskrivning av utstyret i takt med utstyrets

verdiforringelse

� Bedre forholdstall i balansen da leasingobjektene

normalt ikke aktiveres i regnskapet

� Fleksibel finansieringsform. Leien kan tilpasses

inntektene, eksempelvis ved sesongsvingninger

� Finansiell spredning

� Full bruksrett til utstyret. Det er bruksretten

og ikke eiendomsretten som skaper grunnlag

for inntekter og overskudd

� Muliggjør en regelmessig utskiftning av utdatert

utstyr til tidsriktig og effektivt utstyr

LEASING I PRAKSIS

Leasing er en fleksibel finansieringsform og et godt

alternativ til lån. Din virksomhet velger selv helt fritt utstyr

og leverandør, og inngår samtidig en avtale om leasing

med SG Finans.

Avtale om leasing kan gjøres direkte med SG Finans, eller via

leverandøren. SG Finans kjøper så utstyret på vegne av

virksomheten. Leverandøren fakturerer SG Finans for utstyret

som er valgt. Du har full bruksrett som om virksomheten

skulle ha eiet utstyret selv, og betaler leie til SG Finans for

den leieperioden som er avtalt. Leieperioden er vanligvis fra

3-7 år, avhengig av type utstyr og hva din virksomhet ønsker.

Dersom din virksomhet har et jevnlig finansieringsbehov

kan finansieringsrådgiver i SG Finans tilrettelegge en årlig

finansieringsramme som kan benyttes etter behov.



HVA KAN LEASES?

SG Finans har løsninger for de fleste former for kapitalvarer

og driftsmidler som benyttes i en virksomhet, enten det er

maskiner, utstyr, kjøretøy, fartøy eller fly. I hovedsak kan alle

drifts- og anleggsmidler som kan skilles ut som en egen

enhet og avskrives, leasingfinansieres.

Eksempelvis leases anleggsmaskiner, produksjonslinjer,

IKT-utstyr, kjøretøy, maskiner, medisinsk utstyr,

kopimaskiner, trykkerimaskiner, traktorer etc. Vi har

finansieringsløsninger for det meste.

HVORDAN BEREGNES LEASINGLEIEN?

Leasingleien beregnes vanligvis etter annuitetsprinsippet

med like store beløp hver termin over en avtalt periode.

Leien beregnes i forhold til investeringens størrelse,

leieperiodens lengde og nominell rente. Leien tillegges

merverdiavgift som vanligvis er fradragsberettiget som

inngående avgift i virksomhetens regnskap.

HVA SKJERVED UTLØPAV LEASINGPERIODEN?

Etter utløp av den avtalte leieperioden har din virksomhet

følgende muligheter:

� Fortsette leieforholdet til sterkt redusert leie

� Anmode om å kjøpe utstyret og overta eiendomsretten

� Si opp avtalen og levere utstyret tilbake til SG Finans

HVEM BENYTTER LEASING?

Virksomheter som benytter leasing i dag representerer et

bredt spekter av næringer, og spenner fra enmannsbedrifter

og gårdbrukere til store børsnoterte konsern. Offentlig

sektor har også i større grad begynt å anvende leasing.

Felles for dem alle er at de velger leasing ut fra

økonomiske og praktiske hensyn.

INTERESSERT I ÅVITE MER OM LEASING?

Dersom du skulle ønske å vite mer om mulighetene

med leasing, kan du kontakte oss i SG Finans på telefon

21 63 20 00. Du kan også lese mer på www.sgfinans.no.

SG FINANSAS

SG Finans AS er Norges ledende finansieringsselskap

innen equipment leasing og factoring. Selskapets produkter

markedsføres under varemerkene SG Equipment Finance

og SG Factoring. Selskapet inngår i franske Société

Générale Group, som er et av Europas største

finanskonsern.

SG Finans har en sterk lokal forankring med 24 kontorer

i Norge, Sverige og Danmark. Hovedkontoret for

virksomheten i Norden er på Lysaker. Selskapet har

en forvaltningskapital på 30 milliarder NOK og 350

dyktige medarbeidere, som alle bidrar til videre vekst,

lønnsomhet og et svært godt arbeidsmiljø.



We support.You succeed.

Bergen � Bodø � Drammen � Fredrikstad � Hamar � Harstad � Haugesund � Kristiansand � Molde
Oslo (hovedkontor) � Porsgrunn � Sandefjord � Stavanger � Tromsø � Trondheim � Ålesund

Telefon 21 63 20 00. www.sgfinans.no
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