Närmare affären

När det är dags för
en ny investering
Vi kan din bransch – vi kan finansiering

Ska vi jobba ihop?
Finansiera ditt företags investeringar genom leasing och avbetalning.
Vi har kompetens inom flera branscher som verkstadsindustri,
entreprenad, lantbruk, skog och tunga fordon.
Välj rätt objekt
Du förhandlar fram en offert hos valfri
maskinleverantör. Vill du ha hjälp inför
maskinköpet får du gärna kontakta oss, vi
har expertis och kontakter inom många
branscher.
Välj finansieringsupplägg
Leasing
Leasing är en form av långtidshyra där
företaget fördelar kostnaden över tiden. Vi
äger objektet och du nyttjar det. Objektet
tas normalt inte upp som en tillgång i din
balansräkning och belastar inte företagets
långfristiga skulder. Efter leasingperiodens
slut löser du avtalet till ett förutbestämt
restvärde, i regel 10–20 procent av maskin
priset. Leasing binder inte kapital, är lätt att
budgetera och kan anpassas till intäkterna.
Avgiften är skattemässigt avdragsgill.

Avbetalning
Avbetalningen liknar ett vanligt banklån,
där du äger utrustningen och gör avskriv
ningar. Vi har ett äganderättsförbehåll
under avbetalningsperioden. Dessutom kan
avbetalningen läggas upp så att den mot
svarar objektets värdeminskning.
Därför ska du välja Wasa Kredit
• Du får en personlig kontakt som kan din
bransch, ger snabba kreditbesked och har
ett personligt engagemang.
• Vi har finansierat inköp sedan 1988 åt
många nöjda samarbetspartners och
kunder.
• Vi har ett gott rykte och en stabil ägare
i länsförsäkringsgruppen.
• Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser,
tar hänsyn till helheten och hittar lös
ningar som är bra för alla parter.
• Vi är inte exklusivt knutna till någon
tillverkare.
• Vi har säljkontor och samarbetspartners
över hela Sverige.

Wasa Kredit Maskinfinansiering
Exempel: Traktor
Inköpspris
Kontantinsats/inbyte
Kostnad år 1–5

500 000 kr
125 000 kr
7 100 kr/mån

”Jag tycker att det var klokare att lämna traktorn
som säkerhet än att belåna gården.”
Exempel: Skogsmaskin
Inköpspris

1 600 000 kr

Kontantinsats/inbyte

400 000 kr

Leasingavgift år 1–5

20 200 kr/mån

Restvärde

160 000 kr

”Jag brukar alltid köpa kontant. Men nu växer
verksamheten och jag måste nyanställa, så revisorn
tyckte att jag skulle vara rädd om likviditeten.”
Exempel: Entreprenadmaskin
Inköpspris
Kontantinsats/inbyte
Kostnad år 1–5

1 100 000 kr
300 000 kr
15 100 kr/mån

”Jag valde avbetalning för att kunna styra resultatet
med avskrivningar.”
Exempel: Verkstadsmaskin
Inköpspris
Kontantinsats:

775 000 kr
77 500 kr

Leasingavgift år 1–2

14 000 kr/mån

Leasingavgift år 3–5

10 500 kr/mån

Restvärde

77 500 kr

”Eftersom vi nästan enbart gör legoarbeten, ville vi
anpassa kostnaderna till intäkterna. På det sättet
behåller vi handlingsfriheten för framtiden.”

Art-O-Matic 2016-05

Kontakta oss!
STOCKHOLM
Joakim Wingemark
joakim.wingemark@wasakredit.se
08-635 36 33

Per Benton
per.benton@wasakredit.se
08-635 37 96

Robert Erdös
robert.erdos@wasakredit.se
08-635 38 14

GÖTEBORG
Joakim Hedin
Joakim.hedin@wasakredit.se
031-771 98 97

Stig Hageman
stig.hageman@wasakredit.se
08-635 36 35

Johan Ågren
johan.agren@wasakredit.se
031-771 98 98

Karin Halsius Bratt
karin.halsiusbratt@wasakredit.se
08-635 36 79
MALMÖ
Karl Jansson
karl.jansson@wasakredit.se
08-635 36 15

Per Nilsson
per.nilsson@wasakredit.se
040-664 28 88

Ingvar Svensson
Säljchef
ingvar.svensson@wasakredit.se
08-635 39 44

Mikael Stenson
mikael.stenson@wasakredit.se
040-664 28 84

Wasa Kredit AB
Maskinfinans, Box 6740, 113 85 Stockholm
Besöksadress Tegeluddsvägen 11–13
Tel växel 08-635 38 00
Wasa Kredit är ett finansbolag inom länsförsäkringsgruppen.
Vi erbjuder leasing, hyra och avbetalning till företag samt
avbetalning, lån och kontokortskrediter till privatpersoner.

wasakredit.se

