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Hur använder du  
företagets kapital
 – och tänker du 
på riskspridning? 
Säkra att du kan växa i goda  
tider och stå stark i tuffa tider

FÖR FÖRETAG INOM INDUSTRISEKTORN



Tar du en ekonomisk risk genom att göra affärer på samma sätt som 
alltid? Arbetar du aktivt med riskspridning för dina finanser kan du säkra 
ditt företags framtid –  och din privatekonomi om du är företagsägare.  

Så här ska du tänka kring finansiering av maskiner och utrustning för att 
vara framgångsrik, enligt Jacob Nordell på Nordic Finance.

Många företagare trivs med att ha alla sina affärer hos husbanken, det känns tryggt, bekant och bekvämt. 
Så länge affärerna går bra fungerar det kanske smärtfritt, men så kommer den dagen då något inträffar 
som förändrar detta. Kanske vill du helt enkelt växa ytterligare genom att göra en till investering, men får 
ett negativt besked från banken på din kreditansökan eftersom bankens risk på exponeringen blir för hög 
– du har nått taket hos din bank. Eller så har du ovanligt nog levererat ett sämre bokslut, vilket gör att 
banken ser en ökad risk och då minskar kreditaptiten. Har du riktig otur kanske de till och med sänker din 
checkkredit, vilket kan leda till att du måste sälja någon av dina maskiner.

Du kan minska ditt företags ekonomiska risk genom att på ett välplanerat sätt arbeta med företagets 
kapital. Två smarta sätt är genom riskspridning och genom att investera klokt. Då kan du få företaget att 
växa snabbare i goda tider och stå stadigare i tuffa tider.

SÅ UPPNÅR DU RISKSPRIDNING

Riskspridning; vad menar vi med det?
Med riskspridning syftar vi till att man fördelar sina investeringar hos flera olika banker eller finansiella 
institut, istället för hos en och samma bank. Med andra ord att du inte lägger alla ägg i samma korg. Alla 
finansbolag bedömer investeringar och risker på olika sätt, och genom riskspridning har du större chans 
att få igenom dina investeringar på det sätt som du önskar. 

 ”Precis som vid aktieköp ska du inte lägga alla ägg i en korg”

Här presenteras fyra grundläggande sätt att arbeta med riskspridning i ditt företag:

Flera finansieringspartner

Så hur sprider du dina risker? Som små- eller medelstor företagare kan du göra det genom att inte lägga 
alla dina investeringar hos samma finansiär.

Ett enkelt sätt att sprida riskerna är därför att ha dina företagsinvesteringar, så som maskiner, hos flera 
externa finansieringspartners för då når du inte ditt kredittak lika snabbt. 

De kommer då inte att synas som en exponering hos din bank, eftersom det är en finansiering som 
ligger hos en annan finansiär. Med andra ord har ett dåligt företagsresultat inte samma inverkan på din 
ekonomi om du har skilda banker.

Bibehåll likviditeten

Gör du en investering kontant påverkar det din balansräkning negativt. Visst kan det kännas tryggt att 
äga, för så har man gjort i alla tider. Men faktum är att det är förknippat med en risk att göra stora inves-
teringar, som maskiner och utrustning, med företagets egna pengar. Om det blir sämre tider kommer 
detta rörelsekapital att behövas om banken inte längre beviljar checkkrediten, alternativt ber om en 
amortering på den.
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Många företag har redan insett alla fördelar med att leasa företagsbilen, och att leasa maskiner och 
övrig utrustning fungerar på liknande sätt. Om företaget har små marginaler och om något oförutsett 
inträffar är det stor risk att resultatet äts upp av dyra objekt, som vid köp antingen kontant eller som 
avbetalning måste skrivas av i balansräkningen. Så kan ofta fallet vara inom just industrisektorn, där det 
krävs stora, tunga maskiner som är kostsamma att köpa in. Idag börjar allt fler företag, såväl små som 
stora, därför att leasa sina maskiner istället för att äga dem – just för att det är fördelaktigt ekonomiskt. 
De slipper äga objekt vars värde minskas varje år och de gör inte heller någon avskrivning. Att investera 
i objekt kan till och med vara lönsamt för den som leasar. För då blir din investering en tjänst som får 
verksamheten att växa, istället för ett objekt som stadigt minskar i värde. 

En leasingaffär går att göra utan kontantinsats, till skillnad mot ett köp. Vid leasing kan du fullfinansiera, 
alltså ha objektet som säkerhet, och låna upp till 100 %. Det är bättre att behålla likviditeten, som du gör 
när du leasar, istället för att köpa objektet kontant med bolagets pengar. På så vis behåller du pengarna 
i bolaget, och kan kanske till och med hitta en avkastningsmöjlighet att nyttja dem till istället – så växer 
de istället för att låsas i en investering.

Gör en ekonomisk plan

Din verksamhet är med stor sannolikhet beroende av stora, tunga maskiner där prislappen kan ligga 
omkring miljonen eller däröver. För att verkligen optimera ditt resultat och bli ekonomiskt framgångsrik 
krävs en ekonomisk plan. En ekonomisk plan handlar om att maximera nyttjandet av sin utrustning, sett 
ur tre olika aspekter:

1) Maskinparkens livslängd kopplat till 
dess kostnader
I början när du köper ett nytt objekt el-
ler fordon fungerar det felfritt, men allt 
eftersom tiden går och det åldras stiger 
kostnaden för reparationer. Du behöver 
räkna på när kostnaden för reparatio-
ner överstiger vad det skulle kosta att 
ersätta det med ett nytt objekt. Med 
andra ord; du behöver en plan för 
nyttjandet över tid så att det optimeras, 
i annat fall kommer du att spendera 
pengar på fel saker.

2) Investeringsbehovet de  
kommande åren
De allra flesta företag har bra koll på 
sina intäktsflöden. Men många fler 
behöver titta på vad det kommer att 
finnas ett investeringsbehov av i företa-
get de kommande åren – vad behöver 
vi för att bibehålla vår marknadsandel 
och konkurrenskraft? För att svara på 
detta blir det än viktigare att ta reda 
på vad du vill äga, alltså ha på balansräkningen, för att ha ett underlag för avskrivningar och därmed 
undvika förluster. För om du inte planerar dina investeringar rätt riskerar du att reparationskostnader 
och avskrivningar ökar, vilket leder till att du gör en större förlust. Och det bokslutet som indikerar 
en negativ trend i ditt företags ekonomi kommer att försämra din rating. Det kan till och med ha en 
negativ inverkan på din privata kreditvärdighet om du är egenföretagare. Därför är det bra att planera 
för vilka objekt du istället väljer att ta på leasing för att kunna optimera balansräkningen.
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3) Avskrivningar
Det finns en mängd saker att ha i åtanke 
gällande avskrivningar och ett tips är att ta 
hjälp av din revisor för att se till att du reso-
nerar på rätt sätt kring dem. De allra flesta 
använder en avskrivning utifrån den ekono-
miska livslängden med syfte att nolla värdet 
på maskinen över avskrivningsperioden 
och därmed minska skatteunderlaget men 
det kan vara ett misstag. För att bygga upp 
utdelningsbart kapital med låg beskattning 
behöver man göra vinst i verksamheten. Om 
du konsekvent deklarerar noll i rörelsere-
sultat bygger du inte upp ditt eget kapital i 
bolaget och därmed minskar du möjlighe-
ten till utdelning med det kapital som har 
byggts upp i K10-blanketten. 

Restvärdet – ett underskattat verktyg

En stor fördel med leasing är att restvärdet kan nyttjas för att optimera företagets ekonomiska plan. 
När du leasar ett objekt finns ett restvärde angett. Anledningen till det är att objektet har ett högt an-
drahandsvärde. När du leasar exempelvis en maskin, kan restvärdet se olika ut. Har objektet ett högt 
restvärde ger det en lägre månadskostnad, medan om restvärdet är lågt betalar du en högre månads-
kostnad. Inom industrisegmentet har maskiner oftast en lång teknisk livslängd, och med ett högt satt 
restvärde blir månadsavgiften lägre och det är då lättare att få balans mellan intäkt och utgift. Det är 
bättre att mappa intäkter mot kostnader för det specifika objektet, för då betalar du i praktiken mycket 
mindre för att kunna nyttja det här objektet. Med andra ord: du betalar bara för det du använder!

INVESTERA FÖR ATT FÅ AVKASTNING
Utöver riskspridning är det också viktigt att planera sina investeringar noga för att få maximal avkastning. 
Det föreligger en gammal missuppfattning hos en del företag. Man tror att de som har god ekonomi 
betalar kontant, medan de som inte har råd istället leasar eller lånar. Men detta kunde inte vara mer fel! 
Faktum är att större, välmående företag ofta tar investeringen på leasing. Detta då de har högre avkast-
ningskrav på sitt kapital än vad det kostar att leasa. 

När du köper en maskin så lägger du i praktiken dina pengar på ett objekt som minskar i värde – du får 
alltså mindre tillbaka av de pengar du spenderar. Men skulle du göra en sådan investering med ditt priva-
ta kapital? Sannolikt inte, det investerar du kanske istället i fonder, aktier eller en bostad – sådant som är 
planerat att öka i värde. 

Så fråga dig vad du har för avkastningskrav på ditt privata kapital – och applicera sedan samma tänk på 
ditt företags kapital. Om du binder kapitalet i en maskin som ligger på din balansräkning och du sedan 
har en ränta på två procent på det, motsvarar det dina avkastningskrav? Troligtvis inte, dina privata av-
kastningskrav ligger sannolikt högre. Men om du väljer att äga objektet är dessa pengar borta ur spel då 
du har valt att ta det här som ett ägande. Om du istället leasar ett objekt så bibehåller du ditt rörelsekapi-
tal och kan använda det om nya affärsmöjligheter dyker upp.

Faktum är att många bolag uteslutande jobbar med lånat kapital. Och visst kan det vara klokt att använda 
andras pengar för att göra investeringar och växa som bolag så länge du har en avkastning som är större 
än räntekostnaden. I synnerhet då det gäller maskiner som i realiteten är verktyg för att generera större 
intäkter. 

Så ska du tänka kring K10 och 
den utdelning du vill kunna ta 
ut som ägare

Är du delägare i ett fåmansbolag lämnar du in 
blanketten K10 tillsammans med din inkomst-
deklaration. Du har nämligen möjlighet att ta 
ut lågbeskattad utdelning enligt skattereglerna 
för fåmansbolag, de så kallade 3:12-reglerna. 
Men gör du för stora avskrivningar bokförings-
mässigt så att du inte går med vinst bygger du 
inte upp ditt eget kapital. Hade du istället gjort 
en ekonomisk plan med exempelvis en del 
maskiner på leasing kunde du ha maximerat 
din utdelning till låg beskattning.
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SAMMANFATTNING
Det finns stora risker med att ha alla företagets affärer under samma tak. Ett enkelt sätt att sprida riskerna 
är att ha dina företagsinvesteringar, så som maskiner, hos en extern finansieringspartner istället för hos 
din husbank. Välja gärna en finansieringspartner som är expert på just din bransch och den utrustning 
som du ska investera i. 

Det är även viktigt att planera ekonomin så att ditt företag bibehåller likviditeten på en rimlig nivå. Ta reda 
på vad du vill äga, alltså ha på balansräkningen, för att ha ett underlag för avskrivningar. Detta så att du 
undviker att göra förluster eftersom det skulle försämra din kreditvärdighet. 

Idag börjar allt fler företag, såväl små som stora, att leasa sina maskiner istället för att äga dem – just 
för att det är fördelaktigt ekonomiskt. Du binder inte upp ditt kapital och oftast räcker objektet i sig som 
kontantinsats vid inbyte och nyinköp. Företaget bibehåller likviditeten och balansräkningen påverkas 
inte, vilket gör det enklare att budgetera. Du slipper äga objekt med ett värde som minskas varje år och 
behöver inte heller planera för avskrivningarna. Samtidigt går det att anpassa månadskostnaden genom 
att i leasingplanen ange ett lämpligt restvärde. 

Väljer du ett erfaret finansbolag med expertis inom industrisegmentet kan du få stor hjälp med att opti-
mera ditt företags finansieringslösningar så att de maximerar lönsamheten. Så att ditt företag kan förbli 
välmående och konkurrenskraftigt på lång sikt – i bra som dåliga tider.

OM NORDIC FINANCE
Nordic Finance är branschledande inom företagsleasing och värderar både snabbhet och den personliga 
kontakten högt. Vi ger små och medelstora företag möjlighet att växa genom rätt finansiering, oavsett 
om det gäller finansiell leasing eller hyra. Med över tio år i branschen kan vi vår sak. Våra kunder finns 
inom många olika områden och vi är experter på att hjälpa företag optimera sin maskinpark via smarta 
finansieringslösningar.

Jacob Nordell
Account Manager
jacob.nordell@nordicfinance.com  
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