Strukturerad finansiering
med leasing
ABB Credit bedriver en stor finansverksamhet utvecklad ur ett behov
att skapa bra finansieringslösningar för ABB:s kunder.

S

tora liksom små bioenergi
projekt måste finansieras på
ett eller annat sätt. Finansiering-

en kan faktiskt ofta vara avgörande för projektens lönsamhet. Externt kapital är den vanligaste fi-

nansieringskällan jämte egna
medel och eventuella bidrag.
Finansiering
ABB, som mest är känt som ett
världsledande företag inom energiframställning, har genom ABB
Credit även specialiserat sig på finansiering av värmeverk och värmekraftverk och är Sveriges
största leasingföretag enligt Affärsvärlden. Finansieringen är
mycket långsiktig. Finansieringsperioder om 15–20 år är vanligt.
Verksamheten syftar till, förutom att ge lönsamhet, att öka
ABB-koncernens försäljning genom att erbjuda attraktiva finansiella lösningar till koncernens
kunder.

Halmeldat värmeverk hos Hilbrands Energi i Mjölby.
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Kombination bäst
– Den bästa formen av finansiering för stora och små bioenergianläggningar är en kombination
av leasing och lån, säger regionchef Robert Larsson.
– I princip kan mellan 50– 70
procent av en bioenergianläggning leasas. Resterande delar,
låne- eller egenfinansieras. För
kunden innebär ett leasingupplägg på 15 år att projektet kan
visa positiva siffror redan efter
andra året. Vid en lånefinansiering kan lönsamhet vanligtvis
inte nås förrän efter fem till sju
år. Några skäl till detta är den
konkurrenskraftiga räntan och
att hyran kan anpassas efter lönsamheten.
Exempel
Några kunder som upptäckt fördelen med den långfristiga finan-

sieringen är Hilbrands Energi,
ett privat initiativ i Mjölby.
Pannorna eldas med halm och
total uteffekt beräknas till 4–6
MW.
– Finansieringslösningen var
en förutsättning för att projektet
skulle kunna genomföras, säger
Lars Olof Hilbrand, initiativtagaren till projektet.
– Verksamheten är nu i full
gång och invigning sker i början
av Januari.
Andra exempel är Forssjö Bruk,
Tierps Fjärrvärme, Brista Kraft
och Växjö Energis nya anläggningar. Till Forssjö Bruk har man
även finansierat annan utrustning,
bland annat hyrs en skotare.
Inga färdiga
lösningar
ABB Credit erbjuder flera olika
lösningar för att finna den lämpligaste finansieringen i varje enskilt projekt.
I princip finns inga standarlösningar eftersom inget projekt
är den andra likt. Kundanpassade lösningar skiljer från vanliga
raka eller amorteringsfria lån från
bankerna säger Robert Larsson.
Fördelen med
leasing
• 100-procentig finansiering.
• Samma eller lägre räntor än
vanliga lån.
• Hyran är en operativ kostnad
som belastar resultatet före finansiella poster.
• Ingen påverkan på likviditeten.
• Leasinggivaren (ABB Credit)
äger utrustningen.
• Både fast och rörlig ränta kan
tillämpas.
• Kräver inte utrymme i befintliga kreditramar.
• Rörlig ränta i kombination
med räntetak gör att räntan inte
kan överstiga en förutbestämd
räntesats.

Faktaruta/ABB Credit
ABB Credit är Sveriges ledande finansiär av bioenergiprojekt.
ABB Credit ingår i ABB Financial Services och arbetar med investeringsfinansiering och företagsfinansiering samt medverkan i syndikering och förmedling.
ABB Credit har en utestående finansiering om 12 miljarder. Av
dessa är cirka 30–40 procent utlåning till kraftprojekt.
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