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Allmänt  Med Leasingmodulen kan du  

 skapa rapporter som visar information om era leasingavtal (avtalsöversikt) 

 registrera beställning av objekt om du har ett vagnparks- eller leasingkontoavtal hos 

Danske Finans  

 se information om och ta fram kopior på era leasingfakturor 

 

Menyval När du är inloggad i Business Online, väljer du “Finansering” och där under hittar du 

menyerna Leasingrapporter, Leasingbeställningar samt Leasingfakturor. 

 

 

Avtalsöversikt När du vill skapa en rapport väljer du Avtalsöversikt. Om du har behörighet till flera företag 

som är anslutna till samma Business Online-avtal, så väljer du först vilka av dessa som ska 

ingå i rapporten. Därefter väljer du per vilket datum du vill att rapporten ska skapas. Du väljer 

också vilken information du vill ha med i din rapport. Om rapporten ska innehålla flera 

företag rekommenderar vi att du väljer kolumnerna Företag och Kundnummer för att enklare 

kunna sortera i rapporten. 

 

Sedan klickar du på ”Skapa rapport”.  

 

Det är möjligt att spara de val av kolumner du gjort genom att klicka “Spara kolumner”. Detta 

gör att dina val ligger kvar nästa gång du vill skapa en rapport.  

 

 

Förklaring till kolumner  Här följer en förteckning över vilka kolumner du kan välja till din Avtalsöversikt, samt  

en kortfattad förklaring till innehållet i respektive kolumn. 

 

Nummer  Kolumn Beskrivning   

1 Anskaffningsvärde 

Ursprungligt anskaffningsvärde ex 

moms för det objekt som omfattas av 

avtalet 

2 Avtalsnummer Avtalets nummer 

3 Avtalsstatus 

Leasingavtal kan vara :  

a) Aktivt 

b) Beställt: avtalet är underskrivet men 

inte startat 

c) Stoppfakturerat: Utredning pågår om 

avtalet 

4 Avtalstyp 

Typ av avtal, tex Leasingavtal, 

Vagnpark, Leasingkonto eller 

Valutaleasing 

5 Bokfört restvärde 

Danske Finans bokförda restvärde ex 

moms på objektet som omfattas av 

leasingavtalet 

6 EAN-nummer 

Det EAN-nummer som elektroniska 

fakturor sänds till.  

7 Fakturaadress Aktuell fakturaadress för avtalet 

8 Fakturareferens Kort löpande text på fakturan för avtalet. 
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Förekommer inte på alla avtal och är i 

de flesta fall detsamma som objektets 

registreringsnummer. Meddela Danske 

Finans om ni här vill visa t ex 

kostnadsställe eller projektnummer. 

9 

Fakturerad hyra senaste 

12 mån 

Summan av de leasinghyror som 

förfallit under de senaste 12 månaderna 

10 Företag 

Visar det företag som står som 

leasetagare 

11 

Förfallet belopp inkl 

moms 

Visar belopp som förfallit till betalning 

eller som ni har tillgodo. 

12 

Hyresperiod för nästa 

förfallodag 

Visar slutdatum för den hyresperiod som 

förfaller nästa gång 

13 

International Financial 

Reporting Standard 

10 kolumner som visar värden för era 

leasingavtal enligt IFRS-krav: 

a) Ränta senaste 12 mån (betald) 

b) Avskrivning senaste 12 mån (betald) 

c) Ränta senaste 3 mån (betald) 

d) Avskrivning senaste 3 mån (betald) 

e) Nuvärde av hyra < = 1 år (beräkning) 

f) Nuvärde av hyra år 1 - 5 (beräkning) 

g) Nuvärde av hyra > 5 år (beräkning) 

h) Summa hyror < = 1 år (beräkning) 

i) Summa hyror år 1 - 5 (beräkning) 

j) Summa hyror > 5 år (beräkning) 

Alla värden visas ex moms. 

14 Kontaktperson 

Kontaktperson hos er (meddela Danske 

Finans om ni vill att vi registrerar 

kontaktperson)  

15 Kundnummer 

Kundnumret på det företag som står som 

leasetagare 

16 

Kvarvarande löptid i 

månader 

Antal månader till leasingavtalet löper ut 

fr o m den 1:e i månaden i ditt 

sökalternativ  

17 Kvarvarande perioder  Antal perioder som inte är förfallna 

18 Löptid i månader Avtalets totala löptid i månader 

19 Nästa hyra 

4 kolumner som visar information om 

den leasinghyra som närmast förfaller 

till betalning.  

a) Nästa hyra totalt belopp 

b) Nästa hyra ränta, dvs den del av nästa 

hyra som avser ränta 

c) Nästa hyra avskrivning, dvs den del 

av nästa hyra som avser avskrivning 

d) Nästa hyra hyresjustering, dvs den del 

av nästa hyra som avser hyresjustering 

Alla värden visas ex moms.  
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20 Objekt 

Beskrivning av objektet som omfattas av 

leasingavtalet 

21 Objektstyp 

Övergripande beskrivning av objektets 

typ 

22 Periodicitet 

Betalningsperiodicitet kan vara månad, 

kvartal, halvår eller år 

23 Registreringsnummer 

Registreringsnummer på fordonet som 

omfattas av leasingavtalet 

24 Räntetyp 

Vid basränta anges här använd typ av 

basränta 

25 Slutdatum 

Datum då leasingavtalet löper ut enligt 

ursprungligt avtal 

26 Slutrestvärde 

Slutrestvärdet enligt ursprungligt 

leasingavtal 

27 Startdatum Datumet då leasingavtalet startades 

28 

Summa ej utfakturerade 

hyror 

Summa av de leasinghyror som återstår 

att fakturera till avtalets slutdatum 

(beräkning). Visas ex moms. 

29 Valuta 

Avtalets valuta. Om ni har avtal i flera 

valutor sammanställs respektive valuta 

för sig 

 

 

 

Årssammanställning Varje år per årsskiftet skapas en årssammanställning, som ni hittar i ert e-arkiv. Denna 

sammanställning innehåller ett urval av kolumnerna i Avtalsöversikten.  

 

Registrera beställning  Funktionen är öppen för er som har avtal om vagnpark (och inte beställer objekt via Bilreda) 

eller leasingkonto hos Danske Finans och använder er av svenska leverantörer. Om ni har ett 

vagnparks- eller leasingkontoavtal och vill komma igång med funktionen, kontakta först 

Danske Finans.  

 

 Gör så här för att registrera en beställning:  

  

Steg  Beskrivning   

1 Klicka på Registrera beställning 

2 

Efter att ha valt företag anger du ramavtalsnummer. Kontakta 

Danske Finans om du är osäker på vilket ramavtalsnummer ni 

har.  

3 Ange leverantörens organisationsnummer och klicka på Verifiera 



 

 

 

 

 

 

Leasing 
 

 4 

4 

Klicka på aktuell knapp för att Registrera beställning vagnpark 

alt. leasingkonto 

5 

Tänk på att fylla i så mycket information som möjligt i 

beställningsformuläret. De fält som har en röd * är obligatoriska. 

I beställningsformuläret finns hjälptexter till vissa av fälten. Du 

hittar hjälpen genom att klicka på   

6 Klicka på Registrera beställning 

7 

Gå in i Beställningsöversikten, välj företag och klicka på Sök. 

Din beställning finns nu överst i listan  

8 

Beställningen ska nu godkännas. Du som användare kan ha 

behörighet att godkänna Ensam eller 2 i förening (tilldelas av 

administratören för ert Business Online-avtal).  

9 

När beställningen är godkänd hämtar du beställningen i PDF-

format genom att välja ”PDF” i listan bredvid aktuell beställning 

10 Spara PDF-beställningen på din dator.  

11 

Beställningen mailas till leverantören från godkänd mailadress 

(dvs som finns angiven i fullmakt lämnad till Danske Finans). 

Observera! Om du har leasingkontoavtal är det viktigt att en 

kopia av beställningen mailas till danske.finans@danskebank.se 

(se även rutinbeskrivning till ert ramavtal).  

12 

Danske Finans tar emot faktura från leverantören och lägger upp 

leasingavtal enligt rutinbeskrivning och villkor i ert ramavtal 

 

 

 

Beställningsöversikt För att titta på registrerade beställningar väljer du Beställningsöversikt. Här kan du söka fram 

de beställningar som är registrerade av behöriga användare för de företag som är anslutna till 

Business Online-avtalet. Observera att denna funktion endast är öppen för er som har avtal om 

vagnpark eller leasingkonto hos Danske Finans.  

 

 Det är också härifrån du godkänner registrerade beställningar och hämtar beställningar i PDF-

format.  

 

Fakturaöversikt För att titta på och skriva ut kopior av leasingfakturor från Danske Finans väljer du 

Fakturaöversikt.  

 Välj först företag. Du kan därefter välja mellan att söka efter en enskild faktura eller att ta 

fram en fakturalista. Om du vill ta fram en lista finns följande sökkriterier:  

 alternativadress (tillgängliga visas i rullisten)  

 fakturastatus 

 fakturadatum  

 

I listan bredvid aktuellt fakturanummer kan du välja att visa fakturan eller att hämta den i 

PDF-format.  

 

Tilldela behörigheter Administratören på ert Business Online-avtal tilldelar behörigheter till leasingmodulen via 

Administrationsmodulen. Leasingmodulen finns under Produkter och tjänster.  

 Användaren kan ha följande behörigheter: 

mailto:danske.finans@danskebank.se
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Förfrågan innebär att användaren kan skapa rapporter, se registrerade beställningar och 

se/hämta kopior av leasingfakturor. 

Registrera innebär att användaren kan registrera beställningar av objekt inom vagnparks- och 

leasingkontoavtal.  

Fullmakt innebär att användaren kan godkänna registrerade beställningar. Det finns olika 

nivåer av fullmakt; Ingen, 2 i förening eller Ensam.  

 

Läs mer om Administrationsmodulen i vägledningen ”Administration generellt”. 

 

   


