Finansieringsformer

Varje gång som du vill köpa något så krävs det finansiering.
Privatpersoner, myndigheter, organisationer och företag har alla
olika behov och önskemål på finansieringsformer.
Filmen förklarar fördelar och nackdelar med de olika alternativ som
finns, som krediter, leasing och eget kapital. Dessutom förklaras
begrepp som till exempel obligationer, amortering, ränta, rating,
avdragsgill, säkerhet, reservfond och avskrivning.

Inledning
Kredit innebär en överlåtelse av förfoganderätten till en penningsumma
(penningkredit) eller fungibla varor (varukredit) på viss tid. Fungibla
kallas saker som är så lika varandra att de är direkt utbytbara. Lån,
avbetalningsköp och uppskov med betalning är exempel på olika
slags krediter. Kredittagaren återbetalar vid penningkrediter kreditens
nominella belopp, och vid varukrediter varornas värde i pengar eller
motsvarande mängd varor. Eftersom kredittagaren inte måste återbetala
skulden med samma sedlar och mynt eller samma varor kan han i princip
använda dem efter eget gottfinnande. Oftast måste kredittagaren utöver
det nominella beloppet eller varornas värde betala ränta.
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Leasing är ett sätt att finansiera en persons eller ett företags fordon,
maskiner eller inventarier. Leverantören säljer sina produkter
till ett leasingbolag som i sin tur hyr ut dem till slutanvändaren.
Leasingavgiften beräknas utifrån finansiella parametrar såsom
varans pris, avtalets löptid, restvärde efter löptidens utgång, ränta,
försäkringskostnad med mera. Några av fördelarna med leasing
är bl.a. att man specialiserar sig på sin kärnverksamhet och att
uthyrningsfirman tar transfereringsrisken.
Eget kapital är ett begrepp inom redovisningsteori och beskrivs oftast
som skillnaden mellan en organisations tillgångar och skulder. Eget
kapital är därmed det kapital som kan sägas utgöra organisations egna
medel. Om organisationen har ägare, till exempel när det är fråga
om bolag, kan det egna kapitalet betraktas som en skuld till ägarna.
Eget kapital uppstår antingen genom att intressenter, som ägare eller
medlemmar, skjuter till medel, eller genom att organisationen samlar
på sig driftsöverskott (vinst).
Nyckelord
Kredit
Obligationer
Lån
Amortering
Omsättningstillgångar
Kredit
Passivsida
Aktivsida
Annuitetsamortering
Nominell och effektiv ränta
Rating

Basel-reglerna
Kreditinstitut
Leasing
Hyrköp
Avdragsgill
Säkerhet
Vinst
Reservfond
Dolda reserver
Avskrivning
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Avsättning
Försäljning
Kapitalökning
Ägartillskott
Nyemission

Finansieringsformer
Aktiviteter före visning
Ta reda på vad begreppet ”finansieringsform” innebär.
Kan ni komma på och ge exempel på några olika
finansieringsformer? Diskutera i klassen!
Frågor efter visning
1. Ge några exempel på vilka sätt man kan få
kredit.

2. Vad innebär amorteringsfritt lån?

Internetkällor
http://www.almi.se/finansiering/varafinansieringsformer/ - om olika finansieringsformer
http://www.esv.se/amnesomraden/Styrning/Finansiellstyrning/Forklaringar-till-olika-finansieringsformer/ Ekonomistyrningsverket om finansieringsformer
http://www.expowera.se/mentor/ekonomi/
finansiering_attvalja.htm - om olika
finansieringsformer

3. Vad innebär begreppen passiv- och aktivsi-

http://www.esv.se/ - Ekonomistyrningsverket

5. Vad gör man när man leasar något?

www.ne.se - Nationalencyklopedin

dan?

4. Vad är rating för någonting?

Aktiviteter efter visning
Dela upp er i par. Välj ut ett av avsnittet i filmen för att
utforska det grundligare. Se först filmavsnittet en gång
till. Diskutera sedan med varandra vad avsnittet tar
upp och gå igenom innehållet tills ni förstått allt det
viktigaste.

http://www.skatteverket.se/ - Skatteverket
http://www.fi.se/ - Finansinspektionen
www.google.se - Användbar sökmotor
www.dn.se - Dagens nyheter
http://www.dnskola.se/ - Dagens nyheters skolsajt
www.wikipedia.se – Bra nätencyklopedi
www.filmo.se

Välj bland någon av följande begrepp och ta reda
på mer: Obligationer, amorteringsfri, rörelsekredit,
annuitetsamortering, insolvens eller avdragsgill.
Dela in er i grupper på 2-4 personer. Hitta först på en
affärsidé till ”Aktiebolaget AB” och bestäm sedan vilka
finansieringsformer ni vill använda. Motivera era val!
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