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Finansieringsselskapenes Forening skal være en

naturlig interesseorganisasjon for alle finansie-

ringsselskaper, banker og andre selskaper som dri-

ver med slik virksomhet i Norge. Gjennom høy kom-

petanse og markedskunnskap skal foreningen over-

for omverdenen fremstå som en representant

for bransjen, mens foreningen innad skal formidle

kunnskap og bidra til en felles bransjekultur med

sunn konkurranse selskapene i mellom.



Hovedpunkter 2006 

• Nok et godt år for finansieringsselskapene 

• Fortsatt høykonjunktur med sterkest effekt på bedriftsmarkedsproduktene 

• Salgsvekst innen alle produktområder 

• Stigende rentenivå, økt konkurranse og fundingsituasjonen skaper press på rentemargin 

• Tilfredsstillende lønnsomhet og bedre enn for andre grupper finansinstitusjoner

• Moderate tap på utlån

• Økning i forvaltningskapital - betryggende soliditet

Leasing:

• Salgsveksten fortsatte – sterk posisjon som finansierings-

løsning i næringslivet

• Leasing av personbiler, industrielt utstyr og maskiner økte 

mest, kontor- og datamaskiner flatet ut

• Økende konkurranse og press på rentemargin, men fortsatt 

tilfredsstillende inntjening

• 17 prosent porteføljevekst og historisk høyt leasingnivå

Bilfinansiering:

• Billeasing fortsatte den kraftige veksten fra de foregående 

årene 

• Markert vekst i billån til privatmarkedet 

• Økende etterspørsel etter privatleie

• Medlemsselskapene befestet sin posisjon som dominerende 

finansieringskilde i bilmarkedet

Factoring:

• Forsterket vekst i omsetning og utlån fra tidligere år

• Større utbredning av blocfactoring blant store kunder

• Økt oppmerksomhet om factoring som aktiv del av 

bedriftens finansstrategi

• Nettbaserte factoringløsninger øker produktets 

attraktivitet blant bedriftene

Kreditt- og betalingskort:

• Sterk vekst i antall kort, omsetning og utlån for 

internasjonale kreditt- og betalingskort

• Synkende transaksjonsbeløp innenfor kort

• Fortsatt tilfredsstillende tapsutvikling 

FINFO (Finansieringsselskapenes Forening) er

en bransjeforening for finansieringsselskaper

som driver virksomhet i Norge. Medlemmer kan

være finansieringsselskaper eller andre finans-

institusjoner med konsesjon i Norge som driver

virksomhet innenfor områdene leasing, facto-

ring, lån mot salgspant, kredittkort, betalings-

kort, faktureringskort og annen forbrukerfinan-

siering.

Foreningen har også anledning til å oppta filia-

ler etablert i Norge av utenlandske finansie-

ringsselskaper eller andre finansinstitusjoner

som driver virksomhet innenfor disse områ-

dene. Det er en forutsetning for medlemskap

at virksomheten står under tilsyn av

Kredittilsynet eller tilsvarende myndighet i

utlandet, og er underlagt krav til egenkapital og

regnskapsoffentlighet.

Foreningen dekker ca. 90 % av markedet og

hadde ved utgangen av året 36 medlemmer –

26 finansieringsselskaper og 10 filialer av uten-

landske kredittinstitusjoner. Foreningen ivare-

tar medlemmenes interesser overfor myndig-

hetene og er høringsinstans for lovforslag som

berører selskapenes virksomhet. Medlemmene

ytes bistand i spørsmål av juridisk, regnskaps-

messig, administrativ og internasjonal karakter.

Foreningen er medlem i de europeiske 

organisasjonene Eurofinas og Leaseurope, og er

dessuten medlem av Finansnæringens

Hovedorganisasjon.

Tall i prosent av g jennomsnittlig forvaltningskapital 2006 2005 2004 2003 2002

Rentenetto 1) 3,4% 3,6% 3,9% 4,2% 3,7%

Driftsresultat før tap 1) 1,9% 2,1% 2,2% 2,7% 2,2% 

Tap 1) 0,3% 0,3% 0,5% 0,9% 0,5% 

Resultat av ordinær drift før skatt 1) 1,6% 1,7% 1,6% 1,9% 1,7%

Tall i mrd kroner 2006 2005 2004 2003 2002

Resultat av ordinær drift før skatt 1) 2 173 1 893 1 570 1 583 1 329

Medlemsselskapenes samlede forvaltningskapital pr 31.12 1) 139,8 118,1 98,4 88,8 80,8 

Nye leasinginvesteringer totalt 31,8 28,3 23,1 17,8 18,9

Nye leasinginvesteringer personbiler 6,8 5,8 5,0 3,4 4,1 

Factoringomsetning inkl. bloc-factoring 91,7 76,8 70,9 64,1 51,6 

Factoringutlån 7,6 4,7 4,3 3,4 2,8 

Nye investeringer - andre utlån (billån og øvrig utlån) 3) 26,9 22,2 19,9 16,0 13,6

Kredittkort, total omsetning (internasjonale og innenlandske) 2) 34,4 27,4 22,7 20,1 16,5 

Betalings- og kredittkort, utestående lånevolum 3) 20,5 18,1 16,0 12,6 10,8

Betalingskort, total omsetning 2) 24,3 21,4 20,4 18,7 19,0

1) Foreløpige tall for 2006.

2) Blanco-kreditter inngår i tallene for Betalings- og kredittkort. For 2004 er tall for Nordea og EnterCard med.

Kilde: Finansieringsselskapenes Forening

Virksomhetsområdene

Foreningens organisering

Styret 

Formann: Erik Kongelf (Adm. dir. Santander Consumer Bank AS)

Viseformann: Sjur Loen (Adm. dir. Nordea Finans Norge AS)

Stein Ove Steffensen (Adm. dir. DnB NOR Finans AS)

Bjørn Tore Westby (Adm. dir. DnB NOR Kort)

Carsten Thorne (Adm. dir. SG Finans AS)

Heidi Skaaret (Adm. dir. IKANO Finans AS) 

Varamedlemmer 

Heidi Skaaret (Adm. dir. IKANO Finans AS)

Jan Rune Hurlen (Adm. dir. Glitnir Factoring AS)

Tore Tajet (Adm. dir. Møller BilFinans AS)

Valgkomiteen

Olav Hasund (Dir. Santander Consumer Bank AS)

Reidun Korsnes (Dir. DnB NOR Finans AS)

Tore Haugstvedt (Dir. Nordea Finans Norge AS)

Varamedlem

Jan Juliussen (Dir. SG Finans AS)

Administrasjonen

Anne-Lise Løfsgaard (Adm. dir.)

Jan Fr. Haraldsen (Direktør)

Torill Alsaker (Konsulent)
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Hovedtrekk

Kort om Finfo

Året i korte trekk

Januar

De nye bokføringsreglene som ble innført i

2005 blir obligatoriske, og innebærer blant

annet en innskjerping av regler om salgs-

dokumenters innhold og utsendelse.

Februar

Aktiv kursperiode på våren og høsten med flere

aktuelle kurs i Finfo-regi for nyansatte og

erfarne medarbeidere i medlemsselskapene.

Mars

Medlemsselskapenes årsrapporter for 2005

viser samlet sett nok en gang godt salg og

betydelig høyere inntjening enn for andre 

grupper finansinstitusjoner.

FactoNor AS skifter navn til Glitnir Factoring

AS 

Mai

Foreningens årsmøte avholdes i Bergen. Erik

Kongelf, adm. direktør i Santander Consumer

Bank AS, g jenvelges som styrets formann.

Juli

Basel II blir g jennomført i EU g jennom to nye

direktiver som omhandler adgang til å oppta og

utøve virksomhet som kredittinstitusjon og om

kravene til investeringsselskaper og kredittinsti-

tusjoners kapitalgrunnlag. Regelverket inne-

bærer blant annet at det innføres et nytt kapi-

talkrav for operasjonell risiko.

September

Finfo utgir egen temaavis om leasing og facto-

ring som bilag til Dagens Næringsliv (302 000

lesere daglig, 177 000 av disse er ledere og

beslutningstakere).

Svea Finans NUF opptas som medlem i

Finansieringsselskapenes Forening og

Finansieringsselskapenes Servicekontor.

Selskapet er en filial av Svea Ekonomi AB.

Finfo beslutter å g jennomføre en medlems-

undersøkelse for å sikre at foreningens strate-

gi er i tråd med medlemsselskapenes ønsker.

Oktober

Finfo igangsetter arbeid med en mønsteravtale

for Privatleie for medlemsselskapene med

utgangspunkt i standardavtalen for generell

billeasing og den enighet om vilkår som ble opp-

nådd mellom Toyota og Forbrukerombudet.

November

Utenlandsandelen blant norske finansierings-

selskaper øker og utg jør nå rundt 70 prosent i

forhold til brutto utlån.

Desember

Foreningens adm direktør oppnevnes som med-

lem av banklovkommisjonen.

Norge implementerer g jennom ny forskrift de

delene av Basel II-regelverket som berører 

kapitaldekning. Forskriften trer i kraft 1.1.2007

med overgangsregler frem til 31.12.2007.

De nye bokføringsreglene blir i større grad 

tilpasset praktiske behov for bransjen.

2006 ser ut til å bli nok et godt år for 

finansieringsselskapene.
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