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ÅRSBERETNING 2008
Finansieringsselskapenes Forening skal være en
naturlig interesseorganisasjon for alle finansieringsselskaper, banker og andre selskaper som
driver med slik virksomhet i Norge.
Gjennom høy kompetanse og markedskunnskap skal
foreningen overfor 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.

Hovedtrekk

Året i korte trekk
Januar
• Innføring av automatiserte bomstasjoner i
Osloområdet skaper praktiske problemer for
leasingselskapene.

Hovedpunkter 2008
• Godt år for finansieringsselskapene, men varsler om vanskeligere tider
• Salget flater ut innen de fleste produktområder
• Mer krevende fundingsituasjon
• Tilfredsstillende lønnsomhet og bedre enn for andre grupper finansinstitusjoner
• Moderate, men etter hvert stigende tap
• Økning i forvaltningskapital - betryggende soliditet

Tall i prosent av g jennomsnittlig forvaltningskapital
Rentenetto 1)

Foreningens organisering

Mars
• Daglig leder ikke lenger del av styret i finansieringsselskapene

2004

2005

2006

2007

2008

Driftsresultat før tap1)
Tap1)
Resultat av ordinær drift før skatt1)

3,9%
2,2%
0,5%
1,6%

3,6%
2,1%
0,3%
1,7%

3,5%
2,2%
0,4%
1,7%

3,5%
2,6%
0,8%
1,7%

3,8%
2,9%
1,0%
1,8%

Tall i mrd kroner
Resultat av ordinær drift før skatt1)
Medlemsselskapenes samlede forvaltningskapital pr 31.121)
Nye leasinginvesteringer totalt
Nye leasinginvesteringer personbiler
Nye investeringer - andre utlån (billån og øvrig utlån)
Factoringomsetning inkl. bloc-factoring
Factoringutlån
Kredittkort, total omsetning (internasjonale og innenlandske)
Betalingskort, total omsetning (internasjonale)
Kortbaserte utlån og blancokreditter, utestående lånevolum

2004
1 570
98,4
23,1
5,0
19,9
70,9
4,3
22,7
20,4
24,2

2005
1 893
117,3
28,3
5,8
22,2
76,8
4,7
27,4
21,4
27,1

2006
2 330
141,0
31,8
6,8
26,9
94,3
7,6
34,4
24,3
27,6

2007
2 611
162,4
36,7
7,0
32,3
133,6
8,4
41,2
34,0
32,1

2008
3 404
199,3
39,6
7,0
30,0
147,2
7,8
53,7
37,7
38,9

April
• Forbrukerkredittdirektivet vedtatt i EU.
• Konkurransetilsynet vurderer om det foreligger overtredelse av konkurranseloven for
prisstrukturen i de internasjonale kontoordningen.
• BMW Financial Services blir nytt medlem av
foreningen.
• Finfo avholder årsmøte. Sjur Loen, adm.

direktør i Nordea Finans Norge AS, velges
som styrets formann.

September
• Finanskrisen får sitt første store offer ved
at Lehman Brothers går konkurs. Dramatisk
store virkninger for norske og europeiske
interbankmarkedet.

Mai
• Fortis Lease Norge AS blir nytt medlem av
foreningen.

Oktober
• Finansdepartementet legger frem Bankpakke I.

Juni
• Norges Bank foretar renteøkning for å
dempe prisveksten.
Juli
• Frarådningsplikten i kredittkjøp blir iverksatt.
August
• Nye regler for store engasjementer innføres.
• Elavon Merchant Services blir nytt medlem i
foreningen.

November
• Finfo tilskriver Finansdepartementet om
håndtering av formidlingsprovisjoner.
Desember
• Felles brev fra Bilbransjeforbundet og Finfo
sendes Finansdepartementet om fordeling av
inngående mva på felles anskaffelser.

Medlemsselskapenes utlånsvolum
Andel fordelt på gruppe
100 %

80 %

Bil lån

30 %

Bil leasing
Factoring utlån

25 %

60 %

Factoring omsetning

Jan Juliussen
Olav Sandmoen
Olaf Nielsen

(Dir. SG Finans AS)
(Dir. Nordea Finans Norge AS)
(Dir. DnB NOR Finans AS)

Terje Skagseth

(Adm. dir. Sparebank1 Finans
Midt-Norge AS)

Anne-Lise Løfsgaard
Jan Fr. Haraldsen
Torill Alsaker

(Adm. dir.)
(Direktør)
(Konsulent)

Valgkomiteen

Administrasjonen

Kortbaserte utlån

15 %

Int. betalings- og kreditkort:
omsetning

5%

Kilde: Finansieringsselskapenes Forening

0%

0%
‘03

Kreditt- og betalingskort:
• Den kortbaserte utlånsveksten fortsatte i 2008
• Økende misligholdsandel og utsikter til høyere tap
• Internasjonale kort brukes hyppigere
• Internasjonale kreditt- og betalingskort attraktive som
betalingsmiddel og finansieringskilde

(Adm. dir. Møller BilFinans AS)
(Adm. dir. Sparebank 1 Finans Nord-Norge)
(Adm. dir. Terra Finans AS)

20 %

20 %

Bilfinansiering:
• Nedgang i billån og billeasing som følge av fallende nybilsalg
• Privatleie på samme nivå som fjoråret
• Medlemsselskapene fortsatt dominerende finansieringskilde i bilmarkedet

Tore Tajet
Hermod Bakkejord
Andreas Flognfeldt

Investeringskreditter

35 %

10 %

Factoring:
• Omsetningsvekst og dempet utlån
• Fakturamengde på nivå med fjoråret
• Økt aktualitet som alternativ driftsfinansieringskilde på
grunn av kredittilstramning hos bankene
• Nettbaserte factoringløsninger øker produktets attraktivitet blant bedriftene
• Økt oppmerksomhet om factoring som aktiv del av
bedriftens finansstrategi

(Adm. dir. Nordea Finans Norge AS)
(Adm. dir. DnB NOR Finans AS)
(Adm. dir. Santander Consumer Bank AS)
(Adm. dir. DnB NOR Kort)
(Adm. dir. SG Finans AS)
(Adm dir. Glitnir Factoring AS)

Varamedlemmer

Kvartalsutvikling 2008 for Finfo’s produktområder
Prosentvis endring i nysalget sammenlignet med samme
kvartal for fjoråret

1) Foreløpige tall for 2008.

Leasing:
• 13 prosent porteføljevekst i 2008 opp til historisk høyt
leasingnivå
• Sterk posisjon som finansieringsløsning for næringslivet
• Industrielt utstyr, maskiner og transport dominerer som
leasingobjekter
• Fortsatt tilfredsstillende inntjening, men forventninger om
høyere tap
• Avtagende salgsvekst og lavere ordrereserve inn i 2009

Sjur Loen
Stein Ove Steffensen
Erik Kongelf
Bjørn Tore Westby
Carsten Thorne
Jan Rune Hurlen

Varamedlem

40 %

Virksomhetsområdene

Styret
Formann:
Viseformann:

‘04

‘05

‘06

‘07

‘08

-5 %

Utenlandseid finansieringsselskap

-10 %

Filial av utenlandsk foretak

-15 %

Norsk finansieringsselskap

-20 %
-25 %
1. kv.artal 2008

2. kv.artal 2008

3. kv.artal 2008

4. kv.artal 2008

Kort om Finfo
FINFO (Finansieringsselskapenes Forening) er
en bransjeforening for finansieringsselskaper
som driver virksomhet i Norge. Medlemmer kan
være finansieringsselskaper eller andre finansinstitusjoner med konsesjon i Norge som driver
virksomhet innenfor områdene leasing, factoring, lån mot salgspant, kredittkort, betalingskort, faktureringskort og annen forbrukerfinansiering.
Foreningen har også anledning til å oppta filialer etablert i Norge av utenlandske finansie-

ringsselskaper eller andre finansinstitusjoner
som driver virksomhet innenfor disse områdene. 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 41 medlemmer –
26 norsketablerte foretak og 15 filialer av
utenlandske kredittinstitusjoner. Foreningen

ivaretar medlemmenes interesser overfor myndighetene og er høringsinstans for lovforslag
som berører selskapenes virksomhet.
Medlemmene ytes bistand i spørsmål av juridisk, regnskapsmessig, administrativ og internasjonal karakter. Foreningen er medlem i de
europeiske organisasjonene Eurofinas og
Leaseurope, og er dessuten medlem av
Finansnæringens Hovedorganisasjon.
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