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Finansieringsselskapenes Forening

Bransjeforeningen for dem som 
driver virksomhet i Norge innen:

o Leasing
o Factoring
o Lån mot salgspant
o Kredittkort og annen 

forbrukerfinansiering

De 43 medlemmene representerer:

o mer enn 90 % av markedet 
for leasing og factoring til 
næringslivet

o ca. 90 % av utlån innen 
forbrukerfinansiering og 
kredittkort



Finansieringskildene

• Fremmedfinansiering:

– Lån 

o Gjeldsbrevlån / nedbetalingslån

o Salgspantlån

o Kassekreditt

– Leasing

o Full pay-out-leasing 

o Restverdileasing

– Factoring

• Egenfinansiering:

– Oppsparte midler 

– Innskudd fra eiere 

– Bidrag fra rike 
onkler

• Ca. 80 % av norske bedrifter finansieres av 
finansnæringen

• Uten finansforetakene stopper Norge



Nærmere om lån og sikkerhet for lån

Sikkerhet for lån / kreditter:

• Pant:  Næringsdrivende kan pantsette bl.a.:

o Fast eiendom, leierett til fast eiendom, 
driftstilbehør, kundefordringer, 
motorvogner, anleggsmaskiner, 
varelager, bankinnskudd, patenter, mv

• Kausjon / garanti:

o I småbedriftsmarkedet er det ikke uvanlig 
å kreve tilleggssikkerhet fra 
virksomhetens eier

Ulike typer lån / kreditter:  

• Gjeldsbrevlån / nedbetalingslån

o Til finansiering av bygg, maskiner, utstyr mv.

• Salgspantlån

o Lån med pant i gjenstanden som finansieres

o Noen begrensninger: Kan f.eks. ikke ta pant i 
varer beregnet for videresalg

• Kassekreditt

o Rammekreditt til bruk i løpende drift av 
virksomheten (likviditetsbuffer) 

------

Kreditt-tilgangen er et speilbilde av 
pantsettelsesadgangen:  

• Liberal pantsettelsesadgang i Norge



Nærmere om leasing 

Kjennetegn ved leasing:

• Et leieforhold der finansieringselementet er 
fremtredende

• Leasingselskapet kjøper objektet på oppfordring 
fra kunden og blir eier

• Kunden får en bruksrett til objektet (og 
vedlikeholdsplikt), gjerne tidsbegrenset til 3-5 år 

• Kunden betaler en nærmere avtalt startleie, og 
deretter månedlige terminer i leasingperioden

• Sparsom regulering av leasing i lovverket

o Rettsforholdet mellom partene er regulert i 
leasingavtalen

o Preseptoriske (ufravikelige) regler i 
forbrukerforhold

o Deklaratoriske regler (fravikelige) regler i 
næringsforhold

o Finfos mønsteravtale

Hva er leasing?

• Leasing er en finansieringsform som kan sees på 
som en mellomting mellom leie og 
lånefinansiering



Leasebarhet – hva kan leases?

• Kan ikke leases:

o Varer beregnet for videresalg

o Utstyr som blir sammenføyet / 
inkorporert / bearbeidet slik at det 
blir en integrert del av noe annet

▪ Maling

▪ Bygningsmaterialer

o Tjenester i sin alminnelighet

• Kan leases:

o Transportmidler, maskiner og 
datautstyr

▪ Næringslivsinvesteringer i disse 
kategoriene utgjorde 134 mrd. i 2017

▪ Av disse 134 mrd. er ca. 30 % leasing-
finansiert via Finfos medlemmer

o Produksjonsutstyr

o Utstyr, aktiva, gjenstander for øvrig 
som kunden har til eget bruk 



Leasing – både til næring og forbrukere 

Leasing i forbrukerforhold:

• For det alt vesentligste 
begrenset til personbiler

• Leasing av personbiler er 
gjennomgående 
restverdileasing 

• Leasingfinansiering av 
personbiler til forbrukere 
kalles gjerne privat leie / 
privat leasing  

Leasing i næringsforhold – to avtaletyper:

• Full pay-out leasing:  Leasingavtale hvor avtalt leie over 
leieperioden dekker hele kjøpesummen (med renter)

o Ved utløpet av leieperioden kan kunden:

• Leie videre (gjerne til 1/12 av ordinær leie)

• Anmode om å få kjøpe utstyret

• Levere utstyret tilbake

• Restverdileasing:  Leasingavtale der kundens 
leiebetaling kun dekker deler av kjøpesummen,  og den 
resterende delen betales av leverandør ved at denne 
kjøper tilbake gjenstanden

o Ved utløpet av leieperioden må kunden levere 
gjenstanden tilbake til leverandøren



Utvalgte argumenter for leasing

✓ Mindre likviditetsbelastning og kapitalbinding for kunden 

✓ Kunden slipper å stille sikkerhet 

✓ Enkelhet – Næringskunden utgiftsfører leiebeløpene fortløpende 
(hovedregel)

✓ Kunden får frigjort tid til å fokusere på egen kjernevirksomhet

✓ For kunden: Liten / ingen risiko knyttet til verdiutviklingen på utstyret



Factoring

Visualisering av factoring:Hva er factoring?

• Finansieringsløsning for næringsdrivende

• Den næringsdrivende overlater sine kunde-
fordringer til et factoringsselskap (finansforetak) 
for administrasjon og inndrivelse

• Finansforetaket utbetaler en større del av 
fordringens pålydende som forskudd til klienten

• Klientens kunder underrettes (notifiseres) om at 
frigjørende betaling bare kan skje til factor

• Fordringene betales til finansforetaket, som 
etter innbetaling foretar et etteroppgjør

Argumenter for factoring:

• Klienten får raskt og trygt oppgjør for sine 
utestående fordringer

• Klienten får frigjort tid til sin kjernevirksomhet



Finansieringsselskapenes Forening
f

Medlemsoversikt
• Bank Norwegian AS

• BB Bank ASA

• BMW Financial Services Norge NUF

• BNP Paribas Leasing Solutions AS

• Brage Finans AS

• Danske Bank – filial

• Debank ASA

• De Lage Landen Finans Norge NUF

• DNB – divisjon DNB Finans

• Easybank ASA

• Eika Kredittbank AS

• Ekspress Bank NUF

• EnterCard Norge, filial av EnterCard G. AB

• Factoring Finans AS

• Folkefinans AS

• Forso Norge NUF

• AS Financiering

• Gjensidige Bank ASA

• Handelsbanken NUF

• Ikano Bank AB (publ), Norway branch

• Instabank ASA

• Komplett Bank ASA

• LeasePlan Norge AS

• MyBank ASA 

• Nordax Bank AB

• Nordea Finans Norge AS

• Optin Bank ASA

• Resurs Bank AB NUF 

• Santander Consumer Bank AS

• Scania Finans AB – Filial Norge

• SEB Kort Bank AB, Oslofilialen

• SG Finans AS

• Siemens Financial Services AB NUF

• SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS

• SpareBank 1 Finans Østlandet AS

• SpareBank 1 Factoring AS

• SpareBank 1 Finans Midt-Norge AS

• Sparebank 1 Kredittkort AS

• SpareBank 1 SR-Bank ASA

• Svea Finans NUF

• Toyota Kreditbank GmbH NUF

• Volkswagen Møller Bilfinans AS

• Volvo Finans Norge AS


