Factoring – få bedre likviditet!
Vi gjør hverdagen enklere for din bedrift
og er med når bedriften vokser
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Factoring i Nordea Finans gir
bedriften din redusert kredittid slik at
behovet for kortsiktig finansiering blir
mindre. Kostnadene ved fordringsadministrasjon blir lavere og risikoen
for tap reduseres.
Factoring Online – full kontroll

Hva er factoring?
Factoring innebærer at Nordea Finans overtar
eiendomsretten til bedriftens fordringsmasse.
Fordringene representerer en verdi som kan
belånes med inntil 90%.
Nordea Finans overtar dessuten det administrative arbeidet som er knyttet opp mot fordringsadministrasjon. Dette gjøres i tett samarbeid
med bedriften, og med den fleksibiliteten man i
dag kan oppnå gjennom et factoringsamarbeid.
En factoringavtale innebærer en komplett
rapportering til din bedrift gjennom Factoring
Online.

Som factoringkunde i Nordea Finans holdes du
oppdatert om dine debitorers betalingsforhold.
Engasjementsoversikt, kontoutdrag, debitoroversikt og lignende er nå lett tilgjengelig på
nett. Tjenesten er sikker, enkel å bruke og du har
full kontroll.

Hvor store kostnadsreduksjoner?
Fordeler som ekspansjonsmuligheter og økt
handlefrihet er vanskelig å beregne i kroner og
ører. Derimot er det lettere å beløpsfeste de
direkte innsparingene.

Arbeidskostnader og kontorforhold

Fordeler med factoring
Bedriften får en løpende kreditt til disposisjon
som står i forhold til fordringsmassen.
• Mulighet til å frigjøre kapital i takt med
utfakturering, økt omløpshastighet gir
mindre fremmedkapitalbehov
• Bedre likviditet og mindre rentekostnader
• Økt handlefrihet og muligheter til å oppnå
gunstige innkjøp ved å benytte kontantrabatter
• Nordea Finans overtar oppfølgingen av
fordringsmassen
• Det kan være utfordrende å være en
serviceinnstilt leverandør i det ene øyeblikket, for i det neste å være en bestemt
pengeinnkrever. Bedriften får frigjort tid til
primæroppgaver som produksjon, salg og
markedsføring
• Ved å overlate innkreving av fordringene til
en profesjonell og uavhengig tredjemann, vil
den effektive kredittiden og kostnadene
reduseres
• En fast saksbehandler i Nordea Finans
overvåker debitormassen og er kontaktpunktet mellom bedriften og debitoren

• Redusert arbeidsmengde, blant annet til
bokføring av innbetalinger

Likviditet og finansiering
• Bedret likviditet dels gjennom høyere
omløpshastighet på fordringene, dels
gjennom den finansieringen Nordea Finans
tilbyr
• Alternativ driftskreditt, gjerne som en erstatning eller et supplement til kassekreditt i
bank
• Rentekostnadene reduseres på grunn av
redusert kredittid og konkurransedyktige
betingelser

Forsinkelsesrenter
• Nordea Finans produserer og følger opp
forsinkelsesrentenota. Her kan det ligge et
stort inntjeningspotensial for bedriften

Tap på utestående fordringer
• Bedre rapportering og kredittovervåkning
reduserer tapene vesentlig
• I tillegg kan du få en garantiordning som
dekker inntil 90% av tap på fordringer
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Hvordan fungerer factoring i praksis?

Hvor mye kan forskutteres?
Finansieringsgraden vurderes fra bedrift til
bedrift. Kriterier som debitormasse, spredning i
fordringsmassen og bransje. Det er mulig å
finansiere opp til 90% av fordringsmassen, det
normale er 80%.

Hvem benytter factoring?
Factoring benyttes av bedrifter som selger
varer og tjenester på kreditt.
• Din bedrift leverer og fakturerer varer og
tjenester på vanlig måte.

• Fakturaen påføres en notifikasjon som
forteller at betaling kun kan skje til Nordea
Finans.
• Originalfakturaen sendes debitor og
fakturainformasjon sendes Nordea Finans
for registrering.
• Hvis ønskelig forskutterer Nordea Finans
umiddelbart avtalt del av fakturabeløpet.

Hva koster factoring?
Prisen består vanligvis av to elementer;
markedsrente og administrasjonskostnader.
Prisen er individuelt bestemt, og avhenger
blant annet av arbeidsmengde, fakturamengde
og antall debitorer. Eventuell garanti prises
selvstendig.

Hva skjer hvis debitoren ikke betaler?
Nordea Finans følger opp kravet. Dersom
bedriften ønsker det, vil eventuelt kravet bli
oversendt til rettslig inndrivelse.

• Debitor betaler fakturaen til Nordea Finans i
henhold til din bedrifts betalingsbetingelser.

• Når Nordea Finans mottar innbetalingen fra
debitoren, avregnes dette umiddelbart mot
din bedrifts finanskonto.

La oss finansiere de utestående fordringene

Nordea Finans tar seg av alle rutiner i
forbindelse med inndriving av fordringer.
• Fakturaer som ikke er betalt ved forfall,
purres etter inkassolovens bestemmelser.
Dersom kravet ikke er innbetalt etter
inkassovarsel, overføres kravet til rettslig
inndrivelse etter din bedrifts samtykke.

• Rentenotaer produseres, sendes og følges
opp på lik linje med andre fakturaer.
Forsinkelsesrenteinntektene tilfaller din
bedrift.
• Dere ser alle rapporter og transaksjoner på
Factoring online.

Ta kontakt med Nordea eller Nordea Finans
direkte for lønnsomhetsberegning og tilbud. Et
møte vil kunne gi svar på de fleste spørsmål
dere har. Deretter utformer vi et avtaleforslag
tilpasset din bedrift.

Alt Nordea Finans gjør i forhold til debitor, er i
henhold til avtale med dere.

www.nordeafinans.no
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