Udnyt aktiverne optimalt
Ved at aktivere virksomhedens debitorer som et aktiv opnås en mere balanceret finansiering.
Af journalist Michael Fahlgren – Berlingske Tidende den 13. deember 2011
Når det handler om at få virksomhedens mangeartede aktiviteter finansieret, optræder de fleste –
både virksomheder og rådgivere – forholdsvis traditionelt i sin tilgang, hvor bankerne almindeligvis
spiller en central rolle. Desværre betyder det, i den aktuelle finansielle situation, at mange
aktiviteter enten må indstilles helt eller udskydes til ”bedre tider”. Enten fordi bankernes
udlånsmuligheder er blevet begrænsede, eller fordi den enkelte bank er blevet mere forsigtig i
forhold til sine erhvervsmæssige engagementer.
– I virkeligheden har mange virksomheder et både godt og stort aktiv, som ikke udnyttes maksimalt.
Ofte fordi bankerne belåner aktiverne ud fra et virksomhedspant, hvilket ikke giver fuld værdi ved
belåning af aktiverne. Dermed begrænser man dybest set virksomhedernes finansieringsmuligheder,
fastslår factoringchef Niels Olsen, Al Finans A/S.
Frigør alle aktiver og styrk likviditeten
Ud fra devisen om at sikkerhed er godt, men at mere sikkerhed er endnu bedre, har mange banker
valgt at anvende virksomhedspant som et styringsværktøj. Denne fremgangsmåde indebærer
desværre en begrænsning i den likviditet, som virksomhederne ellers ville kunne opnå. Og netop
mangel på likviditet har ofte bragt ellers sunde virksomheder til konkursens rand - og udover.
– Det er meget uhensigtsmæssigt, at man ikke udnytter sine aktiver bedst muligt på samme måde
som man belåner sin ejendom i realkreditinstituttet. Ofte udgør debitorerne i virkeligheden
virksomhedens største og bedste aktiv, men mange får ikke den maksimale likviditet ud af sine
debitorer. Her er factoring en oplagt mulighed, som virksomhedens rådgivere burde være mere åbne
overfor, mener Niels Olsen.
Få op til 80 % af værdien her og nu
Lidt afhængig af fakturaernes kvalitet er det muligt at opnå op til 80 % af enhver fakturas værdi
udbetalt gennem factoring, og samtidig få ro i sindet, fordi man fuldstændigt slipper for besværet
med at holde øje med, om debitorerne overholder betalingsfrister, udsende og kontrollere rykkere
samt efter aftale med virksomheden eventuel inddrivelse af gælden gennem inkassofirma eller –
advokat.
– Ved at belåne hvert aktiv maksimalt, opnås samtidig den maksimale, totale finansiering. Et
eventuelt restbehov kan så dækkes gennem bankens kassekredit. Fordi restfinansieringen dermed
bliver mindre, bliver den også mere ”spiselig” for bankerne. Det bedste råd til virksomhederne er at
se på den samlede portefølje af aktiver, og vurdere den optimale finansiering af ejendom, løsøre,
biler, debitorer, varelager med mere, fortæller Niels Olsen.

Bliv fri for presset
Mange virksomheder har ofte vanskeligt ved at sige nej til at optage yderligere ordrer fra kunder,
der i forvejen skylder dem penge fra ubetalte – og forfaldne – fakturaer. Dertil er konkurrencen og
kravet til indtjening for stor.
Men ved at overlade fakturaerne til et factoringselskab frigøres virksomheden for det pres, der
følger af behovet for at sælge ”for enhver pris”. Samtidigt tilbyder de fleste factoringselskaber
rådgivning om debitorporteføljens kreditmæssige sammensætning – en rådgivning mange
virksomheder af gode grunde er ”sneblinde” for.
Virksomheder i uforskyldt i klemme
Selv en sund og veldrevet virksomhed med god indtjening og pæn egenkapital kan komme i en
uforskyldt klemme, hvis deres bankengagement er ”for stort” – og banken lukker. Sådanne
virksomheder havner ofte i ”den røde bank”, med stærkt begrænsede bevægelsesmuligheder. Ved at
sprede sine finansieringskilder blandt andet i forhold til sine aktiver, sikrer virksomhederne sig
bedre muligheder, for at undgå denne risiko.
4-5 factoringselskaber deler 65-70 milliarder kroner
Hvor det i 2010 var knapt 60 milliarder kroner af danske virksomheders samlede omsætning (det
samlede indenlandske salg udgjorde 2.191 milliarder kroner ifølge Danmarks Statistik), som gik
igennem factoring, forventes dette beløb at stige til 65-70 milliarder kroner i indeværende år.
Dette tal dækker ”kun” de 4-5 største factoringselskaber, der er medlem af Finans og Leasing.

