Eva Sonesson
Chef för HKScan Kredit till djurleverantörer och
finansieringstjänster
Fritid:
Jag gillar alla sorters bollsporter, spelar tennis och
golf. Jag tycker också mycket om att vandra, både i
närmiljö, på fjällen och i Alperna.
Favoritmat:
Lammfärsbiffar med fetaost och rosmarin.
Bästa med mitt jobb:
Jag värdesätter otroligt mycket kontakterna med våra
bönder och alla diskussioner om djuren, årets skörd,
finansieringar och allt annat som händer på en gård.

Eva Sonesson
Kreditchef leverantörer, djurproducenter
10 år inom HKScan Sverige

HKScans livsdjurskrediter
Varför erbjuder HKScan livdjurskrediter?
Det främsta syftet med att ge livdjurskrediter till våra leverantörer är att vi kan anpassa kreditens
längd efter djurens uppfödningstid, tills de slaktas, och varje leverantörs likviditetsbehov.
Inköpen av djur är kostnadskrävande för lantbruket, och vi hjälper med våra krediter till med
likviditetsplaneringen.
Vilka finansieringsprodukter erbjuder HKScan sina leverantörer?
Vår främsta produkt är finansiering av livdjur som exempelvis köp av kalvar, dikor, mjölkkor,
smågrisar, gyltor och tackor. Vi lämnar krediter med löptider på allt från fakturering på 10 dagar
upp till 24 månader beroende på önskemål och djurtyp.
En annan viktig produkt är att vi har möjlighet att lämna förskott på kommande slaktleveranser
till HKScan. Vet vi att vi får in slakt av leverantören kan vi ge pengar i förskott, vilket hjälper till
att jämna ut det ofta ojämna likviditetsflödet för djurleverantören. Även vid köp av våra
foderprodukter har du som leverantör möjlighet att leveransanpassa betalningen.
Hur stor är finansieringsverksamheten?
Verksamheten följer dels det kortare perspektivet med säsongsvariationer under året, och dels
det längre perspektivet som påverkas av prisnivåerna på djuren. Utlåningen är som störst på
hösten när dikalvarna förmedlas och som lägst på sommaren när dessa kalvar kommer in till
slakt. Den relativt höga prisnivån på alla djur har inneburit större utlåning.

Varför behövs våra kredittjänster?
Det är ofta svårt för leverantören att få finansiering för köp av djur eftersom dessa ingår i
företagshypoteket, en säkerhet som bankerna traditionellt sett värderar lågt. Det är alltid bäst för
leverantören att låna med en fastighet som säkerhet, men som andrahandsalternativ ger våra
kredittjänster en flexibel lösning väl anpassad efter produktionen. Jag jämför den ofta med en
checkkredit.

Om HKScans djurleverantörer
Gris: cirka 300 st
Nöt: cirka 4 500 st
Lamm: ca 1 800 st
Vi hälsar cirka 5-10 nya leverantörer
välkomna till oss på HKScan i veckan
(genomsnitt sett över året).

Har du något du vill tipsa leverantörerna om?
Räntorna är på väg upp nu efter mycket lång tid med extremt låga räntenivåer. Kontakta din
bank för en diskussion om bindningstider, räntesatser och amortering. Kanske kan justeringar
göras vid behov?
Hur ser HKScans kreditteam ut?
Vi är tre personer på HKScan som har hand om kreditbeviljning och hantering av alla krediterna.
Om man är intresserad, var kan man få mera information?
Du hittar information om våra livdjurskrediter på HKScanagri.se/Förmedling/Krediter
Du får gärna kontakta mig, Eva Sonesson, i Kristianstad, på tel. 044-194024, om du undrar över
något eller behöver hjälp med våra tjänster.

