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Medlemmerne havde stigende aktivitet i 2003 i et faldende marked for nyinvesteringer i
Danmark.

Foreningen er en interesseorganisation og har til formål at varetage fælles interesser og
fremme samarbejdet mellem medlemmerne, bistå med oplysninger, rådgivning samt følge
lovgivningsarbejdet og repræsentere medlemmerne i nationale og internationale sammenhænge for at varetage medlemmernes interesser. For mere info, se www.adfh.dk
Foreningen havde 36 medlemmer ved udgangen af 2003. De finansielle medlemsselskabers
aktivitet er hovedsagelig indenfor områderne leasing, factoring samt udlån mod sikkerhed og
blanco/kort udlån.
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Foreningen har dd afholdt generalforsamling og nedenfor er refereret enkelte punkter fra
årsberetningen.
Foreningens medlemmer har i 2003 oplevet en fremgang for alle aktivitetsområderne:
36 medlemmer ultimo 2003.
Stigning i nye leasingkontrakter med 3% til i alt DKK 19.363 mio.
Stigning i factoring med 2% til i alt DKK 45.148 mio.
Stigning i udlån mod sikkerhed med 5% til i alt DKK 6.092 mio.
Stigning i blanko- og kortudlån med 12% til i alt DKK 2.422 mio.

Medlemmerne har haft en fremgang på 11 procent i leasing af industriudstyr, på otte procent i
leasing af last- og varevogne og på 13 procent i leasing af personbiler. Dette skal ses på
baggrund af at der er vurderet et fald på godt en procent i erhvervsinvesteringerne.
Leasing af større enkeltstående aktiver som skibe og ejendomme er faldet.
Da faste bruttoinvesteringer i Danmark for år 2003 er estimeret til DKK 277,2 mrld vurderes
leasing som finansieringsinstrument at udgør 7,0 % af de samlede investeringer. Leasing som
andel af investeringer i maskiner, tekniske anlæg mm ( excl ejendomme ) har en
markedsandel på 12,2 %.
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Stigningen i factoring er for sektoren en bekræftelse på accepten af dette produkt som en
måde for virksomheder at finansiere sig på og en måde at håndtere debitorstyringen på (
outsourcing ). Stigningen dækker over en større stigning i indenlandsk omsætning og et fald i
exportomsætningen.
Den væsentligste del af udlån mod sikkerhed er bilfinansiering: for 2003 har medlemmerne
finansieret personbiler for DKK 4,9 mrld.
Blanko- og kortudlån er med stigningen i aktiviteten kommet på niveau med nyudlånene for
2001 og 2000.

Henvendelse vedrørende denne pressemeddelelse kan rettes til foreningens formand, Niels
Friis Pedersen: For specifikke orienteringer indenfor den enkelte aktivitet kan følgende
kontaktes:
Leasing:

Direktør Henning Hürdum, Nordania Leasing
Tlf: 45 94 89 00

Factoring:

Direktør Flemming Bugge Vegger, Atradius Factoring A/S
Tlf: 33 26 52 00

Lån mod sikkerhed:

Direktør Kennth Lund, Ford Credit
Tlf: 43 48 07 80

Blanco- og kortudlån

Direktør Peter Barrington, Nordea Finans Danmark A/S
Tlf: 33 33 22 22
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