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Medlemmerne havde generelt stigende aktivitet i 2004.

Foreningen er en interesseorganisation, der 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 mere
information, se www.finansogleasing.dk
Foreningen havde ved udgangen af 2004 39 medlemmer. Medlemsselskabernes aktivitet er
hovedsagelig indenfor områderne leasing, factoring samt udlån mod sikkerhed og blanco/kortudlån.

Foreningen har dags dato afholdt generalforsamling og nedenfor er refereret enkelte punkter fra
årsberetningen.
Året 2004 viste i lighed med 2003 fremgang på alle aktivitetsområder.

39 medlemmer ultimo 2004.
Stigning i nye leasingkontrakter med 19% til i alt 22.949 mio. kr.
Stigning i factoring med 22% til i alt 50.467 mio. kr.
Stigning i udlån mod sikkerhed med 28% til i alt 7.805 mio. kr.
Stigning i blanko- og kortudlån med 33% til i alt 3.222 mio. kr.
Leasingsektor
Nysalget af leasing viste generelt pæne vækstprocenter i forhold til 2003. Fordelt på aktivtype
steg leasing af industrimaskiner med 26%, last- og varevogne steg 28%, mens personvogne viste
en stigning på 25%.
De faste bruttoinvesteringer i Danmark i 2004 er pt. estimeret til 287 mia. kr., hvorfor leasing
som finansieringsinstrument vurderes at udgøre 8% af de samlede investeringer. Leasing som
andel af investeringer i maskiner, tekniske anlæg mm (eksklusiv ejendomme) har som finansieringsinstrument en markedsandel på 13,4%.
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Factoringssektor
Factoringsektoren blev i 2004 præget af pæne stigninger i både den indenlandske omsætning, i
eksportfactoring og i importfactoring. Den indenlandske omsætning steg med 13% til 30.227
mio. kr., svarende til 60% af den samlede omsætning. Eksportomsætningen nåede 15.802 mio.
kr., svarende til en stigning på 32%. Importomsætningen voksede med 69% til 4.438 mio. kr.
Den tiltransporterede fordringsmasse voksede med 16% til 6,6 mia. kr. og udlånet ultimo året
udgjorde 3.2 mia. kr., svarende til en vækst på 13%.
Sektoren for udlån mod sikkerhed.
Den væsentligste del af udlån mod sikkerhed er bilfinansiering til det private marked. Selvom
2004 tegnede et lidt sløret billede af muligheder og udfordringer, blev resultatet bedre end forventet med en samlet stigning i nyudlånet på 28%. Samlet blev der finansieret personbiler for
6.171 mio. kr., hvoraf det private marked tegnede sig for 5.706 mio. kr.
Fordelingen mellem finansiering af henholdsvis nye og brugte biler til de private er i 2004
ændret, således at finansieringen nu primært sker til nye biler, idet 53% af det samlede nyudlån
er sket til nye biler mod 49% i 2003.
Sektoren for blanco- og kortudlån.
Foreningens medlemmer med blanko- og kortudlån havde i 2004 en stigning i udlånet på 33%.
Bruttoudlånet blev 3.222 mio. kr. mod 2.422 mio. kr. i 2003.
Den samlede udlånsmasse for blanko- og kortudlån var ultimo 6.979 mio. kr. mod 5.937 mio. kr.
i 2003.
Det skal bemærkes, at en del af væksten i forbrugsudlånet kan henføres til et øget antal
medlemmer i foreningen.

Henvendelse vedrørende denne pressemeddelelse kan rettes til foreningen: 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 Kenneth Lund, Ford Credit
Tlf: 43 48 07 80

Blanco- og kortudlån

Direktør Lars Bang, Nordea Finans Danmark A/S
Tlf: 33 33 66 66
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