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Medlemmerne havde en samlet aktivitet i 2005 på ca 100 mia. kr
Finans og Leasing 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 2005 38 medlemmer. Medlemsselskabernes aktivitet er
hovedsageligt indenfor områderne leasing, factoring samt udlån mod sikkerhed og blanco/kort
udlån.
Foreningen har 17. maj 2006 afholdt generalforsamling, og nedenfor er refereret enkelte punkter
fra årsberetningen.
Året 2005 viste i lighed med 2004 fremgang på alle aktivitetsområder.
38 medlemmer ultimo 2005 med en samlet aktivitet på ca DKK 100 mia.
Stigning i nye leasingkontrakter med 23 % til i alt DKK 28.151 mio.
Stigning i factoring med 14 % til i alt DKK 57.486 mio.
Stigning i udlån mod sikkerhed med 16 % til i alt DKK 9.069 mio.
Stigning i blanko- og kortudlån med 25 % til i alt DKK 4.028 mio.

Leasingsektor
Der har på nysalg af leasing været en generel fremgang på alle områder. Mest markant er
fremgangen dog på området for IT- og kontormaskiner, der efter en årrække med faldende
vækstprocent nu igen viste fremgang med en stigning på 49 %. De senere års stigende vækst
inden for leasing af last- og varevogne samt personvogne fortsatte tillige i 2005 med
vækstprocenter på henholdsvis 27 % og 19 %.
De faste bruttoinvesteringer i Danmark i 2005 er pt. estimeret til 322 mia. kr., hvorfor leasing
som finansieringsinstrument vurderes at udgøre 8,7% af de samlede investeringer.
Factoringssektor
Væksten i factoringsektorens omsætning skyldtes pæne stigninger både fra den indenlandske
omsætning, fra eksporten og fra importfactoringaktiviteterne. Den indenlandske factoringomsætning, der udgør 61 % af den samlede omsætning, steg med 17 % til DKK 35.254 mio.
Eksportomsætningen, der udgør 28 % af den samlede omsætning, steg til DKK 16.289 mio. Den
tiltransporterede fordringsmasse udgjorde DKK 7.098 mio. svarende til en vækst på 7 %.
Factoringsektorens samlede udlån pr. 31. december 2005 voksede med 10 % og udgjorde DKK
3.497 mio.

Milnersvej 42
Telefon: +45 36 72 55 80
www.finansogleasing.dk

DK – 3400 Hillerød
Telefax: +45 36 72 77 80
post@finansogleasing.dk

FINANS OG LEASING

Sektoren for udlån mod sikkerhed.
2005 blev et år, præget af konsolidering og langt større stabilitet, end der er set i mange år i
bilbranchen. Mange forhandlere og importører har nu fundet "rytmen", efter implementeringen
af den ny EU forordning. .Bilsalget er stærkt præget at øget konkurrence, som en konsekvens af
dette. Tillige var der pæn vækst i markedet i 2005.
Salget af nye biler steg igen i forhold til 2004, med en tung vægt på stigning i mindre person- og
varebiler. Salget til privatkunder fortsatte med at være præget af danskernes vigende prestige
fokus på biler, - mod ønsker om andre varige forbrugsgoder. Privatkunderne har stor fokus på
pris og er i voldsom stigende grad begyndt at købe biler på gule plader til privat brug.
I 2005 beløb det samlede nyudlån sig til DKK 9.069 mio., hvilket er en stigning på 16% i forhold
til 2004. den samlede udlånsmasse var ultimo 2005 DKK 16.843 mio. svarende til en stigning på
11% i forhold til 2004.
Sektoren for Blanko- og kortudlån.
Den samlede udlånsmasse for Blanko- og kortudlån var ultimo 2005 DKK 8.288 mio. mod
DKK 6.979 mio. i 2004.

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, Fortis Commercial Finance 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

På konstituerende bestyrelsesmøde i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen blev
Direktør Lars Bang, Nordea Finans Danmark A/S, Tlf 33 33 66 66, valgt som næstformand.
Endvidere blev følgende ændringer vedr. sektorformænd aftalt med virkning fra 1. juli 2006:
Leasing:
Direktør Henrik Bech-Hansen, Nordania Leasing
Tlf: 45 94 89 00
Lån mod sikkerhed:

Direktør Hugo Martinussen, Jyske Finans
Tlf. 89 22 40 55

Factoring:
Blanco- og kortudlån:

ingen ændring
ingen ændring

P.b.v.
Janne Albertsen, formand
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