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Leasing, factoring samt blanko-og kortudlån i vækst
Virksomheder og private benytter sig i stigende grad af finansieringsværktøjer som leasing,
factoring samt blanko- og kortudlån og lån mod sikkerhed. Det viser nye tal for 2007 fra
brancheforeningen Finans og Leasing. Samlet vækst på 11 % set i forhold til 2006.
2007 blev et tilfredsstillende år for de danske finansieringsselskaber. Brancheforeningen Finans og
Leasing har i årsberetningen for 2007 således noteret pæne vækstrater blandt medlemmerne inden
for samtlige fire sektorer, herunder leasing, factoring, lån mod sikkerhed samt blankolån og
kreditkort. I alt er der tale om en stigning i aktiviteterne på 11 % blandt foreningens 43 medlemmer
til i alt 113 mia. kr. i 2007.
”Udviklingen dokumenterer, at finansieringsselskaberne over en bred kam er lykkedes med at
udvikle og lancere gennemtænkte produkter og løsninger, som appellerer bredt til danskerne,
herunder til virksomheder såvel som private,” siger Hugo Martinussen, direktør i Jyske Finans og
formand for brancheforeningen Finans og Leasing. Han tilføjer, at Finans og Leasing har
gennemført undersøgelser af finansieringsselskabernes kundeporteføljer, som viser, at aftagerne af
forbrugslån nøje svarer til befolkningssammensætningen bl.a. hvad angår køn, alder og
beskæftigelse.
Leasing-selskaberne under Finans og Leasing kunne i 2007 notere en stigning på 11 % i salget af
nye leasing-aftaler til i alt 35.423 mio. kr., mens den samlede omsætning inden for factoring steg
med 12,4 % til i alt 63.204 mio. kr. Sideløbende steg det samlede blanko- og kortudlån med 12,5 %
til 5.002 mio. kr., mens selskaberne med fokus på udlån mod sikkerhed kunne notere sig en samlet
stigning i årets udlån på 3,8 % til i alt 9.706 mio. kr.
I vedhæftede årsberetning nævnes en række af de problemstillinger, som foreningen arbejder med
med henblik på at fremme erhvervets vilkår og skabe grundlag for produktudvikling til gavn for
kunderne.
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