
Finansieringsleasing 2013

Anskaffningar via finansieringsleasing 2,0 miljarder år 2013
År 2013 uppgick anskaffningarna via finansieringsleasing till 2,0 miljarder euro. Anskaffningarna
minskade med 4 procent jämfört med året innan. Finansieringsleasinghyrorna uppgick till 1,2
miljarder euro, dvs. 3 procent mer än år 2012. Försäljningen av leasingobjekt uppgick till 632
miljoner euro i de finansiella leasingföretagen, dvs. försäljningen minskade med 9 procent från
året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansieringsleasing.

Anskaffningar och hyror via finansieringsleasing 1999–2013,miljoner
euro

Den största gruppen finansieringsobjekt var IT- och annan kontorsutrustning, som utgjorde 34 procent av
leasinganskaffningarna år 2013. De näst största grupperna utgjordes av fordon med en andel på 33 procent
samt maskiner och apparater inom industrin med en andel på 15 procent.

Av näringsgrenarna var de mest betydande användarna av finansieringsleasing handel, transport och
magasinering samt industri, mätt med leasinghyror. Sammanlagt stod de här tre näringsgrenarna för mer
än hälften av alla leasinghyror. Sett efter sektor var den klart mest betydande användaren av
finansieringsleasing icke-finansiella företag och bostadssamfund, som betalade 84 procent av alla
leasinghyror.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 9.4.2014
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I Finland bedrev 21 företag aktivt finansiell leasing år 2013 och av dem var 8 kreditinstitut och 13 andra
företag. De mest betydande aktörerna var dock kreditinstituten, som erhöll 85 procent av hyrorna för den
finansiella leasingen.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Finansieringsleasing efter leasingtagarnas sektor 2013, miljoner euro (tabellen har
korrigerats)

Korrigerad 15.1.2016. De korrigerade siffrorna är markerade med rött.

Återstående kapitalvärde
för objekten

LeasinghyrorAnskaffningar via
finansieringsleasing

Leasingtagarnas sektorer

3 2991 0371 658S.11 Icke-finansiella företag

251115S.12 Finansiella företag och försäkringsföretag

500151256S.13 Offentlig sektor

703139S.1311 Staten

430120216S.1313 Lokalförvaltning

1S.1314 Socialskyddsfonder

281214S.14 Hushåll

432426S.15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer

9461S.2 Utlandet

3 9891 2411 970Sektorer sammanlagt

Tabellbilaga 2. Finansieringsleasingobjekt efter produktgrupp år 2013, miljoner euro (tabellen har
korrigerats)

Korrigerad 15.1.2016. De korrigerade siffrorna är markerade med rött.

Försäljningar av leasingobjektAnskaffningar via finansieringsleasing

Fördeling på objekt

352651K1 Fordon

222348K11 Personbilar

130303K12 Transportmedel

87674K2 IT- och annan kontursutrustning

101279K3 Maskiner och apparater inom industrin

281K4 Båtar, flygplan och tåg

3766K5 Fastigheter

53219K6 Övriga

6301 889Sammanlagt

Tabellbilaga 3. Finansieringsleasing efter näringsgren år 2013, miljoner euro

Försäljningar
av
leasingobjekt

LeasinghyrorAnskaffningar via
finansieringsleasing,
S15 hushållens
icke-vinstsyftande
organisationer

Anskaffningar via
finansieringsleasing,
S13 offentlig sektor

Anskaffningar via
finansieringsleasing,
S11 icke-finansiella
företag

Leasingtagarnas
näringsgrenar

210210
A Jordbruk, skogsbruk och
fiske

171318B Utvinning av mineral

78139163C Tillverkning

26039
D Försörjning av el, gas,
värme och kyla

1715

E Vattenförsörjning;
avloppsrening,
avfallshantering, sanering
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Försäljningar
av
leasingobjekt

LeasinghyrorAnskaffningar via
finansieringsleasing,
S15 hushållens
icke-vinstsyftande
organisationer

Anskaffningar via
finansieringsleasing,
S13 offentlig sektor

Anskaffningar via
finansieringsleasing,
S11 icke-finansiella
företag

4464119F Byggverksamhet

256308486
G Handel; reparation av
motorfordon och motorcyklar

41141285
H Transport och
magasinering

41724
I Hotell- och
restaurangverksamhet

134667
J Informations- och
kommunikationsverksamhet

.11
K Finans- och
försäkringsverksamhet

8221168L Fastighetsverksamhet

3661696

M Verksamhet inom juridik,
ekonomi, vetenskap och
teknik

69883126

N Uthyrning,
fastighetsservice, rese- och
andra stödtjänster

181051926

O Offentlig förvaltning och
försvar; Obligatorisk
socialförsäkring

52951320P Utbildning

116235949
Q Vård och omsorg; sociala
tjänster

313119R Kultur, nöje och fritid

5121311S Annan serviceverksamhet

7271128X Näringsgrenen okänd

6191 223262761 658X-S Totalt
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Figurbilagor

Figurbilaga 1. Hyror via finansieringsleasing efter leasinggivarnas
sektor 1996 – 2013, miljoner euro

Figurbilaga 2. Anskaffningar via finansieringsleasing efter sektor
1996 – 2013, miljoner euro
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