
Företagssaneringar 2011

Slutbehandlade företagssaneringsärenden under år 2011
Enligt Statistikcentralens uppgifter uppgick antalet slutbehandlade företagssaneringsärenden i
tingsrätterna till 602 under år 2011. Antalet är 32 färre än år 2010. Av de behandlade ärendena
var 546 ansökningar om företagssaneringsförfarande.

Loppuun käsitellyt yrityssaneerausmenettelyhakemukset
ratkaisulajeittain 2011 ja 2010

Av ansökningarna om saneringsförfarande fastställdes ett betalningsprogram i 220 fall, vilket är 16 fler
än året innan. Om ett betalningsprogram inte fastställdes i tingsrätten, betydde det att behandlingen av
ansökningarna avbrutits i olika skeden av företagssaneringsförfarandet. De vanligaste orsakerna till att
förfarandet avbröts var att ett beslut fattats om att förfarandet ska upphöra, i 131 fall, och att ansökan
förkastats, i 97 fall.

I de företagssaneringsprogram som fastställdes år 2011 var tillgångarna 124 miljoner euro och skulderna
175 miljoner euro. Både tillgångarna och skulderna halverades från året innan, då tillgångarna år 2010
var 287 miljoner euro och skulderna 391 miljoner euro. Behandlingstiden i de fastställda
företagssaneringsprogrammen var från ansökans ankomst till fastställande av programmet i genomsnitt
11 månader i tingsrätterna. Av de fastställda programmen avgjordes 75 procent (153 st.) inom 12månader.

Med slutbehandlade företagssaneringsärenden avses i Statistikcentralens statistik över företagssaneringar
ärenden som har behandlats i tingsrätt och som tingsrätten gett ett avgörande i. I uppgifterna ingår förutom
företagssaneringsansökningarna också övriga företagssaneringsärenden som behandlats i tingsrätterna.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 29.6.2012

Rättsväsende 2012



Statistiken över slutbehandlade företagssaneringsärenden beskriver en annan population än anhängiggjorda
företagssaneringar. Slutbehandlade ärenden omfattar ärenden som anhängiggjorts redan före statistikåret
och på motsvarande sätt blir en del av de ärenden som anhängiggjorts under statistikåret slutbehandlade
först under de kommande åren.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Slutbehandlade företagsansökningar efter tingsrätt 2011

Slutbehandlade ansökningar totalTINGSRÄTT

42Birkalands tingsrätt

73Egentliga Finlands tingsrätt

60Esbo tingsrätt

54Helsingfors tingsrätt

31Lapplands tingsrätt

23Mellersta Finlands tingsrätt

6Norra Karelens tingsrätt

53Norra Savolax tingsrätt

66Päijänne-Tavastlands tingsrätt

28Satakunta tingsrätt

31Södra Karelens tingsrätt

41Uleåborgs tingsrätt

38Österbottens tingsrätt

546TOTALT
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