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Ifølge dansk lovgivning skal et pengeinstitut, som har modtaget kapitalindskud fra den danske stat, 
halvårligt redegøre for udviklingen i instituttets udlån. 

Da Sparekassen Vendsyssel har optaget hybrid kernekapital – også kaldet ”Bankpakke II” – skal vi 
således redegøre for sparekassens udvikling af udlån. 

Nedenstående tabel viser således udviklingen fra 30. juni 2011 til 31. december 2011 opdelt efter 
virksomheders branche og med angivelse af udviklingen for eksisterende og nye kunder. Nye kunder 
er defineret som kunder, sparekassen ikke har ydet lån eller andre kredit- og garantifaciliteter til pr. 
30.06.2011. 

Udvikling i udlån og garantier før nedskrivninger: 

Alle beløb i mio. kr. 30.06.2011
Nye udlån til 
eksisterende 

kunder

Nye udlån 
til nye 
kunder

 Samlet 
udlån 

 Samlet 
udlån 

Offentlige myndigheder -                    -              -            -                 

Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 86,2                  6,1              1.647,5    1.645,2         
Industri og råstofudvinding 24,7                  4,1              516,0        515,9             
Energiforsyning 9,7                     67,0            394,3        344,8             
Bygge og anlæg 65,4                  7,6              477,0        484,4             
Handel 42,0                  27,1            383,1        367,4             
Transport, post- og kurertjeneste 7,8                     1,5              93,5          97,7               
Hoteller og restauranter 8,2                     5,9              128,0        122,2             
Information og kommunikation 3,8                     0,3              26,0          29,5               
Finansiering og forsikring 22,5                  7,5              450,2        291,4             
Fast ejendom 49,3                  8,2              668,5        624,2             
Øvrige erhverv 28,6                  19,4            534,5        685,7             
Erhverv i alt 348,2                154,7          5.318,6    5.208,4         

Privatkunder 364,4                209,4          3.815,9    3.909,6         

Udlån i alt 712,6                364,1          9.134,5    9.118,0         

31.12.2011

 

Sparekassens samlede udlån er en sum af udlån og garantier. 

Som en konsekvens at de fortsat svage markedskonjunkturer, mærker vi en fortsat afventning i 
kundernes investeringslyst. Modsat forrige halvår er det nu privatkundernes investerings- og lånelyst, 
som har været aftagende. Således er sparekassens udlån til privatkunder faldet med 94,5 mio. eller 
ca. 2,4%. Udlånet til erhvervssegmentet er i samme periode øget med 110 mio. svarende til 2,1%.  

Udlån til private og virksomheder er således samlet set på et uændret niveau.  
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Udviklingen er ikke et udtryk for en ændret og mere restriktiv kreditpolitik i Sparekassen Vendsyssel, 
men alene en fortsat tilbageholdenhed i husholdningerne og hos virksomhedsledelserne. Vi har 
således ikke afvist gode og sunde udlånsforespørgsler, hvor kunden har den fornødne finansielle 
styrke til at gennemføre projektet.  

De mere usikre økonomiske udsigter har medført, at kravet om sikkerhedsstillelse generelt er øget i 
løbet af 2009-2011. Vi forventer, at dette også fortsætter i 2012. 

Sparekassen Vendsyssel og Sparekassen Limfjorden er fusioneret pr. 1.1.2012. Tallene for den 
samlede sparekasse vil være indbygget i udlånsredegørelsen pr. 30.6.2012. 


