
Udlånsredegørelse – Bankpakke II 

 

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 31. december 2009 til 30. juni 2010 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 kreditfaciliteter til pr. 31.12.2009. 

Udvikling i udlån før nedskrivninger: 

Alle beløb i mio. kr. 31.12.2009

Nye udlån til 

eksisterende 

kunder

Nye udlån 

til nye 

kunder

 Samlet 

udlån 

 Samlet 

udlån 

Offentlige myndigheder 1,1                     -              154,2        205,9             

Landbrug, jagt og skovbrug 171,5                16,6            1.718,0    1.657,2         

Fiskeri 1,6                     -              38,1          53,3               

Fremstillingsvirksomhed mv. 48,8                  4,2              584,4        557,8             

Bygge- og anlægsvirksomhed 54,8                  7,7              560,1        587,8             

Handel, restaurant og hotel 59,6                  16,8            616,5        647,8             

Transport, post og telefon 17,0                  4,5              187,0        182,6             

Kredit- og finansieringsvirksomhed 3,2                     2,6              248,8        275,9             

Ejendomsadministration og -handel 65,3                  61,1            990,0        956,8             

Øvrige erhverv 35,8                  32,6            474,5        519,5             

Erhvervskunder i alt 457,6                146,1          5.417,4    5.438,7         

Privatkunder i alt 474,4                370,0          3.824,4    3.848,0         

Udlån i alt 933,1                516,1          9.396,0    9.492,6         

30.06.2010

 

Som en konsekvens at de fortsat negative markedskonjunkturer, mærker vi en klar afventning i 

kundernes investeringslyst. Dette gælder både hos private kunder og hos ledelsen i virksomheder. 

Det har betydet, at væksten i udlånsudviklingen er faldet markant og vi kan for første gang i et halvår 

konstatere et mindre fald i udlånsniveauet. 

Udviklingen er ikke et udtryk for en ændret og mere restriktiv kreditpolitik i Sparekassen Vendsyssel, 

men alene en mindre udlånsefterspørgsel. Vi har således ikke afvist gode og sunde 

udlånsforespørgsler, hvor kunden har den fornødne finansielle styrke til at gennemføre projektet. Vi 

kan nu spore en lille stigning i kundens investeringslyst – primært hos privatkunderne.  

De mere usikre økonomiske udsigter har medført, at kravet om sikkerhedsstillelse generelt er øget i 

løbet af 2009 og første halvår 2010. 


