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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 31. december 2011 til 30. juni 2012 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. 
31.12.2011. 

Udvikling i udlån og garantier før nedskrivninger: 

Alle beløb i mio. kr. 31.12.2011
Nye udlån til 
eksisterende 

kunder

Nye udlån 
til nye 
kunder

 Samlet 
udlån 

 Samlet 
udlån 

Offentlige myndigheder -                    -              -            -                 

Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 150,6                21,1            1.967,7    1.848,9         
Industri og råstofudvinding 28,3                  8,6              591,0        577,0             
Energiforsyning 3,8                     -              333,3        401,7             
Bygge og anlæg 46,3                  7,5              572,1        561,7             
Handel 28,6                  9,7              456,7        467,0             
Transport, post- og kurertjeneste 5,7                     2,4              134,7        131,9             
Hoteller og restauranter 7,5                     1,3              146,4        142,5             
Information og kommunikation 0,9                     1,9              25,8          33,3               
Finansiering og forsikring 17,8                  -              540,7        543,3             
Fast ejendom 24,2                  9,0              705,6        717,3             
Øvrige erhverv 39,4                  16,3            615,3        588,6             
Erhverv i alt 353,0                77,8            6.089,1    6.013,2         

Privatkunder 531,7                420,8          4.591,5    4.291,4         

Udlån i alt 884,7                498,6          10.680,6  10.304,6       

30.06.2012

 

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. Dog er investeringslysten igen steget en smule i privatkunde-segmentet, 
hvilket har resulteret i et pænt stigende udlån til denne gruppe. Stigningen i udlån til erhverv, er 
udelukkende drevet af sæsonudsving på likviditeten indenfor landbruget, og korrigeret for dette 
vurderes udlånet uændret samlet set for erhverv.  

Udlån til private og virksomheder er således samlet set steget lidt.  
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Vores vurdering er, at vi fører en uændret kreditpolitisk strategi, og den fortsat beskedne 
udlånsvækst afspejler en fortsat tilbageholdenhed med investeringer såvel indenfor 
privatkundesegmentet som indenfor erhvervet. 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. Dette er fortsat ind i 2012, hvilket vi også fremadrettet forventer bliver tilfældet. 

Sparekassen Vendsyssel og Sparekassen Limfjorden er fusioneret pr. 1.1.2012. Tallene for den 
samlede sparekasse er anvendt som sammenligningstal pr. 31.12.2011. 


