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BASISBANKS REDEGØRELSE OM UDLÅNSUDVIKLING I 1. HALVÅR 2015  

- I HENHOLD TIL LOV OM STATSLIGT KAPITALINDSKUD I KREDITINSTITUTTER 

 

INDLEDNING 

Basisbank har i november 2009 modtaget statsligt kapitalindskud i form af hybrid kernekapital, og skal derfor hvert 

halve år udarbejde en redegørelse om udlånsudviklingen i banken. 

Redegørelsen dækker 1. halvår 2015 og er sendt til Erhvervs- og Vækstministeriet samt offentliggjort på 

www.basisbank.dk. 

 

UDLÅN OG GARANTIDEBITORER 

Bankens strategi er at fokusere på udlån til privatkunder i form af usikrede forbrugslån. Dette segment har udviklet sig 

meget positivt i første halvår 2015. Udover de nye forbrugsudlån som banken, indenfor genopretningsplanens rammer, 

har været i stand til at tage på egne bøger, har bankens markedsføringsaktiviteter genereret yderligere nyudlån. For at 

holde sig indenfor genoprettelsesplanens rammer, har banken i første halvår 2015 frasolgt forbrugslånsporteføljer for i 

alt ca. 165 mio. kr. til en overkurs. Banken forventer også i de kommende perioder løbende at frasælge 

forbrugslånsporteføljer.  

Banken har fortsat fokus på afvikling af bankens udlån til erhvervskunder. Udlån og garantidebitorer til erhvervskunder 

er i 1. halvår 2015 nedbragt med ca. 14,5 mio. kr. til 288 mio. kr. før nedskrivninger og hensættelser som andrager 59,2 

mio. kr.   

Nedenstående oversigt specificerer udlån og garantidebitorer pr. 30. juni 2015*: 

(I kolonnen ”Nye kunder” indgår udlån og garantier fra kunder, der ikke tidligere har haft indlån eller udlån i banken. Forøgelse af 

eksisterende engagementer indgår ikke i kolonnen ”Nye kunder”. Etablering af lån til kunder, der før 1. juli 2014 har haft andre 

forretninger med banken, herunder lønkonto mv., indgår ikke under ”Nye kunder”) 

 

 

* Ovenstående er opgjort før nedskrivning og hensættelser 

Beløb i t.kr.
Nye kunder            

01.01 - 30.06.2015

Eksisterende 

kunder

  1.      Offentlige myndigheder -                     -                        -                      

  2.      Erhverv -                     -                        -                      

  2.1    Landbrug, jagt , skovbrug og fiskeri 61                      -                        61                        

  2.2    Industri og råstofudviklingt 41                      -                        41                        

  2.3    Energiforsyning -                     -                        -                      

   2.4   Bygge og anlæg i alt -                     -                        -                      

  2.5    Handel 1.501                 -                        1.501                   

  2.6    Transport, hoteller og restauranter i alt 46                      -                        46                        

  2.7    Information og kommunikation 1.503                 -                        1.503                   

  2.8    Finansiering og forsikring 6) 199.445             -                        199.445               

  2.9    Fast ejendom i alt 236.879             -                        236.879               

  2.10   Øvrige erhverv 18.409               -                        18.409                 

  I alt erhverv 457.884             -                        457.884               

  3.      Private 1.342.018          255.809                1.086.209            

Udlån og garantidebitorer, total 1.799.902          255.809                1.544.093            

Udlån til private kan specificeres således:

Udlån og garantidebitorer relateret til fast ejendom 7.223                 7.223                   

Udlån og garantidebitorer relateret til forbrugslån 1.294.121          255.772                1.038.349            

udlån og garantidebitorer, øvrige 40.674               37                         40.637                 

Total 1.342.018          255.809                1.086.209            
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KREDIT- OG UDLÅNSPOLITIK 

Bankens kredit- og udlånspolitik revideres løbende, når ledelsen vurderer, at der er behov for det, og som minimum en 

gang om året.  

 

PRAKSIS VED KREDITVURDERING 

Banken har senest i 2014 udarbejdet en ny kreditpolitik. Der har ikke været ændringer til denne i 1. halvår 2015. 

Bankens udlån og garantidebitorer er steget med 45,1 mio. kr. i løbet af første halvår 2015. Stigningen er primært sket 

indenfor bankens kerneområde, forbrugslån. Dette på trods af det før omtalte frasalg af forbrugslånsportefølje. Derimod 

er udlån og garantier til erhverv faldet med ca. 14,5 mio. kr. Banken arbejder fortsat på at afvikle erhvervsporteføljen 

samtidig med, at bankens kerneforretning indenfor usikrede forbrugsudlån fortsat styrkes.  

Banken har i første halvår 2015 realiseret nedskrivninger på ca. 45,6 mio. kr., hvoraf 42,5 mio. kr. kan henføres til 

bankens udlånsaktivitet indenfor usikrede forbrugslån.  

Nedskrivninger på udlån til private har udviklet sig i tråd med bankens forventninger. 

Banken anvender på porteføljen for usikrede forbrugslån en modelbaseret tilgang til kreditvurdering af privatkunder. 

Denne del af porteføljen udgør ca. 96% af udlån til private. Der arbejdes fremadrettet på at udbrede brugen af 

modellerne ved kreditvurdering til hele porteføljen.  

Løbende rapportering til ledelsen sikrer, at bankens politikker på området overholdes, samt giver mulighed for en hurtig 

og effektiv ageren, såfremt et engagement eller segment viser svaghedstegn. 


