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REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2010 

Redegørelse nr. 01.2010 
Offentliggjort den 23.8.2010 

 
 
 
Redegørelse fra Totalbanken, jf. lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 
 
 
 
Baggrund 
 
Redegørelsen er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og 
beskriver udlånsudviklingen i Totalbanken samt ændringer i praksis for kreditvurdering af 
Totalbankens kunder. Tillige redegøres for Totalbankens udlånspolitik, herunder priser og vilkår. 
 
Redegørelsen dækker perioden fra den 1. januar 2010 til den 30. juni 2010.  
 
Redegørelsen er indsendt til Økonomi- og Erhvervsministeriet den 23. august 2010 og er 
offentliggjort på Totalbankens hjemmeside samme dato. 
 
 
Kreditpolitik 
 
Totalbankens kreditpolitik er senest ændret den 14. august 2008.  
 
Af kreditpolitikken fremgår bl.a. ”Risikospredning på udlån og garantier søges dels gennem 
fordeling på brancher og dels gennem fordeling på flere forskellige debitorer. For så vidt angår 
fordeling af udlån og garantier på brancher tilstræbes det, at andelen af samlede udlån og 
garantier til en enkelt branche ikke overstiger 15%. For så vidt angår fordeling af udlån og 
garantier på flere forskellige debitorer tilstræbes det, at andelen af enkelt engagementer over kr. 
20.000.000 ikke overstiger 40% af bankens samlede udlån og garantier.”  
 
Fra september 2008 har Totalbanken øget fokus på at opnå risikospredning på udlån og garantier 
gennem fordeling på brancher samt fordeling på flere forskellige debitorer. Henset til bankens 
aktuelle fordeling betyder det, at udlån og garantier til Ejendomsadministration og –handel, 
forretningsservice samt Store engagementer søges nedbragt. Det sker ved en naturlig afvikling, 
idet der som udgangspunkt ikke etableres nye kundeforhold/-projekter inden for Ejendoms-
administration og –handel, forretningsservice samt Store engagementer. Der er ikke, og 
planlægges ikke, opsagt engagementer i den anledning.     
  
Af kreditpolitikken fremgår bl.a. ”For private gælder det, at der ved større engagementer skal 
være fokus på rådighedsbeløb, formueforhold og gearing, hvor gearing er målt som forholdet 
mellem husstandens samlede gældsforpligtelser sat i forhold til husstandens samlede indkomst. 
Der henvises til bankens kreditguide for private på dette område”. 
 
Der er i december 2008 foretaget opstramning i Totalbankens kreditguide for private. Minimums-
kravet til det månedlige rådighedsbeløb er øget. Stigningen udtrykker almindelig prisudvikling, 
herunder priser på fødevarer, benzin, lys og varme. Samtidig er fokus øget på engagementer med 
negative formuer og høj gearing. Kreditguiden kan fraviges, hvor det begrundes i konkrete 
forhold. 
 
Dermed er såvel kreditpolitikken samt -praksis uændret i første halvår 2010. 
 
Kreditpolitikken og udførelsen heraf sikrer således, at der fortsat kan ydes lån til og stilles 
garantier for såvel privatkunder som erhvervskunder. Totalbanken er opmærksom på bekendt-
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gørelse nr. 13 af den 13. januar 2009 om de risici, som pengeinstitutter omfattet af garanti-
ordningen må påtage sig. 
 
Den gennemsnitlige realiserede udlånsrente faldt 0,17% i første halvår 2010. Da udgangspunktet 
er en gennemsnitlig betragtning, er rentesatsen på nogle grupper af udlån faldet mere, mens 
andre er faldet mindre. Tilsvarende gælder for individuelt aftalte udlån. Tilsvarende faldt 
Nationalbankens udlånsrente med 0,15% i første halvår 2010.  
 
Med den aktuelle krise er vi gået fra en periode med særdeles få tab til en periode med stigende 
tab og en øget tabsrisiko. Flere erhvervskunder har en lavere ordreindgang og dermed faldende 
omsætning. De private husstande påvirkes af de lavere priser og omsætning på ejendoms-
markedet og øget arbejdsløshed. Faktorer, der øger tabsrisikoen i udlånsporteføljen.   
 
Ved fastsættelse af renten på udlån lægges vægt på tabsrisikoen for de enkelte grupper af udlån, 
respektive individuelle udlån. Kreditrelaterede gebyrer og provisioner er uændrede i første halvår 
2010.  
 
 
Udvikling i virksomhedsudlånene 
 
Den aktuelle krise har skabt en usikkerhed hos både erhvervsvirksomheder og private husstande, 
som påvirker lånelysten. Usikkerhed om de fremtidige afsætningsmuligheder bevirker, at flere 
erhvervsvirksomheder er tilbageholdende med at igangsætte nye aktiviteter og investeringer. 
 
Tilsvarende bevirker usikkerhed om udviklingen på ejendomsmarkedet og i arbejdsløsheden, at 
flere private husstande er tilbageholdende med lånefinansieret forbrug og investering i bolig. Flere 
private husstande har i forbindelse med omlægning af realkreditlån benyttet muligheden for at 
indfri eller skærpe afviklingen på banklån. 
 
Totalbanken arbejder aktivt på at tiltrække nye kunder. Blandt andet har banken i første halvår 
2010 igangsat kampagnen ”Kom ind og bliv kunde”. Kampagnen, der indtil videre har resulteret i 
et tilfredsstillende antal nye kundeforhold, fortsætter i andet halvår 2010.  
 
Udviklingen i udlån er opgjort på grundlag af bruttoudlån, dvs. udlån før nedskrivninger.  
 
Bruttoudlån til eksisterende kunder falder med 37 mio.kr. i første halvår 2010, mens udlån til nye 
kunder udgør 48 mio.kr. Dermed stiger det samlede bruttoudlån med 11 mio.kr. i første halvår 
2010.  
 
Faldet i bruttoudlån på 37 mio.kr. til eksisterende kunder omfatter et fald på 45 mio.kr. i udlån til 
private husstande og en stigning på 8 mio.kr. i udlån til virksomhedskunder. 
 
Fordelingen af stigningen i bruttoudlån på 48 mio.kr. til nye kunder udgør 10 mio.kr. til private 
husstande og 38 mio.kr. til virksomhedskunder. 
 
Stigningen på 11 mio.kr. i det samlede bruttoudlån omfatter et fald på 34 mio.kr. i udlån til 
private husstande og en stigning på 45 mio.kr. i udlån til virksomhedskunder. 
 
Private udlån til boligfinansiering falder med 15 mio.kr. i første halvår 2010, mens anden privat 
forbrugsfinansiering og lån til investering i værdipapirer, viser et fald på 19 mio.kr. Private 
husstande har i første halvår 2010 ordinært indfriet lån til investering i værdipapirer for 15 mio.kr. 
Totalbanken har ikke udbudt nye lånefinansierede investeringer i perioden. 
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Udvikling i bruttoudlån: 
 
 
I hele tusinde kroner 
 

 
31-12-2009 

 
30-06-2010 

 
Ændring 

 
i % 

Private husstande:     
Anden forbrugsfinansiering 470.026 453.427 -16.599 -4 
Boligfinansiering 237.868 222.285 -15.583 -7 
Mellemfinansiering 8.182 9.319 1.137 -14 
Investering i værdipapirer 56.527 53.124 -3.403 -6 
Private husstande i alt 772.603 738.155 -34.448 -4 
Virksomhedskunder i alt 1.380.880 1.426.406 45.526 3 
Bruttoudlån i alt 2.153.483 2.164.561 11.078 1 
 
Henset til brancheopdeling af bruttoudlånet sker de væsentligste ændringer inden for Bygge- og 
anlægsvirksomhed, der falder med 92 mio.kr. (38%) samt Landbrug, jagt og skovbrug, der stiger 
med 66 mio.kr. (25%). Ejendomsadministration og –handel stiger med 42 mio.kr.  (10%). 
 
Faldet på 92 mio.kr. inden for Bygge- og anlægsvirksomhed kan primært henføres til ordinær 
afslutning af tre større projektfinansieringer, hvor de opførte ejendomme efterfølgende er solgt. 
Stigningerne på 66 mio.kr. inden for Landbrug, jagt og skovbrug og 42 mio.kr. inden for 
Ejendomsadministration og –handel skyldes primært ændringer i flere bestående kundeforhold.  
 
Bruttoudlån fordelt på brancher: 
 
 
I hele tusinde kroner 
 

 
31-12-2009 

 
30-06-2010 

 
Ændring 

 
i % 

Offentlige myndigheder 69 383 314 457 
Landbrug, jagt og skovbrug 261.437 327.819 66.382 25 
Fremstillingsvirksomhed mv. 60.352 60.039 -313 -1 
Bygge- og anlægsvirksomhed 241.556 149.897 -91.659 -38 
Handel, restauration og hotel 145.436 133.809 -11.627 -8 
Transport, post og telefon 19.281 21.277 1.996 10 
Kredit- og finansieringsvirksomhed 259.116 248.908 -10.208 -4 
Ejendomsadministrations og –handel 414.715 456.864 42.149 10 
Øvrige erhverv 38.763 41.743 2.980 8 
Erhverv i alt 1.440.656 1.440.356 -300 0 
Private 712.758 723.821 11.063 2 
Bruttoudlån i alt 2.153.483 2.164.560 11.077 1 
 
Udviklingen i bruttoudlån er beskrevet på grundlag af produktgrupper, mens udviklingen i brutto-
udlån fordelt på brancher er beskrevet på grundlag af kundens sektor-/branchekode, der følger 
MFI grupperingen fra Danmarks Nationalbank. 
 
Det giver en afvigelse mellem privat kunder og erhvervskunder i de to opgørelser. Afvigelsen 
skyldes at nogle erhvervskunder også har privat produkter. Det gælder fx tømrermesterens 
private bil- og boliglån. 
 
Beskrivelse af praksis ved kreditvurdering af kunder. 
 
Praksis ved kreditvurdering af kunder i Totalbanken er opbygget gennem en længere årrække og 
er uændret i første halvår 2010. Praksis skal bl.a. sikre et retvisende billede af kundens 
økonomiske forhold, som danner grundlaget for lånetilsagn, samt at kreditvurdering sker på et 
ensartet grundlag. 
 
For private husstande lægges vægt på rådighedsbeløb, formueforhold og gearing, hvor gearing er 
målt som forholdet mellem husstandens samlede gældsforpligtelser sat i forhold til husstandens 
samlede indkomst.  
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For erhvervsvirksomheder lægges vægt på regnskabsoplysninger, udtrykt i form af bl.a. 
konsolidering, egenkapital og solvensgrad, samt forventninger i form af budget og budget-
forudsætninger. Tilsvarende gælder vurdering af virksomhedens markedsmuligheder og kompe-
tencer.  


