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Alm. Brand Banks kommentarer til Finanstilsynets ”R edegørelse 
om inspektion i Alm. Brand Bank” 

Finanstilsynet har i perioden november 2012 - februar 2013 gennemført en inspektion i Alm. Brand 
Bank. Inspektionen var en funktionsundersøgelse, hvor bankens kreditområde samt en række øvri-
ge områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering. 
  
Finanstilsynet gennemgik bankens 67 største udlånsengagementer samt stikprøver på bankens øv-
rige engagementer. Størstedelen af bankens landbrugseksponering blev gennemgået. Desuden 
blev samtlige engagementer med bankens bestyrelse og direktion gennemgået. 
 
Banken har med tilfredshed noteret, at bankens vurdering af engagementer, værdien af ejendomme 
og identifikation af OIV (objektiv indikation for værdiforringelse) generelt var i overensstemmelse 
med Finanstilsynets vurderinger. 
 
Banken havde før inspektionens påbegyndelse allerede foretaget en gruppevis nedskrivning på 50 
mio.kr. til bankens landbrugskunder samt reserveret 82 mio.kr. i solvensbehovet til nedskrivning på 
bankens privatkunder. Banken vil over den kommende tid gennemgå privatkunderne med henblik på 
at foretage de nødvendige nedskrivninger. Banken noterer på den baggrund enighed med Finanstil-
synet i vurderingen af nedskrivnings- og kapitalbehovet.  
 
Banken har modtaget et påbud om at opdatere beskrivelsen af forretningsmodellen, hvilket er imø-
dekommet under inspektionen. Derudover har banken modtaget et påbud om at adskille hvervet 
som risikoansvarlig fra de ikke forenelige jobfunktioner, hvilket er blevet noteret, og den fremadret-
tede organisering og placering af ansvarsområdet vil blive vurderet. 
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