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Alm. Brand Banks kommentarer til Finanstilsynets ”R edegørelse om inspek-
tion i Alm. Brand Bank A/S” 

Finanstilsynet har i oktober/november 2010 gennemført en ordinær inspektion af Alm. Brand 
Bank. Efter inspektionen har Finanstilsynet udarbejdet en redegørelse, som banken skal of-
fentliggøre i henhold til ”Bekendtgørelse om penge- og realkreditinstitutters pligt til at offentlig-
gøre Finanstilsynets vurdering af instituttet”. 
 
På inspektionen gennemgik Finanstilsynet kreditområdet, solvensbehovet og bestyrelsens 
opgavevaretagelse.  
 
Finanstilsynet har gennemgået samtlige store engagementer over 25 mio.kr. samt stikprøver 
på øvrige erhvervskunder og privatkunder. Desuden har Finanstilsynet gennemgået stikprø-
ver på bankens eksponering i pantebreve – både i relation til bankens egenbeholdning og de 
pantebreve, der ligger som sikkerhed for pantebrevsinvesteringsengagementer.  
 
Finanstilsynet påpeger i deres redegørelse, at kreditkvaliteten af de store engagementer er 
dårlig. Banken er enig i den vurdering, hvilket blandt andet har givet sig udslag i betydelige 
nedskrivninger siden ultimo 2008, og er i gang med at afvikle porteføljen. Banken har des-
uden sat en række andre porteføljer under afvikling.  
 
Finanstilsynets gennemgang har givet anledning til, at banken i tredje kvartal 2010 har forøget 
nedskrivningerne på enkelte større engagementer samt på pantebrevsområdet herunder pan-
tebrevsinvesteringsengagementer. Banken har taget Finanstilsynets mere forsigtige værdi-
ansættelse af pantebreve til efterretning, og der er således i betydelig omfang tale om en pe-
riodeforskydning i forhold til bankens egne forventninger til de fremadrettede tab og nedskriv-
ninger i perioden 1. januar 2010 til 31. december 2012.  
 
Efter de foretagne nedskrivninger i tredje kvartal 2010 er det bankens vurdering, at tab og 
nedskrivninger for perioden 1. oktober 2010 til 31. december 2012 vil andrage knap 700 
mio.kr. Dette estimat underbygges af undersøgelser foretaget af Deloitte, KPMG og en eks-
tern kreditkyndig, der ligeledes har gennemgået udlånsporteføljen og forholdt sig til bankens 
estimat for tab og nedskrivninger på udlån og kreditrelaterede tab på pantebreve for perioden 
1. oktober 2010 frem til ultimo 2012.  
 
I forbindelse med Finanstilsynets gennemgang af porteføljen har banken desuden besluttet at 
øge det individuelle solvensbehov til 14,1 %, svarende til en styrkelse af Alm. Brand Banks 
kapitalkrav på ca. en halv mia.kr. Opgørelsen af det individuelle solvensbehov afspejler her-
med den betydelige usikkerhed forbundet med estimatet for de forventede fremtidige tab og 
nedskrivninger. 
 
Finanstilsynet vurderer, at bankens administrative praksis er forbedret siden 2008/2009. Fi-
nanstilsynet har dog stadig bemærkninger til kreditstyringen, og banken har modtaget en 
række påbud fra Finanstilsynet, hvoraf de fleste omhandler bankens kreditstyring. 
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Påbud i relation til bankens kreditstyring 
Banken fik påbud om at sikre, at reglerne for dokumentation for og opgørelse af nedskriv-
ninger på individuelt vurderede udlån overholdes, og at der konstateres OIV efter reglerne. 
Banken strammer procedurerne for at sikre, at såvel forretningsgange som regnskabsregler 
overholdes. 
 
Banken fik påbud om at sikre, at kvaliteten af beslutningsgrundlaget forbedres. Påbuddet om-
handler primært det skriftlige bevillingsgrundlag i forbindelse med store engagementer. Ban-
ken vil fremover sikre at løsningsmuligheder i forbindelse med nødlidende engagementer 
fremover i højere grad og mere detaljeret dokumenteres skriftligt.  
 
Endvidere fik banken påbud om yderligere forbedringer af datakvaliteten. Banken har løbende 
foretaget en række forbedringer af datakvaliteten, og dette arbejde vil blive intensiveret. Her-
udover er der et igangværende større tværgående projekt, der har til formål at optimere ban-
kens forretningsgange og processer herunder datakvaliteten.  
 
Påbud i relation til bestyrelsens opgavevaretagelse 
Finanstilsynet vurderede, at der generelt var en god drøftelse i bestyrelsen af udlån, pante-
breve og andre risici. Banken fik dog påbud om, at rapporteringen til bestyrelsen skal supple-
res med et helhedsbillede af udlånsporteføljerne. Banken er i gang med initiativer, der vil sup-
plere den nuværende rapportering med et bedre helhedsbillede af udlånsporteføljerne. 
 
Påbud i relation til privatengagementer med bestyrelse og direktion  
Bestyrelsen fik påbud om i særlig grad at overvåge og tage stilling til privatengagementer med 
bestyrelse og direktion i overensstemmelse med lovgivningens krav. Dette påbud vedrører di-
rekte bestyrelsen og besvares derfor af bestyrelsesformand Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen:  
 
Alm. Brand Banks bestyrelse tager Finanstilsynets påbud til efterretning og har iværksat initia-
tiver, der sikrer formel behandling og opfølgning på kommende bestyrelsesmøder. 
 


