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

Finanstilsynet har i perioden december 2011 - februar 2012 gennemført en inspektion i Alm. Brand 
Bank. Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle bankens væsentlige områder blev gen-
nemgået ud fra en risikobaseret vurdering. Der blev lagt mest vægt på de områder, der havde den 
største risiko. 
 
Finanstilsynet gennemgik bankens 65 største udlånsengagementer samt stikprøver på bankens øv-
rige engagementer - herunder bankens eksponering i pantebreve. Desuden blev samtlige engage-
menter med bankens bestyrelse og direktion gennemgået. 
 
Banken har med tilfredshed noteret, at Finanstilsynet samlet set har godkendt bankens opgørelse af 
kreditrisici og øvrige risici ved at vurdere, at bankens eget opgjorte solvensbehov tager tilstrækkeligt 
højde for de nuværende risici i banken. 
 
Risikooplysningen om bankens budgetterede basisindtjening er banken enig i. Banken er i en omstil-
lingsproces, hvor en stor del af udlånsporteføljen er under afvikling. Der er lagt en plan, som er un-
der implementering, for at opnå en tilfredsstillende basisindtjening i den fortsættende forretning. 
 
Finanstilsynet skriver, at de under inspektionen fandt yderligere nedskrivninger for ca. 190 mio.kr., 
hvoraf en mindre del var planlagt nedskrevet af banken. Vi kan oplyse, at Finanstilsynets gennem-
gang skete med udgangspunkt i engagementerne pr. 30. september 2011. Da inspektionen fandt 
sted, var ca. halvdelen af nedskrivningerne konstateret og bogført af banken. Den resterende halv-
del var nye nedskrivninger, som blev aftalt. Alle nedskrivningerne er medtaget i bankens regnskab 
for 2011. Som Finanstilsynet skriver, var der i forvejen reserveret kapital til disse engagementer i 
solvensbehovet. 

 
Finanstilsynet anfører, at praksis på kreditområdet er forbedret, men der er givet en række påbud re-
lateret til kreditstyringen. Banken har noteret sig, at de lagte strategier for engagementerne i højere 
grad skal kommenteres i forbindelse med nedskrivningsberegning på OIV engagementer, ligesom 
bankens anvendelse af datacentralens sikkerhedsoversigter skal forbedres. Med disse punkter er 
det bankens opfattelse, at banken har adresseret de omtalte påbud. 

 
De enkelte påbud, der omtales vedrørende forretningsordenen m.v., er imødekommet ved at gen-
nemarbejde disse dokumenter i første kvartal 2012. 

 
Finanstilsynet anfører, at bankens beredskabsplan for likviditet var utilstrækkelig. Banken har gen-
nem længere tid arbejdet med en løbende likviditetsopfølgning, der indeholder alle elementer og 
stresstests, og har derfor et særdeles godt indblik i likviditeten og usikkerhedsmomenterne. Banken 
har efter inspektionen indarbejdet en række af de forhold og beredskabstiltag, der anvendes i den 
løbende likviditetesopfølgning, i den lovpligtige beredskabsplan og har derfor allerede opfyldt dette 
påbud.  
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Det anføres ligeledes, at bankens plan for likviditet frem mod juli 2013 er forbundet med store usik-
kerhedsmomenter. Banken er enig i, at det er forbundet med usikkerhed. Der er en række tiltag i 
planen, der skal gennemføres, herunder er nedbringelse af bankens afviklingsportefølje med ca. 800 
mio.kr. årligt et væsentligt element. Men det er bankens opfattelse, at tiltagene er realistiske i forhold 
til bankens virksomhed. 
 
Bankens stærke styring af likviditeten understreges også af, at banken d. 21. marts 2012 har annon-
ceret en førtidsindfrielse af 4 mia.kr. ud af de oprindeligt 6 mia.kr. i statsgaranterede obligationer. 
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