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Finanstilsynet har i maj-juni 2017 gennemført en inspektion i Alm. Brand Bank. 
Inspektionen var en ordinær undersøgelse.  
 
Af den mere detaljerede gennemgang af kreditområdet konstaterer Finanstilsynet, at: 

• Banken har et godt overblik over og udøver en kompetent styring af risiciene i 

afviklingsporteføljen 

• Finanstilsynet i det væsentlige var enige i bankens risikoklassifikationer, 

sikkerhedsvurderinger og nedskrivninger på de gennemgåede eksponeringer. 

Der er med tilfredshed, at banken konstaterer, at inspektionen ikke har givet anledning til 
yderligere nedskrivninger. 
 
Gennemgangen af kreditområdet medførte et påbud om at gøre kravene i kreditpolitikken 
mere præcise og målbare, hvilket banken vil implementere. 
 
Bankens administration, risikostyring og nedskrivninger på pantebrevsporteføljen gav 
ikke anledning til tilsynsreaktioner.  
 
Bankens leasingaktiviteter har en tiltagende betydning i forretningen, hvilket 
Finanstilsynet også vurderer. Banken har derfor fokus på den kreditmæssige håndtering 
heraf, herunder hvordan det indvirker på solvensbehovet.  
 
Ved gennemgangen af markedsrisikoområdet giver tilsynet et påbud om, at banken skal 
vurdere, om kreditspændsrisikoen er tilstrækkeligt afdækket i solvensbehovet. Det har 
banken noteret sig og har samtidig noteret, at Finanstilsynets vurdering er, at 
solvensbehovet samlet set er tilstrækkeligt forsigtigt opgjort til afdækning af bankens 
nuværende risici.   
 
Finanstilsynet foretager en stresstest med kapitalfremskrivning og bemærker, at banken 
potentielt risikerer kapitalmæssige udfordringer i et stressscenarie. Finanstilsynet 
bemærker samtidig i redegørelsen, at der i stresstesten ikke er taget højde for gruppevise 
nedskrivninger. Det er bankens vurdering, at hvis der tages højde for disse betydelige 
gruppevise nedskrivninger, har banken ikke kapitalmæssige udfordringer i et 
stressscenarie.  
 
Banken har pr. 30. juni 2017 en solvensprocent på 21,5 % og et solvensbehov på 12,3 %, 
og når der yderligere indregnes de betydelige gruppevise nedskrivninger, som der ikke er 
taget hensyn til i solvensbehovet, er det bankens vurdering, at der er en betydelig 
kapitalmæssig overdækning og tilstrækkelig robusthed. 
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