Sparekassens kommentar til
Redegørelsen fra Finanstilsynet af 28. juni 2019
Det er glædeligt, at Finanstilsynet ved det ordinære besøg kunne konstatere, at
alle nedskrivninger og risikoklassifikationer er korrekte, ligesom de konstaterer
en god bonitet i Sparekassens største udlån og er enige i værdiansættelserne af
Sparekassens ejendomme. Det bekræfter Sparekassens egen opfattelse af en god
kreditmæssig kvalitet.
Sparekassen har, som Finanstilsynet også konstaterer, gennem flere år oplevet en
flot vækst. Det har været en klar strategi med åbning af nye afdelinger og generel
investering i at gøre Sparekassen stærkere med henblik på fremtiden. Afdelinger
i fremtidens vækstbyer er en vigtig brik i forhold til at fremtidssikre Sparekassen,
og derfor har vi bevidst accepteret en lavere basisindtjening i en periode. Ved at
ansætte lokale medarbejdere sikrer Sparekassen et stærkt kendskab til det lokale
marked og de lokale forhold, hvilket er afgørende for den gode kreditkvalitet.
I forhold til omfanget af store udlån og projektfinansiering er de allerede mindsket som følge af en beslutning, der blev taget inden Finanstilsynets besøg på baggrund af Sparekassens forventninger til den samfundsøkonomiske udvikling over
de kommende år. Det har været en strategisk beslutning at lade erhverv udgøre
en større del af de samlede udlån. Erhverv udgør 57 procent af de samlede udlån,
mens privatkunder udgør 43 procent, hvilket er et balanceret niveau.
Finanstilsynet vurderer ifølge redegørelsen, at Sparekassen er mere risikovillig
end sammenlignelige institutter. Det er i den forbindelse væsentligt at bemærke,
at Sparekassen på alle de nævnte parametre altid har ligget langt indenfor Finanstilsynets grænser i den såkaldte tilsynsdiamant, som gælder for hele sektoren.
Sparekassens nuværende strategi har fokus på en kontrolleret vækst, der gør Sparekassen stærkere på flere års sigte, og derfor er der konstant en tæt opfølgning på
Sparekassens risici. Af samme årsag er ressourcerne til risikostyring øget, ligesom
der netop er ansat en ny risikoansvarlig.
I forhold til de ønskede præciseringer til forretningsmodel, politikker og forretningsgange er de allerede ved at blive udarbejdet og implementeret.
Overordnet set er Sparekassen glad for Finanstilsynets besøg og tilbagemelding,
som bekræfter, at Sparekassen har styr på sine risici, hvilket det relativt lave solvensbehov også viser. Også efter den mindre korrektion af dette har Sparekassen
stadig en solid overdækning, ligesom Sparekassen forventer et godt halvårsresultat, som vil styrke egenkapitalen yderligere – den var ved årsskiftet 3,9 milliarder
kroner. Desuden afventer salget af Sparinvest til Nykredit nu alene myndighedernes godkendelse. Går salget som forventet igennem, vil det give Sparekassen en
samlet ekstraordinær indtægt på 108 millioner kroner samt styrke sparekassens
kapitalprocent med cirka 0,9 procentpoint.

