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Kommentarer til redegørelsen fra Finanstilsynet 
 
Finanstilsynet var i februar til april 2019 på ordinært inspektion i sparekassen, og efter besøget 
hæfter Finanstilsynet sig ved at sparekassen har en pæn basisindtjening, og at der har været vækst 
i forretningsomfanget, ikke mindst igennem overtagelse af andre pengeinstitutter og afdelinger. 
 
Ved at overtage nødlidende afdelinger og pengeinstitutter, hvor Østjydsk Bank er det seneste 
eksempel, øges sparekassens forretningsomfang. Det skaber en bedre indtjening og en stærkere 
forretning på lang sigt, men ved at påtage sig et samfundsansvar af den karakter, belaster man 
potentielt også sparekassens solvensbehov ekstraordinært i en periode.  
 
Finanstilsynet vurderede på den baggrund at solvensbehovet på 10.3 % var i underkanten, 
hvorefter det blev hævet til 10,7 % hvilket af finanstilsynet vurderes som tilstrækkeligt.  
 
Sparekassen har i mange år valgt at bakke op om de lokalområder hvor sparekassen er placeret. 
Sparekassen har derfor vist tillid og tålmodighed overfor blandt andet de landbrugskunder, der har 
haft det vanskeligt. Det stiller krav til tæt opfølgning og dialog med de enkelte kunder, hvilket også 
påpeges i rapporten.  
 
Dette forhold, samt gennemgang af en række af sparekassens domicilejendomme har ført til 
yderligere nedskrivninger på ca. 24 mio. kr. og værdireguleringer af sparekassens domicilejen-
domme på ca. 10 mio. kr.  
 
Væsentlig bedring i landbruget igennem den seneste tid, har vist at det har været en god og 
ansvarlig beslutning. De påbud der er nævnt i rapporten tager sparekassen til efterretning. En del 
af disse påbud er allerede udbedret og de resterende forventes efterlevet inden årets udgang. 
 
Sparekassens resultat for første halvår vil være i niveauet 270 mio. kr. før skat. Tallet er uden 
indregning af den avance der kommer i forbindelse med at 75 pct. af aktierne i Sparinvest sælges 
til Nykredit. Salget forventes gennemført i 3. kvartal, og vil medføre en skattefri kursregulering på 
132 mio. kr. Herefter forventes resultatet for 2019 at lande i niveauet 500 – 550 mio. kr. før skat, 
hvorved den solide egenkapital på over 3,5 mia. kr. styrkes yderligere.  
 
 
 
 
 


