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Mariager, den 30. juni 2011 

 

 

 

Østjydsk Banks kommentarer til Finanstilsynets ”Redegø-

relse om inspektion af Østjydsk Bank.. 
 

Finanstilsynet foretager løbende kontroller og inspektioner af danske pengeinstitutter. I marts – 

april måned 2011 har Finanstilsynet foretaget inspektion af banken, med hovedvægt på kreditri-

sici, ejendomsområdet, likviditet, ledelsens arbejde samt solvensbehov. 

  

I forlængelse heraf har banken den 28. juni modtaget Finanstilsynets redegørelse om den fore-

tagne inspektion af banken.  

 

Den gennemførte kontrol er forløbet tilfredsstillende, og har ikke givet anledning til væsentlige 

meningsforskelle mellem Finanstilsynet og banken. 

  

Ad. Gennemgangen af kreditricisi. 

 

Ved Finanstilsynets gennemgang af udvalgte kreditter, hvor der er lagt vægt på at gennemgå de 

største engagementer, samt de engagementer som Finanstilsynet vurderede  mest risikobehæfte-

de, har der ikke været væsentlige forskelle i tilsynets og bankens vurdering af de pågældende 

engagementer. Tilsynets samlede vurdering var, at banken i 2 udvalgte erhvervesengagementer 

skulle foretage en samlet yderligere nedskrivning på 13 mio. kr. Denne vurdering tager banken 

til efterretning. 

 

Nedskrivningen er allerede gennemført i bankens kvartalsopgørelse pr. ultimo marts 2011 – et 

kvartalsregnskab der udviser overskud, på trods af denne nedskrivning på 13 mio. kr., og på 

trods af en udgiftsførsel af 8,4 mio. kr., vedr. bankens andel af tabet på Amagerbanken i 1. 

kvartal. 

 

Ad. Opgørelsen af bankens solvensbehov. 

 

I forbindelse med opgørelsen af bankens solvensbehov, har vi, i forbindelse med inspektionen, 

drøftet principperne for opgørelsen heraf. Banken har noteret sig Tilsynets opfattelse af, at der, 

som følge af de vanskelige konjunkturforhold for især de mindre virksomheder, bør afsættes en 

ekstra buffer hertil. Banken har derfor, efter dialog med tilsynet, øget solvensbehovet fra 10,3 % 

ultimo 2010 til 11,6 % ved udgangen af marts 2011. 

 

Siden udløbet af 1. kvartal 2011 har banken gennemført en succesfuld udvidelse af bankens ak-

tiekapital, samt tilførsel af yderligere ansvarlig kapital, i form af hybrid kernekapital. Kapital-
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udvidelsen har medført at bankens solvensprocent, opgjort på tal pr. ultimo marts 2011, er for-

øget fra 17,7 % til 19,2 %.  

 

I forhold til den forøgede solvens, efter kapitaludvidelsen, er der således, målt pr. 31. marts 

2011, tale om en solvensoverdækning på 7,6 % eller 65 % overdækning.  

 

Ad. Vurderingen af bankens likviditet. 

Banken er enig i Finanstilsynets vurdering af, at bankens likviditet på nuværende tidspunkt er 

uproblematisk. For så vidt angår refinansieringen af bankens statsgaranterede indlån, der udlø-

ber i 2013 har bankens ledelse igangsat tiltag der frem mod 2013 skal sikre refinansiering af 

bankens statsgaranterede indlån. 

 

Bestyrelse og direktion for Østjydsk Bank A/S noterer sig det tilfredsstillende forløb af Finans-

tilsynets kontrol, og tager Finanstilsynets tilbagemelding til efterretning.  

 

Under henvisning til retningslinjerne i ”Bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til at 

offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden” vil der ske offentliggørelse af Finans-

tilsynets redegørelse omkring funktionskontrollen, og denne redegørelse skal efter reglerne væ-

re tilgængelig på bankens hjemmeside, på den sidste hverdag i det kvartal, hvor redegørelsen er 

modtaget. 

 

 

 


