Kommentar til Finanstilsynets redegørelse om inspektion i Frøslev-Mollerup Sparekasse.
Sparekassen har i januar/februar 2017 haft Finanstilsynet på ordinær inspektion.
Sidste inspektion var i 2012.
Direktør Frank Bertelsen siger i en kommentar til besøget:
”Vi glæder os over et veloverstået besøg, hvor Tilsynet ikke konstaterede yderligere OIV i de
gennemgåede udlån og hvor man tillige vurderede at sparekassens eget beregnede solvensbehov på
10,9 % var tilstrækkelig til at afdække sparekassens risici.”.
Det bemærkes at sparekassens solvens samtidig var beregnet til 23,5 %.
Finanstilsynet fandt yderligere nedskrivninger for i alt 2,2 mio. kr. primært fordelt på få mindre
erhvervsengagementer.
Nedskrivningen er allerede udgiftsført i årsrapporten for 2016.
Ingen nedskrivninger på landbrug:
Frank Bertelsen fortsætter:
”Finanstilsynet fandt ikke yderligere nedskrivninger på vore landbrugseksponeringer, det er vi
meget tilfredse med, og vi betragter den investering vi har foretaget i landbruget i løbet af de
seneste år som det bedste for sparekassen, landmanden og ikke mindst det omkringliggende
samfund – og vi må sige at landbrugets nuværende situation understøtter denne betragtning – så
det er meget glædeligt”
Det skal bemærkes at bonitetsgruppen ”engagementer med svaghedstegn” dækker over en meget
bred kundegruppe der også opfanger eksponeringer med ikke væsentlige svaghedstegn.
Som en afsluttende bemærkning siger Frank Bertelsen:
”Omkring Tilsynets bemærkninger til behandlingen af de svage kunder, må vi nok konstatere at vi
ikke i tilstrækkelig grad sørger for at dokumentere skriftligt hvad det er vi gør og hvorfor vi gør det.
Ikke at det er forkert eller ufornuftigt det vi foretager os, men det er Finanstilsynets opfattelse at et
institut af vores størrelse skal ofre mere tid på dokumentation, handlingsplaner og
regnskabsmæssig analyse. Vi vil sørge for rette ind efter de anvisninger vi får på dette område.
At nogle OIV eksponeringer er vokset siden 2012, skyldes naturligvis landbrugets generelle
situation i den forløbne periode, men dækker tillige også samme kundegruppes nyinvesteringer i
jord og besætning.”

