Finanstilsynets undersøgelse af banken.
Finanstilsynet var i februar 2017 på ordinær inspektion i banken.
Den ordinære inspektion omfattede en gennemgang af bankens væsentlige risikoområder
og Finanstilsynets redegørelse med deres samlede risikovurdering af banken er nu offentliggjort.
Banken finder risikovurderingen tilfredsstillende med baggrund i Finanstilsynets konklusioner om:


At der skal nedskrives 7,3 mio. kr. på bankens kreditportefølje, hvilket er indregnet i bankens samlede nedskrivninger pr. 31. marts 2017 – og således indeholdt i
den samlede tilbageførsel af nedskrivninger på 0,8 mio. kr. efter 1. kvartal 2017.



At nedskrivning på 0,7 mio. kr. på ejendomme kan henføres til Finanstilsynets lavere vurdering af en af bankens domicilejendomme på Djursland.



At bankens solvensbehov, efter Finanstilsynets gennemgang, forhøjes med 0,3%point, fra 11,3 til 11,6%. Bankens solvens var pr. 31.12.16 opgjort til 17,9%

I forhold til Finanstilsynets øvrige påbud, har banken kommentarer til følgende:
Finanstilsynets klassificering af privatkunder med en gældsgearing over 3,5, medfører at
disse som hovedregel ikke kan klassificeres som 2A. Banken har klassificeret kunderne
ud fra en samlet vurdering af kundens økonomiske situation, herunder rådighedsbeløb og
kapitalforhold – uagtet at kundens gældsgearing er højere end kreditpolitikkens hovedregel om maksimal gældsgearing på 3,5.
Banken gennemfører ved kreditbehandlingen på kundeengagementerne en stresstest,
der bl.a. belyser gældsgearingens indflydelse på tabsrisikoen. Finanstilsynet efterspørger
en tværgående undersøgelse af bankens tabsrisiko for de pågældende kunder, hvilket
banken vil udarbejde fremover.
Banken anvender i dag en kreditsegmentering, som er afhængig af, at banken har modtaget aktuelle dokumenterede økonomiske oplysninger fra kunderne. Dette krav til dokumentation medfører, at enkelte kunder løbende falder ud af den automatiske kreditsegmentering. Andelen af ikke-segmenterede privatkunder var pr. 31.12.16 17,1% og andelen ikke-segmenterede erhvervskunder 8,5%. Bankens kreditsegmenteringsmodel er under revision og ændres i forbindelse med indførslen af de nye IFRS 9 regnskabsregler,
som stiller større krav til den løbende kreditsegmentering.
Bankens forretningsmodel fastlægger en øvre grænse på 70% for andelen af erhvervsudlån i forhold til bankens samlede udlån. Da banken gennem de senere år har oplevet en
stor tilgang af privatkunder, er andelen af erhvervskunder aktuelt faldet til ca. 51%.
Banken vil på baggrund af Finanstilsynets vurdering, revurdere de pågældende grænser.
Herudover indeholder Finanstilsynets redegørelse påbud i forhold til forbedringer i bankens rapportering samt tilretning af enkelte instrukser mv., hvilket banken har taget til
efterretning.
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