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Finanstilsynets redegørelse for inspektion i Spar Nord
Finanstilsynet har i foråret gennemført en stor ordinær inspektion i Spar Nord. Blandt de væsentligste
konklusioner, som nu er kommunikeret til Spar Nord og offentliggjort på bankens hjemmeside, er at bankens kreditbonitet er bedre end i sammenlignelige pengeinstitutter, og at bankens nedskrivninger er
tilstrækkelige. Herudover får banken en række påbud af primært administrativ karakter.
I perioden fra februar til maj gennemførte Finanstilsynet en stor ordinær inspektion i Spar Nord, hvor bankens væsentligste risikoområder blev gennemgået. Det fremgår af Finanstilsynets redegørelse, som nu er
offentliggjort, at boniteten af Spar Nords udlån er ”bedre end i gennemsnittet af gruppe 2 institutter og er
tættere på boniteten i gruppe 1 institutterne”, at nedskrivningerne er tilstrækkelige samt at det af banken
opgjorte solvensbehov er tilstrækkeligt.
Administrerende direktør Lasse Nyby udtaler i en kommentar til Finanstilsynets redegørelse:
”Vi er rigtig godt tilfredse med, at Finanstilsynet har vurderet boniteten af vores udlån som værende bedre
end i sammenlignelige pengeinstitutter – og så er det selvfølgelig også meget positivt, at Finanstilsynet nu
for fjerde eftersyn i træk konkluderer, at vores nedskrivninger er tilstrækkelige på både privat, erhverv og
landbrug. Det bekræfter os i, at vi følger en fornuftig linje i vores kreditgivning og at vores balancering af
vækstambitioner og risikovillighed er hensigtsmæssig.”
Finanstilsynet har ingen bemærkninger til områder som compliance- og risikostyringsfunktionen, Itområdet, revisionsforhold mv., men uddeler i sin redegørelse en række såkaldte påbud på områderne kreditrisiko, markedsrisiko og operationel risiko. Blandt andet skal Spar Nord ”tilrette sin kreditpolitik, så den
indeholder mere præcise og målbare retningslinjer”, samt ”forbedre registreringen af operationelle hændelser”.
”Finanstilsynet har haft bemærkninger til et antal forhold af primært administrativ og rapporteringsmæssig
karakter, og de bemærkninger tager vi til efterretning. Det betyder, at vi kommer til at justere vores forretningsgange og praksis på nogle konkrete områder. En del af baggrunden for nogle af de forhold, Finanstilsynet har kommenteret, er at vi på enkelte områder stadig ikke er helt på plads med de administrative rutiner og den systemmæssige understøttelse efter den store IT-konvertering, vi gennemførte sidste år, siger
Lasse Nyby.”
Om Spar Nords udbyttepolitik, som tilsiger udlodning af mindst 2/3 af nettoresultatet, bemærker Finanstilsynet, at udlodningsmålsætningen ”ligger over andre størrelsesmæssigt relevante institutter” og at ”Finanstilsynet finder det usædvanligt at have en politik om at udlodde en minimumsandel”. Endelig finder Finanstilsynet, at ”bankens kapitalmålsætning på minimum 15,5 pct. er lav i forhold til andre størrelsesmæssigt

relevante institutter”. På baggrund af disse forhold finder Finanstilsynet, at Spar Nord ”bør genoverveje
udbyttepolitik og kapitalmålsætning”.
”Med en faktisk kapitalprocent, der ved seneste kvartalsregnskab var 6,9 procentpoint over vores kapitalbehov, hvilket svarer til en kapitalmæssig overdækning på 3,3 mia. kr., og med et udlån, der kun vokser
beskedent, har vi vanskeligt ved at se, at vi skulle være for offensive med vores udlodningspolitik. Men vi
noterer os naturligvis Finanstilsynets bemærkninger og vi vil forholde os til dem, når vi revurderer vores
kapitalpolitik i løbet af andet halvår 2017”, siger Lasse Nyby.
Spar Nord offentliggør sit regnskab for første halvår 2017 den 16. august.
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