
 

Finanstilsynets ordinære undersøgelse af Fanø Sparekasse 

 

Finanstilsynet har gennemført en ordinær inspektion af Fanø Sparekasse, hvor undersøgelsen fandt sted i 

tidsrummet 28. august 2018 til 30. august, samt 11. september 2018 til 13. september 2018.  

 

Undersøgelsen havde fokus på ledelsens arbejde, kreditrisici, økonomiområdet og risikostyringen, ligesom 

undersøgelsen også omfattede andre områder.  

 

På kreditområdet var Finanstilsynet generelt enige i Sparekassens risikoklassifikation af de engagementer, 

som var udvalgt af Finanstilsynet, ligesom Finanstilsynet ikke fandt behov for yderligere nedskrivninger.  

 

Netop kreditområdet har haft Sparekassens store bevågenhed, og vi er glade for, at Finanstilsynet ikke 

fandt anledning til yderligere nedskrivninger, siger bestyrelsesformand for Sparekassen, Jeppe Valbjørn.  

 

Vi har i de offentliggjorte regnskaber gjort opmærksom på, at vi ikke har været tilfredse med Sparekassens 

resultat. Det er derfor ikke nogen overraskelse for os, at Finanstilsynet når frem til den samme konklusion.  

 

Regnskabet er præget af alt for store nedskrivninger i forhold til Sparekassens størrelse, og basisdriften 

rammes af dette. Der har været brug for ekstra ressourcer til at få styr på nedskrivningsengagementer, og 

samtidig har vi også valgt at bruge ekstra ressourcer på administrative opgaver. Vi har fundet, det har været 

nødvendigt, at have ekstra ressourcer i en periode for at sikre, at rutiner og kompetencer i Sparekassen 

kom på plads. Vi er nået rigtigt langt i dette arbejde, siger Jeppe Valbjørn.  

 

Der er således basis for andre budgetforudsætninger for 2019, og vi forventer klart at kunne levere et 

positivt basisresultat i det kommende år. Basisindtjeningen opgøres ud fra resultatet før kursreguleringer, 

nedskrivninger og skat.  

 

Den Finansielle sektor er vel nok den branche, som siden Finanskrisens start har oplevet de største 

reguleringer, dels fra den danske lovgivning og dels fra EU. Finanskrisen viste, at disse reguleringer har 

været nødvendige, siger Jeppe Valbjørn.  

 

Finanstilsynets undersøgelse gav anledning til flere påbud. Vi har taget hvert af disse påbud til os og 

fortsætter vores arbejde med at sikre, at rutiner og kompetencer kommer på plads i Sparekassen, og vi har 

drøftet, hvad vi kan gøre for at få tingene bragt på det rigtige niveau.  

 

Sparekassen har valgt at outsource dele af funktioner, som driver Sparekassen. Finanstilsynet finder, at vi 

skal være mere OBS på løbende at sikre leverandøren lever op til indgåede aftaler, ligesom der skal 

foretages kontrol af det udførte arbejde. Også dette påbud har vi drøftet, og Sparekassens direktion har 

anvist en model for at dette påbud efterleves fuldt ud i fremtiden.  

 

Samlet set er det jo en selvfølge at de påbud, vi har modtaget, er påbud som vi skal gøre noget ved, slutter 

Jeppe Valbjørn. 


