
     Balling, den 27. februar 2014   
 
Sparekassens kommentarer til Finanstilsynets redegørelse  
 
Bedre bonitet end tilsvarende institutter 
 
Finanstilsynet var i december måned 2013 på ordinært besøg i Sparekassen Balling. Seneste besøg 
var i december 2007. Det var således 6 år siden Finanstilsynet sidst var i Balling. 
 
Under besøget, der strakte sig over fire dage, blev alle væsentlige områder gennemgået. Det 
primære fokus var på kreditområdet, hvor bl.a. alle store engagementer (over 2 % af basiskapitalen) 
blev gennemgået. 
 
Finanstilsynet konkluderede ovenpå besøget, at det er deres vurdering, at boniteten i sparekassens 
største engagementer er bedre end i tilsvarende pengeinstitutter, hvilket vi naturligvis er meget 
tilfredse med. 
 
Finanstilsynet var generelt enig i sparekassens vurdering af de gennemgåede engagementer, 
herunder nedskrivningsbehovet, og fandt alene behov for at foretage yderligere nedskrivninger på to 
engagementer med i alt 1,7 mio., hvilket svarer til 0,4 % af sparekassens udlån og garantier. Begge 
engagementer var allerede markeret med nedskrivninger (OIV-engagementer). 
 
På det administrative område fandt Finanstilsynet enkelte mangler. Ved etablering af et 
udlånsengagement til en privatkunde beregnes kundernes rådighedsbeløb. Finanstilsynet påtalte, at 
der i visse tilfælde ikke skete opdatering af rådighedsberegningen ved genbevilling/forlængelse af 
engagementet.    
 
Sparekassen modtog en risikooplysning på baggrund af, at der er ydet investeringskreditter uden 
aftalt overdækning og stop-loss.  
De samlede investeringskreditter, der primært er ydet på baggrund af kundernes betalingsevne og 
sekundært på basis af sikkerheder, er fordelt på 47 kundeforhold, og udgør 2,2 % af sparekassens 
samlede udlån og garantier. 
 
De administrative mangler vil der snarest muligt blive rettet op på. 
 
Sparekassen har efter tilsynsbesøget (pr. 31/12 2013) opgjort solvensbehovet til 11,2 %. Den 
faktiske solvens er opgjort til 26,7 %. Der er således en solvensmæssig overdækning på hele 15,5 
%, hvilket gør, at Sparekassen Balling allerede nu opfylder de nye kapitaldækningsregler, der 
gradvis indføres frem mod 2019. 
 
Sparekassens ledelse fandt dialogen med Finanstilsynet konstruktivt, og vi anser resultatet af 
besøget som tilfredsstillende.  
     
Denne redegørelse, samt Finanstilsynets officielle redegørelse, findes på sparekassens hjemmeside 
www.sparekassenballing.dk. 


