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Notat vedr. Finanstilsynets redegørelse om Sparekassen Thy

 

Finanstilsynet har i oktober og november måned 2018 gennemført en ordinær 

undersøgelse af Sparekassen Thy og nu fremkommet med en sammenfatning og 

risikovurdering. 

 

Indledningsvis skal det bemærkes, at Finanstilsynet var enig i de af sparekassen 

foretagne nedskrivninger, og der var generel enighed i risikoklassificeringen af 

sparekassens kunder, og kun behov for en mindre opjustering af sparekassens 

solvensbehov på 0,1%. 

 

Det vidner om, at vi har den rette indsigt i og håndtering af vores mange kunder.  

 

Finanstilsynet anfører i deres sammenfatning at sparekassen siden sidste under-

søgelse har udvidet forretningsomfanget på tre områder, der kan indebære øgede 

risici. Det første område er leasingområdet, der de senere år er vokset en del.  

 

Leasingområdet er på mange områder at sidestille med almindeligt udlån, men 

hvor leasingaktiverne ejes af sparekassen. Leasingaktiverne udgøres primært af 

let omsættelige aktiver, og hovedsagligt biler og andet kørende materiel. I øvrigt 

har sparekassen drevet leasingvirksomhed i mange år og har derfor indgående 

kendskab til branchen. 

 

Det andet område, der kan indebære øgede risici er ifølge finanstilsynet den øge-

de aktivitet sparekassen skaber i de største byer i Danmark. Sparekassen har alle-

rede en del kunder i de store byer, typisk kunder der kommer fra sparekassens 



primære markedsområde. De kunder holder fast i sparekassen og medfører via 

omtale yderligere forretninger.  

 

Sparekassen har derfor for tre år siden oprettet en særlig afdeling til betjening af 

disse kunder. Det har vi gjort for, at sikre bedre kendskab til kunder og markedet, 

hvilket også suppleres med jævnlige ”pop-up afdelinger” i f.eks. København. Spa-

rekassens andel af kunder i de store byer følger sparekassens generelle udvikling. 

 

Det tredje og sidste område finanstilsynet mener kan indebære øgede risici, er 

sparekassens øgede finansieringsaktivitet indenfor fiskeriet. Sparekassens finan-

siering af fiskerierhvervet udgør 5% af sparekassens samlede udlån og garantier. 

Sparekassen har i mange år betjent erhvervet, og derfor indgående kendskab 

branchen. 

  

Hertil kommer, at en stor del af udlånet til fiskeriet er at betragte som realkredit-

lignende lån, da erhvervet ikke længere har adgang til dette marked. 

 

Privatkunderne udgør fortsat mere end 50% af det samlede udlån, hvorved der 

sikres en god risikospredning. 

 

Sparekassen har herudover modtaget nogle påbud af administrativ karakter, som 

vi allerede er i gang med at efterleve. 

 

Med venlig hilsen 

Sparekassen THy 

 

Ole Beith   
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