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Udvikling i solvensoverdækning 

Solvensoverdækning målt som afstanden mellem 
solvensprocent og solvensbehov, koncerntal 

Overdækning udmålt ift. udlån og garantier 
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Basisindtjening i 2014 fordelt på institutter 



Prisudviklingen på huse og ejerlejligheder 

2000: indeks=100 



Undersøgelse af nyudlån – udvalgte konklusioner  

• Stigende konkurrence om attraktive erhvervskunder 

 

• Tendenser til lempeligere vilkår – fx krav til sikkerhedsstillelse 

 

• Mangelfulde bevillingsgrundlag i flere mindre og mellemstore institutter 
 Ikke-opdaterede informationer om kunden 

 Mangelfulde analyser af risici 

 Bevillinger, der ikke fulgte instituttets kreditpolitik 

• Brug af skabeloner kan sikre, at man kommer hele vejen rundt 

 

• Kreditpolitikker ofte alt for overordnede 
 Manglede klar stillingtagen til de risici, man ønskede at påtage sig 

 Herunder krav til kundens økonomi eller krav til risiko på geografi eller brancher 

 Ingen klare retningslinjer for afvigelser 

• Bestyrelserne må tættere på i deres styring  

 



Nedskrivninger fordelt på brancher 



Tilsynsdiamanten – store eksponeringer 

Foreslået 
grænseværdi 



LCR – definition og indfasning 

 

• LCR-kravet : 

  LCR =
Beholdning af likvide aktiver

Netto betalingsudstrømninger
≥ 100% 

 

• For SIFI’er: 𝐿𝐶𝑅 ≥ 100% fra 1. oktober 2015 

 

• For alle andre: 

 

 

 

 

1. Okt 2015 1. Jan 2016 1. Jan 2017 1. Jan 2018 

60% 70 % 80 % 100 % 



Udvikling i LCR – fordelt på grupper 



ILAAP - gode eksempler     

Ud over status i fht. myndighedskrav - §152, LCR og Tilsynsdiamant - 
indeholder den gode ILAAP: 

 

• Individuelle indikatorer for likviditetsrisici 

• Likviditetsprognoser ved brug af stresstests 

• Styring af intradag-likviditet 

• Analyser af indlånsbasens sammensætning og stabilitet 

• Beskrivelse af markedsfundingens sammensætning  - og vurdering af 
adgang til denne 

• Stillingtagen til behæftede aktiver 

• Instituttets fremadrettede forventninger 

 

 

 

 



Genopretningsplaner 

 
• Skal sikre at færre institutter  afvikles 

 

• Genopretningsplanen er et ledelsesværktøj også i almindelige tider 

 

• Planerne skal være operationelle: 
 Hvem gør hvad, hvornår og hvordan? 

 

• Fokus på relevans snarere end på regeloverholdelse 

 



Afviklingsplaner 

 

• Afviklingsplanerne skal sikre kontinuitet i de institutternes kritiske 
funktioner  

 

• Modvirker at skatteyderne bærer sektorens tab 

 

• En videreførelse af Bankpakke 3 

 

• Myndighedernes planer 

 

• Krav til nedskrivningsegnede passiver (MREL) 


