
 

 

 

 

 

 

 

Direktør Ulrik Nødgaards tale på Lokale Penge-

institutters årsmøde den 26. maj 2011 
 

 

Indledning 

Tak for invitationen til at tale for jer her i dag på Lokale Pen-

geinstitutters årsmøde. 

 

Det er nu snart tre år siden, at finanskrisen for alvor kom til 

Danmark. En optimistisk sjæl kunne derfor håbe på, at vi nu 

snart har overvundet den finansielle og økonomiske krise og 

vender tilbage til tidligere tider. Men som udviklingen i euro-

området og herhjemme i de seneste måneder har vist, er det for 

tidligt at lægge krisen bag os. 

 

Vi vil heller aldrig vende tilbage til tiden før 2008. Og godt for 

det. For det var en tid: 

 Hvor pengeinstitutter kunne nøjes med en egenkapital på 

2 pct. af de risikovægtede aktiver og helt ned til ½ pct. af 

de samlede aktiver, 

Finanstilsynet 
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 Hvor funding var rigelig og billig, fordi kreditorerne altid 

var sikre på at få deres penge fuldt ud igen, 

 Hvor pengeinstitutter kunne vokse 30-40 pct. om året i fle-

re år, 

 Hvor lukrative optionsprogrammer fik nogle direktioner til 

blindt at jagte uholdbar vækst, og 

 Hvor traditionelt og godt kredithåndværk blev sat over 

styr. 

 

Jeg vil i dag give jer et overblik over den nye regulering, der 

skal sikre en sundere finansiel sektor fremadrettet. Det drejer 

sig først og fremmest om nye internationale regler, men vi har 

også i Danmark taget initiativ til værktøjer, der skal fremme en 

robust dansk banksektor, og det vil vi fortsat gøre.  

 

Lad os først vende blikket mod de nye internationale regler. 

Basel III standarderne for kapital, gearing og likviditet vil i de 

kommende år skærpe kravene til jer. 

  

Kapital 

På kapitalområdet skærpes kravene til både kvantiteten og kva-

liteten af institutternes kapital.  

 

[Planche: Indfasning af nye krav til kapitalgrundlag og -struktur]  

 

Minimumskravet til det samlede kapitalniveau er fortsat 8 pct., 

men der er fundamentale ændringer på vej i kravene til kapita-
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lens sammensætning. Derudover vil der blive indført kapitalbuf-

fere oveni minimumskravet. 

 

Minimumskravet vil blive domineret af kernekapitalen (75 % af 

minimumskravet), endda med kapital af højeste kvalitet - "ren” 

egenkapital, hvor hybrid kernekapital ikke medregnes. 

 

Derfor vil der fremover blive lagt stor vægt på ”ren” egenkapital, 

eller Common Equity Tier 1. Minimumskravet til egenkapitalen 

vil fra 2013 til 2015 stige til 4,5 pct. Også kravene til kernekapi-

talen, eller Tier 1 kapital, vil stige fra de nuværende 4 pct. til 6 

pct.   

 

Som en fundamental nyskabelse vil der fra 2016 gradvist blive 

indført buffere oven i kapitalkravene. Disse buffere er ikke mi-

nimumskrav, der skal opfyldes, men institutter med kapitalni-

veauer under bufferne vil blive mødt med tilsynsmæssige re-

striktioner. Der vil således blive sat en stopper for udlodning af 

overskud og udbetaling af bonusløn i de institutter, der ikke har 

en tilpas stor overdækning.  

 

Den første buffer, kapitalbevaring, er på 2,5 pct.  Den anden 

buffer, konjunkturbufferen, kan variere op til 2,5 pct. I gode tider 

med høj udlånsvækst skal institutterne opbygge konjunkturbuf-

feren, mens institutterne kan tære på begge buffere i dårlige ti-

der.  
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Alt i alt bør den ”rene” egenkapital derfor ligge på den rigtige 

side af 9,5 pct. og kernekapitalen og basiskapitalen på den rig-

tige side af henholdsvis 11 pct. og 13 pct., når tiderne er gode 

med fulde buffere. Markedets og investorernes forventninger vil 

formentligt være, at der er en vis buffer oveni. 

 

Hvad vil dette i praksis betyde for pengeinstitutterne? Vi har un-

dersøgt, hvor mange pengeinstitutter, der i dag kan leve op til 

de nye krav.  

 

[Planche: Egentlig kernekapital, ultimo 2010]  

 

Beregningerne viser, at 2 af Lokale Pengeinstitutters medlem-

mer ikke kan efterleve 4,5 pct. i ”ren” egenkapital - og yderligere 

11 medlemmer kan ikke efterleve de 9,5 pct. med de samlede 

buffere oveni. Nogle af jer vil altså få en udfordring i de kom-

mende år med at gøre jer klar til de nye kapitalkrav. 

 

Dertil kommer, at kriterierne strammes for, hvornår et gældsin-

strument kan medregnes som kernekapital eller supplerende 

kapital. Udstedelser på "gamle" lånevilkår vil blive gradvist ud-

faset med 10 pct. om året i perioden 2013-2022. Udstedelser 

med incitament til førtidig indfrielse kan ikke medregnes fra ren-

te step-up datoen, dog med visse undtagelser. Hybride udste-

delser med statsgaranti kan medregnes indtil primo 2018. 
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I skal være opmærksomme på, at de skærpede krav kan få be-

tydning for mulighederne for at refinansiere de individuelle 

statsgarantier, når de udløber i 2013, hvis markedet og investo-

rer til den tid bedømmer institutterne ud fra den fulde indfasning 

af de nye kapitalkrav. Udfordringen med refinansiering vender 

jeg tilbage til senere. 

 
 
SIFIs 

Der arbejdes også med strammere krav til systemiske finansiel-

le virksomheder, de såkaldte SIFIs (systemically important fi-

nancial institutions). SIFIs vil skulle opfylde endnu strengere ka-

pitalkrav end de hhv. 9,5 pct., 11 pct. og 13 pct., som jeg nævn-

te før. 

 

Hensigten med SIFI-reguleringen er at reducere sandsynlighe-

den for og virkningerne af et stort kollaps à la Lehmann Bro-

thers, samt at forbedre værktøjerne til brug for krisestyring og at 

styrke infrastrukturerne. 

 

Vi må forvente mere klarhed, når FSB, IMF og Basel Komiteen i 

løbet af de kommende måneder fremsætter deres udspil til defi-

nitionen af en SIFI. Definitionen vil inddrage forhold som fx virk-

somhedens størrelse, national systemisk betydning og involve-

ring i global aktivitet. Sidst på året vil der blive offentliggjort 

standarder for SIFI’er i form af kapitaltillæg samt evt. også likvi-

ditetstillæg. 
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Det forventes, at disse standarder vil blive gennemført i EU, 

eventuelt i form af CRD V-direktivet, der vil skulle spille sammen 

med de crisis management-regler som Kommissionen pt. arbej-

der med. En dansk SIFI-regulering på baggrund af EU-reglerne 

vil formentlig først ske i 2013 eller 2014.  

 

Jeg kan i den forbindelse nævne, at vi på det seneste har mod-

taget flere opfordringer fra danske pengeinstitutter om at blive 

udpeget som SIFI’s. En del af forklaringen skal vel nok findes i 

den nuværende fundingsituation, hvor en SIFI-betegnelse kan 

formodes at hjælpe i forhold til investorerne. 

 

Samtidig kan vi se, at der er andre lande, der går foran, og alle-

rede nu betegner deres store banker som SIFI’s.  

 

Vi er særdeles opmærksomme på denne problemstilling, som 

dog formentlig må løses i sammenhæng med de globa-

le/europæiske regler, og skal ses i sammenhæng med reglerne 

om afvikling af pengeinstitutter, der også drøftes europæisk. 

 

Endelig udmåles leverage, et udtryk for gearing og overdreven 

vækst, også ud fra de nye definitioner af kapital. Bedste praksis 

er ifølge Basel-komiteen et leverage mål på mindst 3 pct. kapi-

tal i forhold til uvægtede balancetal, der i første omgang vil ind-

gå i søjle II sammenhæng. Der vil på et senere tidspunkt blive 

taget politisk stilling til, om leverage skal indføres som et søjle I 
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minimumskrav fra 2018. Kravene til leverage vil først og frem-

mest få betydning for de store IRB-institutter.  

 
Likviditet 

Basel III-standarderne vil indføre fælles likviditetsmål og stille 

skrappere krav til kvaliteten af likviditet. Målet er større likvidi-

tetsbuffere og bedre fundingstrukturer i det finansielle system. 

 

[Planche: Likviditet] 

 

Det ene mål – liquidity coverage ratio – vil sikre, at et institut 

har en likvid beholdning af aktiver med høj kvalitet til at modstå 

stressede tilstande i 30 dage. Målet vil være gældende fra janu-

ar 2015. Forud vil der være en rapporteringsperiode fra 2013.  

 

Som I ved, ligger de danske udfordringer særligt i eventuelle 

begrænsninger for medregning af realkreditobligationer i likvidi-

tetsbufferen. Fra dansk side har vi arbejdet på at få defineret 

objektive likviditetskriterier. Ud fra disse likviditetskriterier kan 

aktiver så placeres i de forskellige dele af bufferen. Meget likvi-

de realkreditobligationer vil således kunne indregnes i den bed-

ste del af bufferen med en sådan model.  

 

Det er forventningen, at det er denne model, EU-Kommissionen 

vil spille ud med, når CRD forslaget offentliggøres, enten i juli 

eller september i år.  
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Det andet mål – Net Stable Funding Ratio – skal sikre, at insti-

tutterne har en passende afbalanceret likviditetsprofil. Der læg-

ges i realiteten et loft for, hvor meget løbetids-transformation I 

må lave.  

 

Et review vil ske i 2016, hvorefter en europæisk implementering 

muligvis vil finde sted efter en politisk beslutning i 2017. Vi 

overvåger jer p.t. ud fra det såkaldte funding-ratio i tilsynsdia-

manten, som i realiteten er en forsimplet udgave af Net Stable 

Funding Ratio.  

 

Regnskabsregler 

I lyset af den globale finansielle krise har der været kritik af, at 

nedskrivninger på bl.a. udlån er blevet foretaget for sent og 

med for små beløb; det såkaldte ”Too little – too late” problem. 

  
Svaret på denne problemstilling er Expected Loss modellen. 

Modellen foreskriver, at nedskrivningerne indregnes i takt med 

de forventede kredittab over hele lånets levetid, og at udlån må-

les til amortiseret kostpris. Udlånsporteføljen deles således op i 

to dele: ’Good book’ og ’Bad Book’. Den ”gode bog” omfatter de 

udlån, hvor instituttets ledelse forventer, at lånet tilbagebetales i 

henhold til låneaftalen.  

 

På udlån i den ’gode bog’ svarer nedskrivningen til de forvente-

de tab på porteføljebasis med en tidsproportional fordeling af 

forventede tab. Der fastsættes samtidig et ”gulv”, idet der skal 
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foretages en nedskrivning, som svarer til det forventede tab på 

mindst ét års sigt.  

 

Den ”dårlige bog” omfatter de udlån, hvor usikkerheden om, 

hvorvidt låntager kan betale lånet tilbage, er så stor, at institut-

tets ledelse ændrer sit fokus på lånet til inddrivelse af resttilgo-

dehavendet.  

 

Udlån i den ’dårlige bog’ nedskrives med alle forventede fremti-

dige kredittab. I praksis vil dette formentlig i store træk svare til 

de nuværende nedskrivningsregler, hvor der nedskrives på ud-

lån, som er konstateret individuelt værdiforringede. 

 

Finanstilsynet støtter op om regler, der sikrer, at der løbende fo-

retages nedskrivninger til de forventede tab og ikke som i dag, 

hvor der først nedskrives, når forværringerne er indtrådt. De nye 

regler skulle gerne føre til, at der i større udstrækning end i dag 

bliver foretaget tilstrækkelige og nødvendige nedskrivninger. 

Dette forudsætter selvsagt, at institutterne rent faktisk foretager 

realistiske nedskrivninger og ikke anlægger for positive forvent-

ninger.   

 

Aflønning 

Et enigt Folketing vedtog i december 2010 en stramning af reg-

lerne for aflønning i finansielle virksomheder og finansielle hol-

dingvirksomheder.  
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[Planche: Begrænsning i variabel aflønning]. 

 

Hovedformålet med reglerne er at sikre, at finansielle virksom-

heders aflønning af ledelsen og af de såkaldte væsentlige risi-

kotagere ikke fører til overdreven risikovillig adfærd. 

 

Det sker helt konkret ved, at der nu er indført en række be-

grænsninger på den variable aflønning. 

 

Finanstilsynet fører tilsyn med virksomhedernes overholdelse af 

aflønningsreglerne.  

 

En foreløbig iagttagelse, som vi i Finanstilsynet har noteret os 

med tilfredshed, er, at hovedparten af pengeinstitutterne nu fra-

vælger variabel aflønning.  

 

Bankpakke III 

Den 1. oktober 2010 afløste Bankpakke III den generelle stats-

garanti.  

 

Bankpakke III gør op med princippet om, at kreditorerne i et 

pengeinstitut kan være sikre på altid at få deres fulde tilgodeha-

vende. Det er et sundt princip. Den høje vækst i perioden 2004-

2008 kunne næppe have fundet sted, hvis de udenlandske in-

vestorer, der lånte jer penge, havde skullet forholde sig aktivt til 

kreditrisikoen.  
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Derfor vil Bankpakke III på sigt skabe et sundere og mindre 

gearet finansielt system. Også selv om det, som beskrevet i 

lovbemærkningerne til Bankpakke III, vil betyde højere funding-

omkostninger.  

 

Men vi må erkende, at vi i Danmark p.t. er på forkant med ud-

viklingen i resten af Europa. Derfor følger vi nøje markedsudvik-

lingen.  

 

[Planche: Europæisk afviklingsmodel på vej] 

 

Det skal dog bemærkes, at nedjusteringen af det såkaldte stats-

lige støtteelement under ratingen er en global og europæisk 

øvelse for ratingbureauerne. De relevante institutter i Danmark 

har nu taget de nedjusteringer, der bl.a. følger af reduceringen 

af det statslige støtteelement. Moody’s meldte ud i februar, at 

man ville revurdere alle mindre europæiske bankers systemiske 

support. Der er på nuværende tidspunkt igangsat en revurde-

ring af statsstøtten for 14 britiske banker og for de tyske Lan-

desbanker. Her må det forventes, at det statslige støtteelement 

indregnet i ratingen reduceres, ligesom det er sket i Danmark. 

 

Og så må vi forvente, at resten af Europa vil nærme sig den 

danske afviklingsmodel. EU-Kommissionen arbejder på nye 

regler om en afviklingsmodel for grænseoverskridende koncer-

ner. Kommissionen sendte et arbejdspapir i høring tidligere i år, 
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og det egentlige direktivforslag forventes at være klart i løbet af 

efteråret 2011. 

  

Generelt set er de principper, der udstikkes i udspillet, i god 

overensstemmelse med vores egen Bankpakke 3. 

 

Udspillet tager sigte på at tilskynde til private løsninger og er et 

opgør med, at det er staterne, der er nødt til at agere rednings-

mand for nødlidende institutter. En større del af risikoen skal 

placeres hos kreditorer og aktionærer for at reducere uhen-

sigtsmæssig, risikosøgende adfærd.  

 

Alt i alt er der den samme ånd i den europæiske afviklingsmo-

del som i den danske Bankpakke III. Men djævlen er jo næsten 

altid i detaljen. Og her er der endnu ikke klarhed om, hvor ambi-

tiøs den europæiske regulering vil blive.  

 

Det er også værd at bemærke, at de svenske myndigheder har 

udtalt støtte til den danske afviklingsmodel. 

 

Det ulyksalige forløb med Amagerbanken understreger behovet 

for, at der er gode betingelser for private løsninger. Den kom-

mende medgiftsordning giver mulighed for, at Indskydergaranti-

fonden kan tilføre midler og stille garanti til dækning af ikke-

efterstillede kreditorer i et nødlidende pengeinstitut.  
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Medgiften kan udbetales, hvis det påfører Indskydergarantifon-

den færre omkostninger end at lade instituttet afvikle efter 

Bankpakke III. Det vil dermed blive mere økonomisk attraktivt 

for andre pengeinstitutter at overtage et nødlidende pengeinsti-

tut, som har tabt hele egenkapitalen. 

 

Tilsynsdiamanten 

Udover de skærpede, men meget generelle, krav til likviditet og 

kapital fra Basel og EU har vi i Finanstilsynet vurderet, at det er 

nødvendigt med et tilsynsværktøj, der håndterer de problemer, 

som typisk har gjort danske pengeinstitutter nødlidende.  

 

[Planche: Tilsynsdiamanten] 

 

Tilsynsdiamanten sætter nogle pejlemærker for bl.a. omfanget 

af store engagementer, eksponering overfor ejendomssektoren 

og udlånsvækst, der ikke håndteres i internationale regler. For-

målet er at sikre en robust dansk banksektor fremadrettet.   

 

Selv om tilsynsdiamanten først træder i kraft i 2013, har den al-

lerede fået stor bevågenhed. Finanstilsynet anmodede for et år 

siden pengeinstitutternes direktioner og bestyrelser om at for-

holde sig til deres placering i forhold til tilsynsdiamanten. De in-

stitutter, der på det tidspunkt havde overskridelser, blev samti-

dig opfordret til at gennemføre en strategi til at modvirke over-

skridelserne af tilsynsdiamanten, og således undgå tilsynsreak-

tioner fra 2013.     
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Vi kan med glæde konstatere, at der er en vis tilpasning i gang 

blandt institutterne.  

 

[Planche: Tilsynsdiamantens pejlemærker, ultimo 2010]  

 

Det gælder også for Lokale Pengeinstitutters medlemmer, hvor 

der ved udgangen af 2010 var 2 medlemmer, der overskred pej-

lemærket for store engagementer, og 3 medlemmer, der over-

skred pejlemærkerne for hhv. udlånsvækst og ejendomsekspo-

nering. Dette er en forbedring i forhold til tidligere.  

 

§71- bekendtgørelsen 

Vores nye bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinsti-

tutter – den såkaldte § 71-bekendtgørelse - skal også bidrage til 

at skabe en sundere kreditgivning. Nu er det et lovkrav, at be-

styrelsen ud fra et forsigtighedsprincip skal fastsætte en kredit-

politik, herunder for fx geografisk og branchemæssig ekspone-

ring.  

 

Vi har i mange pengeinstitutter observeret, at der ikke har været 

fastsat klare begrænsninger for kreditrisiciene. Hvorfor skal lo-

kale danske pengeinstitutter finansiere tyske ejendomme eller 

indkøbscentre? Hvad er sandsynligheden for, at I får de bedste 

projekter? 
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Hvis I har vanskeligheder med at formulere en fornuftig kredit-

politik, vil vi fra Finanstilsynets side gerne opfordre jer til at ved-

tage følgende enkle, men effektive kreditpolitik, der består af to 

elementer: 

 

For det første: Ingen engagementer over 10 pct. af basiskapita-

len. 

 

For det andet: Overholdelse af kirketårns/cykel-princippet. Alle 

panter bør kunne beses enten fra kirketårnet eller om nødven-

digt på cykel. 

 

Det skal være min påstand i dag, at det stort set er umuligt at 

køre et lokalt pengeinstitut i sænk, hvis man overholder denne 

simple kreditpolitik. 

 

Efter at have gennemgået den nye og kommende regulering vil 

jeg nu vende mig mod nogle aktuelle udfordringer. 

 

Kreditrisici 

Selv om der er meget fokus på funding og likviditet p.t., så må vi 

ikke glemme, at jeres regnskaber fortsat er mærkbart påvirket 

af nedskrivninger og hensættelser på udlån og garantier. Kredit-

risiko er således fortsat en central udfordring for pengeinstitut-

terne generelt – og især for institutter med en i forvejen sårbar 

kapitaloverdækning.  
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Udfordringerne skal også ses i lyset af den fortsatte usikkerhed 

om den samfundsøkonomiske udvikling og situationen for sær-

ligt sårbare erhverv.  

 

[Planche: Nedskrivninger på fast ejendom] 

 

Ejendomsmarkedet er fortsat svagt. Det afspejler sig også i, at 

pengeinstitutternes nedskrivninger på ejendomsrelaterede en-

gagementer var højere i 2010 end i 2009. 

 

Udviklingen i landbruget udgør fortsat en betydelig kreditrisiko 

for nogle institutter. Pengeinstitutterne har allerede foretaget 

betydelige nedskrivninger på landbrugsengagementer både i 

2009 og 2010, men må også i 2011 forvente fortsatte nedskriv-

ninger og solvensbehovsreservationer. 

 

De landbrugstunge institutter har, med en gennemsnitlig sol-

vens på 16,7 procent og et solvensbehov på 9,6 procent, dog 

også en vis overdækning at stå imod med. 

 

Derudover ser vi også svage økonomiske resultater fra mange 

af de mindre virksomheder herhjemme. 

 

Funding og likviditet 

Udover de kreditmæssige risici har en stor del af jer den udfor-

dring, at I ”i de gode år” via en meget høj udlånsvækst fik op-
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bygget en usund balancestruktur, hvor indlånene ikke kan mat-

che udlånene.  

 

[Planche: Lopi-medlemmers indlånsunderskud] 

 

For at lette overgangen har mange af jer fået individuelle stats-

garantier. Disse garantier udløber i 2012 og 2013, og det er en 

helt central udfordring for jer at gøre jer klar til at kunne stå på 

egne ben igen.  

 

Det vil i nogle institutter kræve vanskelige beslutninger. Udlån 

skal nedbringes, og måske skal der frasælges filialer eller non-

core aktiviteter. 

 

Hvis I skal gøre jer interessante for investorerne, kan det for 

nogle af jer også være nødvendigt at øge kapitalen eller finde 

sammen med andre institutter.  

 

Finanstilsynet vil i løbet af 2011 kræve, at en række institutter 

indsender handlingsplaner for, hvordan de vil adressere denne 

udfordring. 

 

Det er en stor udfordring for en række institutter, og det er vel 

på den baggrund, at Formanden har rejst ønsket om en forlæn-

gelse af de individuelle statsgarantier.  
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Men målsætningen må være, at institutterne fra 2013 kan stå 

på egne ben. Den generelle statsgaranti trådte i kraft i oktober 

2008. Når vi når frem til 2013, har institutterne altså haft 5 år til 

at tilpasse sig. Hvis man ikke på 5 år med statsgarantier i ryg-

gen kan skabe en sund og bæredygtig fundingstruktur, kan der 

med rette stilles spørgsmål til holdbarheden af forretningsmo-

dellen.  

 

Udløbet af statsgarantierne, og de udfordringer det kan give i 

visse institutter, har fået nogle til at tale om en mulig kredit-

klemme. Det forhold alene, at en række institutter kan blive nødt 

til at reducere deres aktiviteter, giver dog ikke i sig selv anled-

ning til bekymring.  

 

Vi står i dag i en betydeligt anderledes situation end i begyndel-

sen af 2009, hvor det fremherskende billede var, at sektoren 

kollektivt trådte på bremsen.  

 

I modsætning til dengang er det vores indtryk fra dialogen med 

institutterne, at der faktisk er en stor andel af sektoren, der har 

appetit på mere forretning. Det gælder flere af de større institut-

ter og også en del af Lokale Pengeinstitutters medlemmer.   

 

Særligt om LOPI institutter 

Der er endnu engang kommet en debat om, hvorvidt vores nye 

initiativer vil gøre det umuligt for mindre institutter at fortsætte 
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som selvstændige institutter. Det er vores § 71-bekendtgørelse, 

der er i skudlinjen. 

 

Denne frygt er ubegrundet. Selv om kravene i ledelsesbekendt-

gørelsen skal dække alle institutter, uanset størrelse og type, er 

der indbygget et proportionalitetsprincip, som betyder, at især 

mindre institutter med simple forretningsmodeller under visse 

betingelser kan afvige fra en række af kravene. 

 

[Planche: Nedskrivningsprocent, 2007 - 2010] 

 

Når det er sagt, skal jeg ikke lægge skjul på, at jeg ser positivt 

på en øget konsolidering i sektoren. Jeg ved godt, at mange 

mindre institutter har kørt en konservativ linje og er kommet for-

nuftigt gennem krisen. Men der har altså været, og er fortsat, en 

enorm spredning i jeres performance målt på fx nedskrivninger.    

 

Målt på evnen til at undgå kredittab på det danske marked er 

der en betydelig del af jer, der har klaret jer dårligere end grup-

pe 1 institutterne. 

 

De mange mindre institutter med store kredittab skal formentligt 

ses i sammenhæng med, at mindre institutter ofte er de facto 

en-mands-virksomheder, hvor den administrerende direktør er 

inde over alt. Hvis direktøren er konservativ og forsigtig, sker 

der ingen skade. Men hvis direktøren ikke har fokus på kredit-

kvalitet, så er det et problem, at han er meget tæt på kunderne 
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og måske selv bevilger lånene, og ikke får det nødvendige 

modspil fra hverken kredit-organisationen eller bestyrelsen. 

 

Derfor er det som tidligere nævnt vigtigt at have en kreditpolitik, 

der klart indhegner de risici, der kan tages. 

 

Men det er også derfor, at vi i vores nye ledelsesbekendtgørel-

se lægger vægt på, at bestyrelsens kompetencer skal afspejle 

den valgte forretningsmodel. Det grundlæggende princip er alt-

så, at hvis man vælger en lav-risiko strategi og holder sig til lo-

kalområdet og simple produkter, så stiller det ikke særlige krav 

til bestyrelsen.  

 

Hvis man derimod går ind i komplicerede engagementer eller fx 

påtager sig eksponeringer i udlandet, så vil vi stille større krav, 

eksempelvis om, at mindst et medlem i bestyrelsen har relevant 

erfaring fra en finansiel virksomhed. Vi vil fremlægge et udspil 

på dette område i løbet af efteråret. 

 

Sparekassernes fremtid – garantkapital 

Der er i dag 61 sparekasser i Danmark. For ti år siden var der 

104.  

 

Den finansielle krise har vist, at sparekasse-modellen har to 

strukturelle svagheder: Kapitalen kan flygte, når man har mest 

brug for den, og det er svært at skaffe mere kapital, når man har 

brug for det. 
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Det er derfor nødvendigt, at sparekasser kører med en betyde-

lig kapitalmæssig overdækning for at kompensere herfor. Det er 

også, hvad vi ser i tallene generelt, men vi vil have fokus på det 

fremadrettet.  

 

[Planche: Egentlig kernekapital, ultimo 2010] 

 

Som I sikkert alle ved, så udsteder Finanstilsynet en ny be-

kendtgørelse om opgørelse af basiskapital, som træder i kraft 

den 1. juli 2011. Bekendtgørelsen indeholder bl.a. reglerne fra 

lov om finansiel virksomhed vedrørende opgørelse af basiskapi-

talen, herunder en række krav, der skal sikre, at garantkapital 

bliver lige så tabsabsorberende som aktiekapital.  

   

Garant- og andelskapitalen skal kunne nedskrives, når spare- 

og andelskassen har underskud, der ikke dækkes af de frie re-

server. 

 

Garant- og andelskapitalen skal, ligesom den er i dag, være ef-

terstillet al anden kapital ved spare- eller andelskassens kon-

kurs eller likvidation.  

 

Det er stadig tilladt at inddele aktie-, garant- og andelskapitalen 

i klasser. Kapitalen må dog ikke inddeles i klasser med forskel-

lige rettigheder i forhold til at absorbere tabene. Indehaverne af 
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aktie-, garant- og andelskapitalen må ikke stilles et bestemt ud-

bytte eller forrentning i udsigt. 

 

Det vil sikkert være de færreste af jer, som har garant- og an-

delskapital, der opfylder alle kravene i bekendtgørelsen. Det vil 

derfor være nødvendigt at foretage ændringer, så kapitalen le-

ver op til de skærpede krav i bekendtgørelsen. 

 

Bekendtgørelsen indeholder en overgangsordning, som løber 

frem til den 1. januar 2012. Det betyder, at der er tid til at fore-

tage de nødvendige ændringer, herunder få forelagt ændringer 

til vedtægterne for generalforsamling eller repræsentantskab. 

 

Der er i høringen blevet foreslået en forlængelse af overgangs-

ordningen. Vi overvejer pt., om den kan forlænges til 1. juli 

2012, så der er et helt år til at komme på plads.  

 

EU’s retningslinjer indeholder også krav om, at indløsning af ak-

tie-, garant- og andelskapital kræver en forudgående tilladelse 

fra Finanstilsynet. Disse krav er ikke medtaget i bekendtgørel-

sen, men vil blive implementeret efterfølgende. Det forudsætter 

således først en lovændring. 

 

I CRD IV-direktivet lægges der op til, at der nu stilles formelle 

krav til de elementer, der kan indgå i egenkapitalen – ligesom 

det kendes fra fx hybrid kernekapital. Det er vurderingen, at det 

er krav, som aktiekapital vil kunne opfylde. 
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Sådan som det ser ud nu, så forventes det endvidere, at der vil 

indgå særlige lempelige krav til andels- og garantkapital. Disse 

forventes at blive sat i overensstemmelse med de retningslinjer, 

som jeg netop har gennemgået implementeringen af.  

 

Fondsejerskab  

Et andet område, som Finanstilsynet i øjeblikket har fokus på, 

er fondsstrukturer. 

 

[Planche: Sparekassefonde] 

 

Finanstilsynet har set flere tilfælde af engagementer med spa-

rekassernes egne fonde eller fondenes datterselskaber. 

 

En sparekassefond skulle ellers være den, der hjælper sit spa-

rekasseaktieselskab. Så det er den omvendte verden, hvis en 

sparekasse giver sin moderfond et lån. 

 

Men ikke desto mindre er der desværre nogle eksempler på 

det. Derfor har vi for nyligt kortlagt området. 

 

I alt tretten pengeinstitutter under delvist ejerskab af fond, for-

ening eller lignende har skullet indsende en redegørelse. Blandt 

vores observationer er følgende: 
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 Otte pengeinstitutter har et engagement med den 

fond/forening, de er under delvist ejerskab af. Kendeteg-

net er, at der ikke er stillet sikkerheder for engagementer-

ne.  

 Fire pengeinstitutter har engagementer med selskaber, 

der er koncernforbundne med fonden/foreningen.  

 Fem pengeinstitutter har engagementer med selskaber, 

som fonden/foreningen har kapitalandele i.  

 

Det er ikke ulovligt at have et engagement med fonden, men 

det er vores klare opfattelse, at det bør undgås. 

 

Hvis sparekassen får alvorlige problemer, så vil fondens aktier i 

sparekassen blive værdiløse. 

 

Fondens kreditværdighed i forhold til sin sparekasse vil derfor 

afhænge af, hvor store nettoværdier fonden har efter, at aktier-

ne er nedskrevet til 0. 

 

Hvis ikke dette er udgangspunktet ved en solvensbehovsopgø-

relse, vil en sparekasse med engagement til sin moderfond få 

tab på dette engagement i takt med, at sparekassen rammes af 

andre alvorlige tab.  

 

Det går naturligvis ikke at have en sådan tabs-multiplikator-

effekt indbygget. Dette vil ikke være forsigtigt – og en solvens-

behovsopgørelse skal opgøres forsigtigt. 
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Så hvis en sparekasse vender tingene på hovedet og giver sin 

fond lån, skal blanco reserveres i solvensopgørelsen, med min-

dre fonden uden problemer kan tilbagebetale lånet ved salg af 

andre aktiver. 

 

Samme forhold gælder naturligvis på eventuelle lån til fondens 

datterselskaber, såfremt disse lån hviler på en kaution for mo-

derfonden. 

 

Det skal bemærkes, at solvensreservationen eller dele af denne 

bliver til en nedskrivning, såfremt moderfonden ikke er kredit-

værdig, selv hvis aktierne i sparekassen medtages ved opgø-

relsen af risikoen. 

 

For at sikre en øget uafhængighed mellem fond og pengeinstitut 

er der fremsat et lovforslag, der har til formål at reducere per-

sonsammenfaldet mellem bestyrelserne i fonden og pengeinsti-

tuttet.  

 

Det skal ske ved, at kun et mindretal af bestyrelsesmedlemmer-

ne i fonden må komme fra pengeinstituttet. Formanden for pen-

geinstituttets bestyrelse må desuden ikke være formand for 

fondens bestyrelse. Forslaget forventes at træde i kraft den 1. 

januar 2012.  

  

Afslutning 
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Som jeg indledte med at sige, er det endnu for tidligt at lægge 

krisen bag os. De forskellige tiltag til ny regulering, som jeg har 

gennemgået i dag, skal alle bidrage til at sikre en sundere fi-

nansiel sektor i fremtiden, og forhindre, at vi igen oplever en kri-

se med så store ødelæggende konsekvenser, som vi har set si-

den 2008. 

 

I de lokale pengeinstitutter står I over for den opgave, at I skal 

tilpasse jer til de nye krav og samtidig levere resultater, der vil 

give jer nogle troværdige og holdbare positioner i det samlede 

landkort over den danske finansielle sektor.  

 

De strategiske overvejelser, som disse udfordringer naturligt vil 

medføre, vil vi følge levende med i. Tak for ordet.  
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