
 

 
 

Indregning af overskud i kapitalgrundlaget - Kreditinstitutter og 

fondsmæglerselskaber, der er omfattet af kapitalkrav i CRR 

Denne orientering erstatter tidligere offentliggjort orientering af 8. december 2014 og 14. juli 

2015 om indregning af overskud i kapitalgrundlaget. Indholdet i afsnittet om revisors 

verifikation af overskud er ændret, og der er tilføjet et afsnit om rente af hybrid kernekapital, 

der regnskabsmæssigt bogføres som egenkapital. 

Kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber (i det følgende institutter), der er omfattet af artikel 26 i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til 

kreditinstitutter og investeringsselskaber (CRR), kan kun med Finanstilsynets forudgående tilladelse 

medregne foreløbige overskud og overskud ved årets udgang i den egentlige kernekapital, før instituttet 

har truffet formel afgørelse om sit endelige overskud eller tab for året. Tilladelsen kan gives, hvis følgende 

betingelser er opfyldt: 

 

1. Overskuddet er verificeret af uafhængige personer, som er ansvarlige for revisionen af instituttets 

regnskaber. 

2. Instituttet har godtgjort over for Finanstilsynet, at de forventede udgifter eller udlodninger er blevet 

fratrukket overskuddet. 

 

 

Verifikation af overskuddet 

Verifikation af det foreløbige overskud og overskuddet ved årets udgang skal i henhold til artikel 26, stk. 

2, tilvejebringe passende sikkerhed for, at disse overskud er blevet evalueret i overensstemmelse med 

principperne i de gældende regnskabsregler.  

 

EBA QA 384 indebærer en skærpelse i forhold til hidtidig praksis for den eksterne revisors verifikation, 

idet det specificeres, at verifikationen som minimum skal omfatte et ”review”.  

 

Gældende fra og med regnskabsåret 2017 skal revisors verifikation af det indregnede overskud som 

minimum omfatte arbejdshandlinger, som svarer til kravene for et review i henhold til den internationale 

revisionsstandard ISRE 2410 Review of interim financial information performed by the independent 

auditor of the entity. Det udførte arbejde og konklusionen herpå skal afrapporteres i revisionsprotokollen 

til bestyrelsen.  

 

Såfremt revisors verifikation af det indregnede overskud giver anledning til bemærkninger i 

revisionsprotokollen, skal instituttet uden ubegrundet ophold fremsende kopi af den relevante del af 

protokollen til Finanstilsynet. 

 

Praksis vil herefter være på linje med praksis i de øvrige nordiske lande og med de krav, der stilles af 

ECB. 

 

Finanstilsynets tilladelse 

Ansøgning om tilladelse til at medregne årets overskud i den egentlige kernekapital skal være bilagt 

instituttets udlodningspolitik og informationer om overskud og udlodning de seneste tre regnskabsår. 
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Institutterne skal godtgøre over for Finanstilsynet, at de forventede udgifter og udlodninger er fratrukket 

overskuddet. Kommissionens delegerede forordning nr. 241/2014 præciserer betydningen af ”forventet” 

udlodning og ”forventede” omkostninger i relation til indregning af overskud, jf. CRR, artikel 26, stk. 2. 

 

Det fremgår heraf, at når bestyrelsen formelt har besluttet eller forelagt generalforsamlingen et forslag 

om udlodning, fratrækkes dette beløb overskuddet. 

 

Indtil bestyrelsen formelt har besluttet forslag til udlodning, skal beløbet for forventet udlodning, der skal 

fratrækkes overskuddet, være lig med overskuddet ganget med udlodningsprocenten - beregnet som 

udlodning i procent af resultat – i instituttets udlodningspolitik.  

 

Hvis der ikke foreligger en godkendt udlodningspolitik, fratrækkes det højeste af: 

a) den gennemsnitlige udlodningsprocent de seneste tre år inden regnskabsåret 

b) udlodningsprocenten for året inden regnskabsåret.  

 

Hvis instituttet forventer at udlodde et højere beløb, er det dette beløb, der skal fratrækkes. Finanstilsynet 

kan under visse omstændigheder kræve eller tillade, at beløbet justeres. For garantsparekasser, hvor 

den forventede udlodningen vil være den forventede rente af garantkapital, skal den del af den forventede 

rentebetaling, der vedrører den pågældende regnskabsperiode, fratrækkes. Institutterne skal specificere 

de historiske og forventede udlodninger på disse instrumenter i anmodningen om tilladelse til indregning 

af overskud. 

 

Finanstilsynets tilladelser til indregning af årets løbende overskud vil fortsat som udgangspunkt være 

gældende for hele det pågældende regnskabsår, hvis der anmodes herom, således at der kun skal 

fremsendes ansøgning en gang årligt. 

 

Betaling af rente til hybride kernekapitalinstrumenter, der regnskabsmæssigt bogføres som 

egenkapital 

Flere institutter har udstedt hybrid kernekapital på vilkår, som medfører regnskabsmæssig indregning 

som en post under egenkapital i regnskabet. Det betyder, at renteudgifter til den hybride kernekapital 

ikke udgiftsføres i resultatopgørelsen og derfor ikke er fratrukket det regnskabsmæssige overskud. I 

stedet er renteudgifterne en del of overskudsdelingen på lige fod med udbytte til aktionærer eller 

forrentning af garantkapital. 

 

Rentebetalinger, der vedrører den pågældende regnskabsperiode, og som ikke er fratrukket i det 

regnskabsmæssige overskud, skal fratrækkes som en del af den forventede udlodning, inden 

overskuddet indregnes i kapitalgrundlaget. Institutterne skal specificere de historiske og forventede 

renteudgifter på disse instrumenter i anmodningen om tilladelse til indregning af overskud. 

 

Særlig procedure ved årsafslutning for indberetning af kapitalgrundlag - for institutter, der 

ikke har søgt om tilladelse til indregning af overskud 

Det understreges, at uanset proceduren for indberetning af kapitalgrundlag skal institutterne til enhver tid 

opfylde kapitalkravene i henhold til CRR og lov om finansiel virksomhed (FiL), dvs. kapitalgrundlagskrav, 

individuelt solvensbehov og kapitalbufferkrav. Reglerne om indregning af overskud i det aktuelle 

kapitalgrundlag er gældende uanset indberetningsproceduren i Finanstilsynet. 
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For institutter, der opfylder kapitalkrav i henhold til CRR og lov om finansiel virksomhed før indregning af 

årets overskud i kapitalgrundlaget, gælder, at institutterne skal indregne årets forventede overskud - med 

fradrag af forventet udlodning og forventede udgifter i øvrigt - i kapitalgrundlaget ved første indberetning 

i februar i det efterfølgende år. Det indberettede kapitalgrundlag afspejler således de forventede 

beslutninger på generalforsamlingen/repræsentantskabsmødet. 

 

Indberetningen af det forventede kapitalgrundlag skal ske uanset, om instituttet har indhentet 

Finanstilsynets tilladelse til indregning af overskud eller om overskuddet er verificeret af revisor. Skulle 

det efterfølgende vise sig, at kapitalgrundlaget ikke svarer til det forventede (og tidligere indberettede) 

efter godkendelse af regnskab og udlodning, skal instituttet foretage en ny indberetning til Finanstilsynet.  

 

Samme procedure anvendes ved aflæggelse af årsregnskab og indberetning heraf til Finanstilsynet, 

således at eksempelvis kapitalprocenter, der fremgår af årsregnskabet, tager udgangspunkt i det 

forventede kapitalgrundlag, jf. ovenfor. 

 

Institutter, der ikke opfylder kapitalkravene i CRR og lov om finansiel virksomhed før indregning af årets 

overskud i kapitalgrundlaget ultimo året, skal foretage indberetning i februar af et foreløbigt 

kapitalgrundlag eksklusive årets overskud, hvis overskuddet ikke er verificeret af revisor eller instituttet 

ikke har indhentet Finanstilsynets tilladelse til indregning af overskud. Samtidig skal instituttet give 

Finanstilsynet meddelelse om, at der er foretaget en indberetning uden indregning af overskud. Instituttet 

foretager en ny indberetning, når generalforsamlingen eller repræsentantskabsmødet er afholdt. 

 

 


