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2. Indledning 
 
De seneste 15 år har været præget af et meget turbulent finansielt marked. Omkring 
årtusindeskiftet bristede IT boblen. Dette blev efterfulgt af en periode med ca. 7 års 
højkonjunktur, som dog fik en brat opbremsning i 2008, da Finanskrisen brød ud i lys luge, med 
økonomisk recession til følge. Den Finansielle sektor står i den brede offentlighed som en af de 
helt store syndebukke bag denne recession. Basel II, som blev indført fra 2006, var ikke 
løsningen på at modstå eventuelle fremtidige kriser. 
 
Den kortsigtede krisehåndtering i Danmark bestod i første omgang af Bankpakke 1-3, som var 
første forsøg på at få den danske finansielle sektor på sporet igen. Svaret på den langsigtede 
regulering, har sit udspring i Basel kommissionen. ’Basel Committee on Banking Supervision’ 
blev, af regeringscheferne for G20 landende, bedt om at udarbejde en reformpakke med 
udgangspunkt i de eksisterende Basel II anbefalinger (Barnier, 2010). I december 2010 løftede 
Basel kommissionen sløret for de nyeste regler for regulering af Bankers kapital og 
likviditetsstyring. Basel III var født. 
 
Basel III kravene rammer de Danske Pengeinstitutter igennem hhv. CRD IV og CRR, hvor CRD IV 
er selve direktivet og CRR den tilhørende forordning. CRD IV og CRR er den europæiske 
implementering af Basel III-reglerne1 og har, ud over implementering af Basel III, til formål at 
skabe et ensartet europæisk grundlag for udøvelse af  virksomhed som kreditinstitut eller 
investeringsselskab og konkurrence mellem sådanne virksomheder. Dette sker ved en 
forordning, der er direkte gældende i medlemslandene og som i stor udstrækning erstatter 
direktiv-formen samt nationale implementeringer. I dette afgangsprojekt er CRD IV og CRR 
herfra blot benævnt ’CRD IV’. 
 
Finanskrisen afslørede tydelige sårbarheder i den bestående regulering samt tilsyn med den 
finansielle sektor på et europæisk, ja faktisk globalt plan. 
CRD IV der blev aftalt endeligt på plads i EU Kommisionen d. 21. marts 2013 bygger på de 
lærepenge, der er betalt under den seneste krise. Krisen synliggjorde at tab i den finansielle 
sektor kan være ekstremt store, når nedturen kommer som følge af en periode med ekstrem 
udlånsvækst  (Abildgren og Thomsen, 2011). Pengeinstitutter gik ind til krisen med for lidt 

                                                        
1 http://www.plesner.com/cms/CRD_IV_CRR-3032.aspx 
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kapital af for dårlig kvalitet. Som vi kender det herhjemme fra måtte mange regeringer i Europa 
agere redningsplanke for de kriseramte banker (DR, 10/2008). 
Det helt overskyggende mål med  CRD IV er at styrke modstandskraften i den europæiske 
banksektor således at denne er bedre rustet til at modstå økonomiske rutsjeture, som den vi 
netop har været igennem, samtidig med at man ønsker at sikre at bankerne fortsat finansierer 
økonomisk vækst.  Dette sker bl.a. ved at de eksisterende kapitalkrav udvides og ved at der 
indføres nye likviditetskrav til alle Finansielle institutter, så de bedre kan modstå uro i 
markedet. Kravene til bankernes aflønningspolitik, som allerede blev strammet betydeligt i 
2010, er også styrket med de nye regler. Dertil kommer kravene til SIFI’er (Systemically 
Important Financial Institutions), hvorved ’too big to fail-problematikken’ adresseres.  

2.1 Problemstilling 

Det store spørgsmål, set med danske øjne, er naturligvis hvordan de danske banker forventes at 
efterleve de nye krav til kapital og likviditet fra CRD IV. Vil vi se banker, der er nødt til at skaffe 
frisk kapital eller endda indstille driften pga. den nye massive regulering? Det afhænger af 
mange ting, heriblandt hvorledes de danske banker har formået at bevæge sig ud af 
finanskrisens skygger. 

2.2 Problemformulering 

Formålet med dette afgangsprojekt er overordnet at belyse konsekvenserne for de danske 
pengeinstitutter ved implementeringen af kapital- og likviditetskrav fra Basel III,  der i EU 
indføres via CRD IV, samt kapitalkrav fra SIFI-aftalen, herunder: 
• Redegørelse af kommende CRD IV regulering og SIFI tillæg 
• Temperaturen i den danske økonomi og pengeinstitutsektor netop nu 
• Analyse af potentielle effekter af kapitalkravene 
• Analyse af potentielle effekter fra de kvantitative likviditetskrav 
• Output fra seneste Stresstest fra Nationalbanken – Hvor ligger landet? 
• Håndtering af SIFI institutter efter ’Bankpakke 6’ 
 
Under udarbejdelse af dette afgangsprojekt, er CRD IV vedtaget ved lov i Danmark. 
Den 18. marts 2014 vedtog Folketinget det lovforslag, som gennemfører Direktivet og udpeger 
Finanstilsynet som kompetent myndighed i henhold til Forordningen. Loven træder i kraft den 
31. marts 2014. 
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Derfor vil dette afgangsprojekt så vidt muligt, tage udgangspunkt i ordlyden af den nye lov, samt 
de oprindelige Basel III udspil fra ’Basel Committee on Banking Supervision’ og den vedtagne 
CRD IV regulering fra EU kommissionen. Dertil kommer Bankpakke 6, der behandler SIFI 
problematikken i danske perspektiv. 
 

2.3 Afgrænsning 

I nærværende afgangsprojekt vil følgende afgrænsninger foretages: 
 
Jeg vil udelukkende fokusere på danske gruppe 1 og 2 pengeinstitutter, jf. Finanstilsynets 
opgørelse af 20142.  
Gruppe 1 banker er banker med en arbejdskapital på min. 65 mia. kr. Gruppe 2 banker på hhv. 
12 mia. Disse beløbsgrænser er hævet fra hhv. 50 og 10 mia. kr. i 2011. Arbejdende kapital 
består af indlån, udstedte obligationer, efterstillede kapitalindskud og egenkapital. 
 
CRD IV indeholder langt flere elementer end der behandles i denne opgave. Fokus vil være på 
kapital og likviditet og jeg afgrænser mig således fra at behandle samtlige CRD IV forhold i 
dybden. 
 
En del af likviditetsreguleringen i CRD IV er endnu ikke endelig fastlagt. Klassificeringen af 
realkreditobligationer i LCR og definitionen af NSFR er stadig genstand for megen diskussion og 
endnu ikke fastlagt. Jeg afgrænser mig således til at analysere på allerede eksisterende 
likviditets-nøgletal og slutteligt kommentere på den seneste udvikling omkring danske 
realkreditobligationer.  
 
Bankunionen, som et andet ’hot-topic’ i 2014, har jeg valgt at afgrænse mig fra at behandle. EU-
landene er i foråret 2014 blevet enig om en udformning af Bankunionen der bl.a. indeholder et 
fælles europæisk banktilsyn, fælles europæisk krisehåndtering hvis en bank er i problemer mv. 
Der er stadig tvivl om hvorvidt Danmark, som ikke-euro land skal indgå i Bankunionen og på 
hvilke vilkår. (Mogensen, 2013) og (Østrup 2014) 
 
Jeg vil alene behandle danske forhold og således ikke forholde mig til, hvorledes reguleringen vil 
påvirke det øvrige udland. 

                                                        
2 http://www.finanstilsynet.dk/da/Tal-og-fakta/Statistik-noegletal-analyser/... 
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2.4 Metode 

Dette afgangsprojekt vil per definition være omgivet af store udfordringer i forhold til endelige 
og retvisende konklusioner. Det skyldes at analyse af projektets problemstilling vil have 
karakter af ’fremtidsstudie’ da resultatet af reguleringen ikke kendes og fordi der aldrig vil 
kunne sættes to streger under konsekvenserne ved regulering. Det vil være noget nær umuligt i 
2019, når indfasningen af kravene forventes afsluttet, at  påvise at reguleringen har påvirket 
eksempelvis vækstniveauer og udlånsvækst i en bestemt grad.  
 
Overordnet vil dette afgangsprojekt være opdelt i tre dele. Første del omhandler baggrunden for 
reguleringen og Basel III samt CRD IV, og følgende emner vil blive beskrevet: 

o Rationaler bag regulering af bankvæsenet 
o Finanskrisen og Finanstilsynets rolle 
o Basel I – III, hvorfor og hvad har de bidraget med?  
o SIFI - problematikken behandles og hvorledes dette er udmøntet i ’Bankpakke 6’ 

 
Andel del, som jeg kalder ’stade’ søger at klargøre hvad status er netop nu hos de danske gruppe 
1 og gruppe 2 banker ift. til de kommende kapital- og likviditetskrav. Denne del indeholder 
analyser og kommentarer omkring følgende emner: 

o Temperaturen i den danske pengeinstitutsektor netop nu. 
o Redegørelse for kommende Basel III (CRD IV) regulering og SIFI tillæg 
o Analyse af potentielle effekter af kapitalkravene 
o Aktuel case: Vestjysk Bank opfylder ikke det individuelle solvensbehov 
o Analyse af potentielle effekter fra likviditetskrav 

 Indlånsunderskud i danske gruppe 1+ 2 banker i årene 2007-2013 
 Leverage Ratio 

o BankTrelleborg likviditetscase 
o Output fra seneste Stresstest fra Nationalbanken – Hvor ligger landet? 

 
Tredje og sidste del er perspektiveringsdelen. Her vil jeg forsøge at kommentere på den aktuelle 
debat og kritik, der har været omkring emnet, det være sig både fra Nationalbanken, 
brancheorganisationer, selskaber, industrialister samt anerkendte danske akademikere, 
heriblandt Jesper Rangvid og Anders Grossen. Undervejs vil jeg tillige inddrage nogle af 
konklusionerne fra ’Rangvid-udvalgets’ rapport om Finanskrisens årsager. Tredje del vil 
indeholde følgende: 
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o Diskussion omkring Danske Realkreditobligationer og deres likviditet – what’s the 
fuzz? 

o Kritik af Basel III af danske akademikere hhv. industrialister 
o Diskussion af reguleringens påvirkning på samfunds- og sektorplan 

 

2.5 Resumé 

Den intensiverede regulering af pengeinstitutterne er på den ene side nødvendig og på den 
anden side et stort indgreb hos mange banker og vil utvivlsomt have konsekvenser for den 
fremtidige bankdrift. Jeg mener, at min metode kan belyse problemstillingen og være med til at 
kaste lys over eventuelle udfordringer hos danske pengeinstitutter ved den nye regulering. 
  



Copenhagen Business School  - HD Finansiering 2014 
Lasse Sand 

Basel III – påvirkning af danske pengeinstitutter gennem CRD IV og CRR 
  

9

3. Baggrund 

3.1 Regulering af Bankvæsenet 

Det at drive pengeinstitutvirksomhed indbefatter en række risici. Formidling af kapital til 
personer og virksomheder, der har behov for finansiering, påfører pengeinstituttet en risiko for 
låntagernes tilbagebetaling eller tab på investeringer. Risikotagning er en integreret og 
kalkuleret del af pengeinstitutternes virksomhed. Samtidig tager pengeinstitutterne imod 
indskydernes penge og forvalter disse gennem deres kapitalformidlende funktion. Indskyderne 
har krav på tilbagebetaling af deres indskud på anfordring eller efter endt opsigelse. Det stiller 
krav til pengeinstitutternes likviditet. 
Lovgivningen søger at afbalancere disse to umiddelbare modsætninger. På den ene side 
risikotagningen og på den anden side forvaltningen af indskyderes penge. Naturligvis skal den 
også støtte behovet for en stabil pengeinstitutsektor ved at opstille en række 
forsigtighedsprincipper, som skal iagttages af pengeinstitutterne i den løbende drift. Det er 
principper der omfatter bl.a. store engagementer, kapitalplacering samt regler der søger at sikre 
at pengeinstituttet har en vis minimumslikviditet og foretager løbende likviditetsvurderinger. 
Dertil kommer regler, der fastsætter krav til regnskabsopgørelser og indberetninger til 
Finanstilsynet. Det helt centrale og primære til beskyttelse af indskyderne er dog reglerne om en 
vis og ’tilstrækkelig’ basiskapital i pengeinstituttet samt regnskabsregler om værdiansættelse af 
udlånsporteføljen, hvor kreditrisiciene findes (Dansk Bankvæsen).  
 
Men hvorfor egentligt regulere en pengeinstitutsektor? Hvorfor lader vi ikke de gode institutter 
overleve og de svage gå konkurs? Sådan fungerer det trods alt i den private sektor generelt. 
’Asymmetri’ er svaret jf. Rangvid (08/2010). Asymmetri fordi, at når det går godt i den 
finansielle sektor, betyder det overskud i bankerne, hvilket primært kommer ejerne til gode. Når 
det går dårligt, er der underskud. Under normale forhold vil det betyde mindre udbytte til 
ejerne. I ’rørt vande’ (f.eks. under Finanskrisen) bliver de afledte effekter (læs; omkostninger) 
væltet ned over alle i de danske samfund i form af højere arbejdsløshed, større offentlig gæld 
mm. 
Den Finansielle sektor har altså en særlig status i samfundet pga. dens systemiske vigtighed og 
påvirkning af økonomien. Lovgiverne forsøger derfor at sikre et system, der kan levere 
tilstrækkelig kapital til markedet for at sikre økonomisk vækst dog samtidig med at 
konkursrisikoen mindskes. Finanskrisen og deraf følgende ustabilitet og tab i den finansielle 
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sektor er samfundsøkonomisk meget dyre. Derfor finansiel regulering! og derfor strengere 
kapitalkrav i Basel III (Rangvid, 8/10). 
Den globale digitalisering har blandt andet medført, at pengeinstitutterne har påtaget sig rollen 
som betalingsformidler, hvilket er en rigtig vigtig del af økonomien. Dette isoleret set kræver en 
stærk rygrad i den finansielle sektor således kriser kan undgås eller effekterne blot kan 
reduceres. Pengeinstitutter verden over er blevet stadig mere afhængige af hinanden. Basel-
Kommissionen har derfor igennem tiden udarbejdet regelsæt for regulering af den finansielle 
sektor og de institutioner, der opererer i denne. Regelsæt fra Basel er dog kun såkaldte 
”guidelines” og således ikke direkte regulerende. I Europa, er det EU og nærmere defineret EU-
Kommissionen der vedtager hvorledes Basel-Kommissionens guidelines skal adopteres og 
anvendes. Det har medført og vil fortsat medføre, efter det seneste Basel III udspil, Direktiver 
og/eller Forordninger, der således finder anvendelse på pengeinstitutter i Europa. Nogle af 
elementerne er direkte regulerende for pengeinstitutter og andre skal efterfølgende 
implementeres i lokal lovgivning. Det er også tilfældet i Danmark, hvor elementerne i CRD IV 
skal indopereres i dansk lov, mens CRR er direkte regulerende. 
 
Med den generelle baggrund for regulering af bankvæsenet skitseret, vil det være relevant også 
at vie et afsnit af dette projekt til den instans, i Danmark Finanstilsynet, der forestår selve 
tilsynet med pengeinstitutterne for at sikre at disse overholder gældende regler. 

3.1.1 Finanstilsynets rolle 

Finanstilsynet har dets rødder helt tilbage i 1881. Sparekassetilsynet var det første tilsyn der 
blev etableret herhjemme og i 1920 fulgte så Banktilsynet, foranlediget af bl.a. Alberti-
skandalen3 samt byggekrisen4 i starten af 1900-tallet. Gennem diverse sammenslutninger og 
fusioner er det nu det Finanstilsyn vi har i dag. (Dansk Bankvæsen, 2011) 
 
Finanstilsynets overordnede mål er at beskytte hovedsagligt indskydere, obligationsindehavere, 
forsikringstagere, værdipapirområdet og andre brugere af systemet. Denne beskyttelse skal 
bidrage til, at tilliden i den finansielle sektor bevares i samfundet. Dette sker ved: 
- At påse, at den finansielle lovgivning overholdes 
- At deltage i udformningen af den finansielle lovgivning 
- At indsamle og formidle information om den finansielle sektor 

                                                        
3 Tidl. Justitsminister Peter Adler Alberti tilstod i 1908 bedrageri for mere end 15 mio. kr. svarende til 800 mio. kr. i 
dag. Underslæbet begik han overfor Den Sjællandske Bondestands Sparekasse. 
4 Voldsom udlånsvækst til byggeriet førte til en decideret boligboble i 1907. Tre københavnske bankers blev 
insolvente og måtte have hjælp i Nationalbanken. 
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Det grundlæggende for pengeinstitutter er, at de skal være ”sunde”. At være sund som 
pengeinstitut dækker over bl.a. følgende: 
- Aktiver og passiver samt øvrige forpligtelser skal være opgjort forsvarligt. 
- Ledelsen skal have tilstrækkelige kvalifikationer, god etik samt overblik over virksomheden. 

Vi kender begrebet ”fit & proper” 
- Forretningsgange og kontrolsystemer skal være af høj kvalitet 
- Regelgrundlaget skal være overholdt 
- Forretningsmodeller skal være holdbare. 
Ved en lovændring i 2009 fik Finanstilsynet til opgave at arbejde for at bibeholde den finansielle 
stabilitet. Det betyder at Finanstilsynet skal vurdere de enkelte bankers forretningsmodel samt 
gribe ind i tide, hvis et bestemt forretningsområde udvikler sig i negativ retning. 
 
Lov om Finansiel virksomhed er hvor Finanstilsynet primært har sin hjemmel til at føre tilsyn 
med bankerne i Danmark. 
Op til Finanskrisen var der nok ikke så mange i den brede befolkning, der havde hørt meget til 
Finanstilsynet, men det vendte krisen om på. En af de selvsagte årsager er naturligvis at flere 
institutter blev nødlidende og at vi derfor hørte det omtalt i pressen. Men en af forklaringerne 
skal nok ses tilbage i 2005. Her blev der nemlig den 1. januar vedtaget en helt essentiel ændring 
af banklovgivningen, der vedrørte værdiansættelse af udlån. Hidtil havde det foregået ud fra et 
forsigtighedsprincip, dette blev nu erstattet af det såkaldte neutralitetsprincip. Lovændringen 
blev foretaget med investorer og øvrige regnskabslæseres hensyn for øje, da det vurderedes at 
disse havde brug for en neutral regnskabsaflæggelse. Ændringen betød at bankerne nu skulle 
indtægtsføre deres forsigtige opgjorte hensættelser i årene frem til finanskrisens start i 2008.  
På den måde fik bankerne incitament, eller i hvert fald mulighed, for at vækste yderligere på 
udlånsfronten. Finanstilsynet spillede her en stor rolle i en skarp kontrol med bankerne, hvor 
man holdte øje med, om de nu også bragte forsigtighedsprincippet til ophør. Dette vurderes at 
have været stærkt medvirkende til at Finanskrisen ramte så hårdt som den gjorde. Det 
bedste/værste eksempel på dette må være Roskilde Bank. Banken blev i 2006 påbudt at 
udsende en børsmeddelelse om, at banken havde været FOR forsigtig og samtidig omgøre 
regnskabet efter nye principper. Et påbud af denne art betød naturligvis at Roskilde Bank nu 
kunne vækste yderligere, da de med sådan et påbud i ryggen havde rigeligt adgang til likviditet, 
dvs. en ny god rating samt ny likviditetsline på 2 mia. kr. Da krisen skyllede ind over os i 2008 
var banken i en forfatning, hvor det ikke var muligt at fortsætte driften. Der er formentligt flere 
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årsager til Roskilde Banks forfatning, dette skal blot ses som et eksempel på, hvor 
Finanstilsynets virke har haft en markant påvirkning, om end i den forkerte retning så at sige. 
 
En anden foranstaltning der har bragt Finanstilsynet frem i mediernes søgelys er via en 
lovændring i 2009 (FIL §347a) og en efterfølgende bekendtgørelse, der tilsiger at Finanstilsynet 
er forpligtet til fra medio 2010 at offentliggøre Finanstilsynets vurdering efter en inspektion i 
pengeinstituttet. Der er fortsat fortrolighed omkring personfølsomme oplysninger, men det 
vurderes at Danmark er gået langt videre i forhold til andre lande omkring krav til 
offentliggørelse. Der er to sider af denne sag. På den ene side menes denne offentliggørelse at 
have en disciplinerende effekt på det enkelte pengeinstitut. På den anden side vil en 
offentliggørelse af følsomme oplysninger om f.eks. solvens kunne starte en bølge af mistillid 
overfor instituttet, som hurtigt vil kunne vanskeliggøre genopretningsplanen evt. via et 
voldsomt run på bankens likviditet, hvilket kan skade et ellers sundt pengeinstitut markant. 
Et konkret eksempel herpå er de påbud Danske Bank fik i juni 2012 på likviditetsområdet. Det 
fremgår af redegørelsen fra Finanstilsynet at påbuddene blev givet på et tidspunkt med meget 
usikre markedsforhold og at en offentliggørelse på det tidspunkt kunne være til 
uforholdsmæssig stor skade for banken. Påbuddene blev offentliggjort d. 7/2-2013, altså hele 8 
måneder senere (Finanstilsynet, redegørelse 2/2013). 
 
Finanstilsynet har vide beføjelser. Hjemlen til tilsynets aktiviteter findes i FIL kapital 21, §§344-
359. Som tidligere nævnt er det Finanstilsynets rolle at sørge for, at reglerne i FIL bliver 
overholdt og gribe ind hvis dette ikke er tilfældet.  
Ved tilsyn har Finanstilsynet følgende reaktionsmuligheder, rangeret med den mildeste først: 
- Risikooplysninger 
- Påtale 
- Påbud 
- Politianmeldelse 
- Administrativ bøde 
Efter at flere banker i 2008/09 gennem bankpakker havde fået offentlig støtte på kapital- og 
likviditetsområdet, fik Finanstilsynet beføjelse til, på et tidligt tidspunkt, at påbyde et institut at 
foretage de nødvendige foranstaltninger for at rette op på situationen. Dette påbud, kan gives 
hvis det vurderes, at der er en ”ikke uvæsentlig risiko” for at instituttet vil miste sin tilladelse til 
at drive finansiel virksomhed. Eksempler kan være høj udlånsvækst eller høj eksponering mod 
specifikke brancher, f.eks. ejendomsbranchen, hvor der baseret på Finanstilsynets erfaring kan 
medføre enorme tab for instituttet, på trods af at der aktuelt ikke er tegn på problemer! Dette 
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stiller enorme krav til Finanstilsynet. Der er jo en grad af spådom involveret i dette og 
konsekvenserne for et institut er kolossale. Bl.a. dette har ført til indførelsen af 
”tilsynsdiamanten”, se figur 1 nedenfor. På baggrund af en konkret gennemgang vil tilsynet 
vurdere forsvarligheden. 
 
Figur 1 - Tilsynsdiamanten 

 
Kilde: Finanstilsynet 

Pejlemærkerne er fastsat, så de på den ene side skal modvirke overdreven risikopåtagning og på 
den anden side skal gøre det muligt for sunde pengeinstitutter at drive profitabel 
bankvirksomhed og yde den nødvendige kredit til virksomheder og husholdninger. 
Tilsynsdiamanten blev første gang introduceret i juni 2010. (Finanstilsynet.dk) 
 
Finanstilsynet opgør hvert halve år pr. 30/6 og 31/12 evt. overskridelser af tilsynsdiamanten og 
en oversigt offentliggøres på deres hjemmeside. Pr. 30/6 var ingen gruppe 1 eller 2 banker på 
listen over banker der havde overskredet diamanten (se bilag 1).  
 
Som følge af CRD IV er der ændringer på vej til tilsynsdiamanten som den ser ud i dag og dertil 
kommer, at Finanstilsynet aktuelt arbejder på at udvikle en tilsynsdiamant til 
realkreditinstitutter (Reuters, ”Ændring af bankers tilsynsdiamant på vej – Sass”, 21/3-14). 
 
’Udvalget om Finanskrisens årsager’, ledet af Jesper Rangvid, Professor på CBS, har også 
anbefalet Regeringen/Finanstilsynet at ændre på netop disse to punkter . I forhold til den 
nuværende tilsynsdiamant foreslår udvalget, at grænsen for store engagementer skærpes i 
forhold til hvor den er i dag. Udvalget anbefaler en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter med 
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bl.a. grænser for andelen af variabelt forrentede lån samt afdragsfrie lån. (Udvalget om 
Finanskrisens årsager, 2013) 
Det kunne godt se ud som om anbefalingerne fra ’Rangvid-udvalget’ bliver fulgt. 
 
Afgørelser truffet af Finanstilsynet kan ankes til Erhvervsankenævnet, et uafhængigt organ 
bestående af en formand, næstformand samt et antal sagkyndige medlemmer. Medlemmerne 
udpeges blandt personer med kendskab til kapitalmarkedsforhold, nationaløkonomi, 
forsikringsteori og forbrugerforhold.5 (Dansk Bankvæsen) 
 
Meget af den regulering som fører til det tilsyn Finanstilsynet udøver i dag kommer som vi ved 
fra EU og er derigennem adopteret til dansk lov. Før gennemgangen af hvad den nyeste 
regulering fra Basel III og CRD IV bringer til fadet, vil jeg kort se på vejledningerne/regelsættene 
fra Basel-Kommissionen i et historisk perspektiv. 
 

3.2 Basel ’guidelines’ i et historisk perspektiv 

3.2.1 Basel-Komiteen 

Basel-komiteen vedrørende banktilsyn er et internationalt rådgivende organ, der har sekretariat 
i Bank for International Settlement (BIS) i Schweiz. Komiteen består af en række repræsentanter 
fra centralbankerne og tilsynsmyndighederne fra en gruppe af større industrilande6. Komiteen 
blev nedsat i 1974 af centralbankcheferne fra G-10 landene med det formål at styrke stabiliteten 
af det internationale finansielle system i kølvandet på sammenbrud i banker i Tyskland og New 
York.  
Komiteen har igennem årene udstedt en lang række anbefalinger og retningslinjer (guidelines), 
især med henblik på internationalt arbejdende banker. Retningslinjerne har primært angået 
egenkapitalen, kapitaldækningskrav samt likviditetskrav. 
 

3.2.2 The Basel Capital Accord (Basel I) 

I 1988 udstedte komiteen ’The Basel Capital Accord’ der omhandlede minimumskrav til 
internationale bankers kapitalgrundlag. Solvenskravet til pengeinstitutter i Danmark er vedtaget 
ved lov og følger af FIL §124, der siger at basiskapitalen skal udgøre mindst 8 pct. af de 
                                                        
5 http://www.erhvervsankenaevnet.dk/sw26976.asp 
 
6 http://www.bis.org/bcbs/membership.htm 
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risikovægtede poster.  Basiskapitalen består af kernekapital og supplerende kapital. 
Kernekapitalen skulle udgøre mindst de 4% af de risikovægtede poster og den supplerende 
kapital kunne maksimalt udgøre 100% af kernekapitalen. Indfasningsperioden var frem til 1992. 
Solvensbehovet i FIL §124 er selvsagt politisk bestemt og relaterer sig således tilbage til Basel 
Accorden. I ’Accorden’ var også Basel komiteens udspil til en Risk-Weight ratio. Indføringen af  
denne ratio i Danmark førte til en VaR-model udarbejdet af Finanstilsynet til brug for opgørelse 
af de risiko vægtede aktiver. Senere blev det muligt for pengeinstitutter at bruge egne interne 
modeller, der dog krævede godkendelse fra Finanstilsynet.  
 
De første retningslinjer fra komiteen var næsten udelukkende udfærdiget med baggrund i 
kredit-risiko, bankernes primære risiko om end ikke den eneste (BIS 1988).  Faktisk var 
retningslinjerne i ’The Basel Capital Accord’ normgivende for kapitalkravene frem til 2004, hvor 
man vedtog ændrede retningslinjer, Basel II var født. 
 

3.2.3 Basel II 

Man konkluderede at ’The Basel Capital Accord’ ikke var fyldestgørende nok til at regulere den 
finansielle sektor, hvorfor Basel II reglerne blev indført i 2004. Formålet med Basel II var 
ligeledes at sikre et tilstrækkeligt kapitalgrundlag i sektoren, om end på en noget mere 
omfattende måde end i den oprindelige ’Accord’. Basel II bryster sig af at favne samtlige 
risikoformer og ikke kun kreditrisiko.  
Basel II illustreres (og refereres) ofte ved nedenstående søjler: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 2 - Basel II 

Kilde: Danske Bank 
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Søjle I: Beregning af mindstekapitalkrav  
Søjle I omfatter generiske regler for beregning af kredit-, markeds- og operationel risiko til 
opgørelse af et pengeinstituts risikovægtede aktiver. Søjle I fastsætter desuden det kapitalkrav, 
der som minimum gælder for pengeinstitutterne. Kapitalkravet udgør 8 procent af de 
risikovægtede aktiver. 
 
Søjle II: Tilsynsproces  
Søjle II angiver rammerne for tilsynsprocessen (SREP) og fastlægger en ramme for 
pengeinstitutternes interne proces for vurdering og opgørelse af solvensbehovet (ICAAP). Søjle 
II omfatter risici i et pengeinstitut i bredere forstand, herunder risici, der ikke er defineret under 
Søjle I (f.eks. forretnings-, pensions- og koncentrationsrisici samt pengeinstituttets situation og 
forventninger i øvrigt). Desuden indeholder søjle II stresstests.   
 
Søjle III: Markedsdisciplin/oplysningsforpligtelse 
Søjle III omfatter en lang række oplysningsforpligtelser. Hensigten er at øge markedsdisciplinen 
ved at give eksterne interessenter et bedre indblik i pengeinstitutternes 
kapitaldækningsopgørelse og institutternes procedurer herfor. 
 
Basel II viste sig ude af stand til at afhjælpe eller absorbere de problemer, som en række banker 
fik i løbet af Finanskrisen og som mange stadig slås med. Det fik myndighederne til at se på om 
bankreguleringen har været tilstrækkelig, og dermed også om, hvor vidt reguleringen skulle 
ændres eller strammes op. I marts 2013 blev den til dato mest omfattende regulering af banker 
vedtaget af EU parlamentet, herunder implementeringen af Basel III i EU der omfatter højere 
kapitalkrav og indførelse af likviditets- og fundingratio. I efterfølgende afsnit vil jeg redegøre for 
de regler/retningslinjer der følger af Basel III og i den forordning (CRR) og det direktiv (CRD IV), 
der følger af implementeringen i EU.  
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3.3 Basel III 

Fra Finanskrisen rejstes ofte spørgsmålet om hvorfor en række banker var robuste og i stand til 
at modstå meget store markedsmæssige chok, mens andre med tilsvarende kapitalniveauer var 
ude af stand til at klare sig. Den afgørende forskel ligger umiddelbart i kvaliteten af 
basiskapitalen, likviditeten og ledelsen (Deloitte, 2013). Helt overordnet er formålet med Basel 
III at sikre mere og bedre kapital og likviditet i den finansielle sektor, der gerne skulle føre en 
sektor med sig, der er mere modstandsdygtig overfor negativ udvikling i konjunktursituationen, 
som vi netop har set med den verserende finanskrise. 
Finanskrisen lærte os følgende om mange pengeinstitutters drift: 
- Bankerne havde for lidt kapital, og den kapital, de havde, var af ringe kvalitet og kunne reelt 

ikke dække de tab, bankerne stod overfor. Da bankerne led tab, måtte skatteyderne betale 
for, at institutterne kunne reddes. 

- Bankerne havde ikke tilstrækkelig volumen af likvide aktiver, der kunne bruges i en stresset 
situation. 

- Bankerne var for højt gearet, da krisen ramte og mange af disse aktiver faldt i værdi. 
Bankerne prøvede samtidig at sælge disse aktiver og priserne faldt yderligere, hvilket var 
med til at forværre krisen. 

- Bankerne blev drevet på en måde, der indbefattede for stor risikotagning. 
- Bankerne overtrådte kapitalkravene uden at de blev mødt med sanktioner. (Notat til EU 

Specialudvalget, 2011) 
 
CRD IV vil implementere Basel III retningslinjerne i EU og indeholder i den forbindelse en lang 
række elementer i forhold til regulering af kreditinstitutter, herunder definition af og krav til 
størrelsen og kvaliteten af egenkapital, krav til kapitalbuffere og modpartsrisici, begrænsninger 
på udlånsgearing samt indførelse af en ny likviditetsregulering. Herudover indeholder CRD IV en 
række elementer, der skal skabe en mere ensartet regulering på tværs af EU (såkaldte ”single 
rulebook”). Slutteligt indeholder direktivet og forordningen elementer inden for god 
selskabsledelse (corporate governance). Nedenfor gennemgås udvalgte elementer. 
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3.3.1 Basiskapitalens sammensætning 

Indledningsvist har jeg nedenfor kort skitseret de forskellige kapitalbegreber der vil fremgå i 
opgaven herfra. 
Basiskapitalen defineres som summen af ’kernekapital’ og den ’supplerende kapital’, efter 
fradrag (fradrag i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 764). ’Kernekapitalen’ består af 
summen af; ’ den egentlige kernekapital’ (Common Equity Tier 1 Capital, CET1) og den ’hybride 
kernekapital’ (Additional Tier 1 Capital). Den ’supplerende kapital’ (Tier 2 Capital) består af 
ansvarlig lånekapital samt af hybrid kapital, der ikke kan medregnes i kernekapitalen pga. de 
begrænsninger der gælder herfor. 
Fra ovennævnte kapital-elementer foretages fradrag og slutteligt når man frem til 
’basiskapitalen’. (Dansk Bankvæsen, 2013)7 
 

3.3.2 Kapital – kvalitet og kvantitet 

Højere minimumskapitalkrav og krav om at kvaliteten af kapitalen styrkes er en væsentlig del af 
Basel III. De nye minimumskapitalkrav til ikke-hybrid kernekapital, kernekapital og basiskapital 
fremgår af nedenstående figur 3, hvor de sammenholdes med kravene fra Basel II. 
 
Figur 2 - Basel III Kapitalkrav 

 
Kilde: Babic, Nationalbanken, Kvartalsoversigt, 1.kvartal 2011 

                                                        
7 for detaljeret oversigt over basiskapitalens sammensætning samt fradrag se Dansk Bankvæsen, 2011,  s. 252 
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Kravet til basiskapitalen er 8 pct. og uændret i forhold til reglerne fra Basel II. Derimod er 
minimumskapitalkravet til den samlede kernekapital og ikke-hybride kernekapital blevet 
forøget til henholdsvis 6 og 4,5 pct. af de risikovægtede aktiver. Nuværende regler om, at 
supplerende kapital højst kan udgøre halvdelen af basiskapital, og at hybrid kapital højst kan 
udgøre halvdelen af kernekapitalen, vil blive ophævet. 
De nye krav indfases gradvist fra 2013 og forventes fuldt indfaset i 2015. 
 
Egentlig kernekapital er kapital af højeste kvalitet, hermed sagt, at det er den type kapital der 
kan absorbere tab ubetinget og ubegrænset. I Basel III strammes definitionen af denne egentlige 
kernekapital, således denne fremover hovedsagligt udgøres af aktiekapital (dog andre typer 
kapital eks. andelsselskaber der ikke er aktieselskaber, men som kan levere andre kapitalformer, 
der opfylder stort set de samme betingelser som aktiekapital). 
Som nævnt skal denne ’egentlige kernekapital’ fremover udgøre 4,5 pct. af de risikovægtede 
aktiver (efter fuld indfasning i 2015). Henholdsvis 3,5 pct., 4 pct. og 4,5 pct. i 2013, 2014 og 
2015. Tidligere skulle denne kapital blot udgøre 2 pct. samtidig med at kapital af lavere kapital 
talte med. 
Kernekapitalen indeholder som nævnt udover ’den egentlige kernekapital’’, den hybride 
kernekapital’. Krav til ’den hybride kernekapital’ er at denne skal være uden udløb (’perpetual’) 
og den må ikke indeholde incitamenter for instituttet til at tilbagekøbe.  
CRD IV indeholder desuden skærpede kriterier for, hvornår hybrid kernekapital og supplerende 
kapital kan indregnes i basiskapital, således at man fremover udelukker kapitalformer som reelt 
ikke er i stand til at absorbere tab i tilstrækkelig grad. Allerede udstedt hybrid kernekapital og 
supplerende kapital vil typisk ikke leve op til disse regler. Her vil dog være overgangsordninger 
hvor muligheden for indregning gradvist nedtrappes. Den nye, og mere snævre, definition af 
kernekapital og basiskapital indfases frem til 2023. 
Der ligger ligeledes i CRD IV at lokale tilsyn (i Danmark Finanstilsynet) kan beslutte at udrulle 
kravene hurtigere end overgangsperioden. Der er dog intet der tyder på at Finanstilsynet har 
valgt en ’dukse-rolle’ på området. 
 

3.3.3 Kapitalbuffere 

Introduktionen af en kapitalbuffer over kapitalkravet er et nyt tiltag. Den består af et fast 
element, kapitalbevaringsbufferen, og et variabelt element, den modcykliske kapitalbuffer. 
Kapitalbevaringsbufferen er fastsat til 2,5 pct. af de risikovægtede aktiver og den modcykliske 
kapitalbuffer fastsættes i stedet i et interval der ligger mellem 0 og 2,5 pct. Det betyder at den 
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samlede buffer vil være 2,5 pct. i normale tider og 5 pct. i tider med overnormal udlånsvækst. 
Hertil kommer SIFI-kravene, mere om dette senere. Solvenskravet til bankerne er således 
inklusiv kapitalbevaringsbufferen minimum 10,5 pct. af de risikovægtede aktiver, sammensat af 
basis-kravet på de 8 pct. samt de 2,5 pct. buffer. 
Formålet med kapitalbufferen er at sikre at pengeinstituttet besidder en kapital over 
kapitalkravet i perioder med stress, hvor denne kapital skal kunne absorbere de evt. tab der 
måtte forekomme. Hvis institutterne ikke opfylder dette kapitalbuffer-krav, vil de blive 
underlagt restriktioner i form af begrænsning på udlodning af indtjening (udbytte). Nedenfor ses 
et muligt scenarie for sanktioner, hvis instituttet ikke overholder buffer-kravet (figur 4). 
Figur 3 - Sanktioner ved manglende opfyldelse af buffer-krav 

 
Kilde: Nationalbanken, Kvartalsoversigt, 4. Kvartal 2010 

Instituttet har 12 måneder fra det tidspunkt hvor det ikke lever op til kravet, til at genoprette 
kapitalen, før at sanktionerne træder i kraft. Bl.a. disse 12 måneder er med til at illustrere at 
bufferen ikke er et ekstra permanent kapitalkrav, som altid skal overholdes. 
 
Kapitalbuffer-kravet står i skarp kontrast til selve det overordnede kapitalkrav  - det skal 
institutterne altid overholde for at kunne fortsætte driften. Som nævnt tidligere indfases 
kapitalkravene fra 2013-2015, mens bufferkravene indfases fra 2016-2018, dog med den krølle, 
at Finanstilsynet kan indfase bufferkravet tidligere i perioder med overnormal udlånsvækst. 
Den modcykliske kapitalbuffer skal opbygges i perioder, hvor der opbygges systemiske risici i 
det finansielle system. En afgørende faktor i fastsættelse af bufferkravet er gabet mellem det 
aggregerede udlån til den privat sektor set i forhold til BNP og trendniveauet. Som det ses af 
nedenstående graf, figur 5, har dette gab varieret meget over tid i Danmark. Toppunkterne ses 
som i) perioden op til den Nordiske Bankkrise i 1980’erne, ii) i begyndelsen af 90’erne og iii) op 
til Finanskrisen som vi netop har været igennem. 
 



Copenhagen Business School  - HD Finansiering 2014 
Lasse Sand 

Basel III – påvirkning af danske pengeinstitutter gennem CRD IV og CRR 
  

21 

Figur 4 - Samlet udlån i forhold til BNP i Danmark 

 
Kilde: Nationalbanken, Kvartalsoversigt, 4. Kvartal 2010 

Formålet med både kapitalbevaringsbufferen og den kontracykliske kapitalbuffer at tvinge 
institutterne til at opbygge ekstra kapital i opgangstider (hvor risikoaversion samt hensættelser 
ofte er lave), som instituttet kan tære på i nedgangstider (hvor det modsatte 
risikoaversionsbillede er gældende). Dette for at undgå at institutterne skal ud og hente kapital 
på et marked på et vanskeligt tidspunkt.  
En vigtig pointe er at begge buffere skal ’fyldes op’ med egentligt kernekapital (CET1). Efter 
indfasningsperioden skal bufferkravet således lægges oven i det grundlæggende krav til den 
egentlige kernekapital på minimum 4,5 pct. af de risikovægtede aktiver. Den kontracykliske 
kapitalbuffer kan tillige lægges oven i et fra Finanstilsynet side individuelt fastsat solvenskrav.  

3.3.4 Gearing – Leverage ratio 

Gearingsmål betyder begrænsninger på instituttets udlånsgearing (leverage ratio). Gearing er en 
fast del af det at drive bank og er aktuelt når aktiverne overstiger kapitalbasen. I Basel III er der 
ikke lagt op til at gearing ikke må fremkomme, men derimod en begrænsning af overdreven 
gearing, og dette igennem et simpelt instrument. Gearing er udtrykt ved Tier 1 kapital divideret 
med ikke-risikovægtede aktiver (eksponering). Først i 2016 skal EU kommissionen på baggrund 
af EBA vurdere, om der skal fastsættes et egentligt minimums krav til denne leverage ratio. Pt. 
nævnes en sats på omkring 3 pct. af ’ikke-vægtede’ aktiver. Hvis dette besluttes kan det tidligst 
træde i kraft fra 2018 efter vedtagelse i Europa-Parlamentet.  



Copenhagen Business School  - HD Finansiering 2014 
Lasse Sand 

Basel III – påvirkning af danske pengeinstitutter gennem CRD IV og CRR 
  

22 

På trods af at et stadfæstet krav til gearingen først kan komme på tale i 2018, skal Finanstilsynet 
allerede fra 2013 i sin årlige evaluering af instituttet forholde sig til gearingen og risikoen der 
følger med. Institutterne skal offentliggøre deres gearingsmål fra 2015 og det er heri ledelsens 
opgave at sikre at der forefindes forsvarlige processer i forhold til at vurdere og håndtere denne 
gearingsrisiko. 
 

3.3.5 Likviditet 

Med Basel III indføres der via CRD IV to nye likviditetsmål; i) Liquidity Coverage Ratio (LCR) – 
kortsigtet likviditetskrav og ii) Net Stable Funding Ratio (NSFR) – længerevarende funding (over 
ét år).  
Det er nyt at institutternes likviditet skal reguleres ensartet på tværs af EU-landene. Det 
primære tilsynsansvar med likviditeten vil ligge i det hjemland hvor moderselskabet er placeret 
(i modsætning til tidligere), og tilsynet kommer således til at følge samme arbejdsfordeling som 
tilsynet med kapitalkravene (solvensen).  
Begge Likviditetsbuffere skal dog gennemgå en observationsperiode, før de detaljerede krav 
bliver implementeret. I det følgende er LCR og NSFR kort beskrevet nærmere. 
 

3.3.5.1 Liquidity Coverage Ratio (LCR) 

LCR-kravet indebærer at institutter skal have en likviditetsbuffer, der er tilstrækkelig til at 
dække instituttets betalingsbehov over en stresset 30-dages periode.  
Ligningen for beregning af LCR ser således ud: 
 
 
 
 
Højkvalitets likvide aktiver (HQLA) skal primært bestå af kontanter, centralbankindeståender og 
statsobligationer (såkaldte Niveau 1-aktiver). Netop denne sondring omkring rangering af 
aktiverne i likviditetsniveauer har været gensand for megen diskussion, se også mere om dette 
senere i opgaven (afsnit 5.1). Med danske briller har den største diskussion/udfordring været at 
Basel Kommissionen oprindeligt har foreslået en sondring mellem på den ene side 
statsobligationer og på den anden side realkreditobligationer. Statsobligationer anses uden 
videre for at være fuldt ud likvide, og kan medregnes uden begrænsning eller haircut i 
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instituttets likviditetsbuffer, mens realkreditobligationerne maksimalt må udgøre 40 pct. af 
instituttets likviditet samtidig med at der foretages et 15 pct. haircut (Niveau 2-aktiver) 
Der ventes en endelig afgørelse af problematikken omkring aktiv klassificering i løbet af 2014, 
EU Kommissionen skal træffe den endelige afgørelse, bl.a. på baggrund af anbefalinger fra det 
europæiske banktilsyn EBA. Jeg har behandlet problematikken omkring de danske 
realkreditobligationer nærmere i afsnit 5.1. 
Cash-outflow’et har også været genstand for debat. I det oprindelige forslag fra Basel-
Kommissionen, indførtes der et loft på 75 pct. af den mængde af likviditetsindstrømning, der kan 
medregnes i forhold til udstrømning. Det giver en udfordring for danske realkreditinstitutter da 
likviditets ind- og udstrømning ligger ret tæt og institutterne vil således skulle holde en større 
likviditetsbuffer pga. den manglende indregning af cash-inflow. Den endelige definition af netto 
cash-outflow afventer, ligesom den før omtalte klassificering af aktivertyper, afgørelse i EU 
Kommissionen. 
Som det ses af ligningen omkring LCR på side 22 skal mængden af højlikvide aktiver altid udgøre 
minimum 100 pct. Dog kan instituttet i en stresset situation, hvor de likvide aktiver anvendes, 
godt have en LCR der er under 100 pct. midlertidigt. I tilfælde heraf skal Finanstilsynet 
informeres og der skal lægges en plan for hvordan Ratioen igen kan kommer over 100 pct. 
Implementeringsplanen for LCR ser således ud: 

• 60 pct. i 2015 
• 70 pct. i 2016 
• 80 pct. i 2017 
• 100 pct. i 2018 

Basel III har ellers foreskrevet at kravene skulle være 100 procent indfaset i 2019, men de 
europæiske myndigheder har ønsket at pointere vigtigheden af de nye likviditetsregler. I 
Danmark er fokus i første omgang rettet mod SIFI-institutterne der forventes at skulle leve fuldt 
op til LCR-kravet allerede i 2015 (Bankpakke 6, oktober 2013). Hvis de danske 
realkreditobligationer ikke opnår status som højlikvide, vil de danske SIFI’er dog have mulighed 
for at følge den oprindelige implementeringsplan der gælder for øvrige banker som angivet 
ovenfor.  
På grund af den megen diskussion/opmærksomhed fra dansk side omkring listen over likvide 
aktiver, skal det præciseres at der i første omgang vil være en observationsperiode, og at listen 
over de likvide aktiver endnu ikke er endelig. EBA skal udarbejde en rapport, hvor sondringen 
mellem aktiver vil blive diskuteret. Rapporten er udarbejdet ultimo 2013, men der er endnu 
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ingen endelige konklusioner. EU kommissionen forventes at træffe en afgørelse senest d. 30. juni 
2014. 
 

3.3.5.2 Net Stable Funding Ratio (NSFR) 

NSFR, likviditetskravet om såkaldt stabil finansiering har til hensigt at tilskynde 
pengeinstitutterne til i højere grad at benytte sig af mellem- og langsigtet finansiering af deres 
aktiviteter. Kort sagt, NSFR kræver at udlån med en løbetid over 1 år, skal finansieres med stabil, 
langsigtet finansiering. Formålet med dette er at forhindre, at udlån med lang løbetid, 
finansieres med gæld med kort løbetid. Dette kan bringe instituttet i en kreditklemme, hvis det 
som sidst set under Finanskrisen, får problemer med at få adgang til kortsigtet finansiering pga. 
markedsuro.  
 
Ligningen for NSFR ser således ud: 

 
 
 

NSFR fastsætter altså et minimumsniveau af stabil finansiering, som instituttet skal holde, givet 
den likviditetsprofil som de aktiver de finansierer har, og de potentielle likviditetstræk, der 
måtte opstå fra kredittilsagn og andre ikke balanceførte poster. 
Stabil funding defineres altså pt. som finansiering der forventes at være stabil over en etårig 
tidshorisont. Der er dog overvejelser om hvorvidt visse finansieringskilder, med løbetid under 1 
år, kan tælle med som stabil funding. Ligesom kravene til LCR, afventer den endelige definition, 
afgørelse i EU. 
Analyser af hvorledes disse krav vil påvirke sektoren vil foregå frem til en forventet 
implementering pr. 31. december 2016. 
 
De nu gennemgåede elementer omhandlende kapital og likviditet er de mest relevante for dette 
afgangsprojekt, men CRD IV er naturligvis meget mere end det. Jeg vil ikke komme med en 
dybere analyse af de øvrige elementer, men i næste afsnit kort gennemgå de øvrige elementer 
jeg finder vigtigst. 
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3.3.6 CRD IV – what else is new?  

3.3.6.1 Risikovægtede aktiver / Modpartsrisiko 
 
Den største ændring i beregning af de risikovægtede aktiver er kapitalkrav til derivater. Der 
indføres det såkaldte CVA-tillæg for alle OTC-kontrakter med enkelte undtagelser, herunder 
kontrakter med godkendt modpart. Formålet er at minimere risikoen for at der kan komme tab 
som følge af, at den ene part i en transaktion ikke kan honorere aftalen. 
Hertil kommer at investeringer i venture kapital, private equity, spekulative ejendomsselskaber 
og alternative investeringsfonde betragtes som risikovægtede aktiver og skal vægtes med 150 
pct. i nævneren. 
Direkte ændringer i opgørelsen af de risikovægtede aktiver har naturligvis stor betydning for 
solvensen i pengeinstitutterne, da de risikovægtede aktiver udgør nævneren i udregningen af 
solvensprocenten. 

3.3.6.2 Aflønning 
 
Reglerne er til for at sikre at aflønningspolitikker ikke giver incitament til øget risiko-appetit på 
bekostning af sund og effektiv risikostyring. Reglerne gælder for den øverste ledelse, 
risikotagere, ansatte i kontrolfunktioner samt andre ansatte, der er i samme aflønningskategori 
som den øverste ledelse og risikotagere. Reglerne vedrører mest væsentligt variabel aflønning, 
bl.a. hvor stor en del af den samlede løn der må være variabel, hvor stor en del af den variable 
løn der skal udgøres af aktierelaterede instrumenter, udskydelse af variabel aflønning mm. EBA 
skal senest ved udgangen af 2014 fremlægge yderligere guidelines for variabel aflønning. 
 

3.3.6.3 Governance 
 
Kravene til god corporate governance omhandler bl.a. bestyrelsens sammensætning, dens 
funktioner og bestyrelsens rolle i risikoovervågningen. Der er bl.a. begrænsninger på, hvor 
mange bestyrelsesposter en person kan varetage i forskellige institutter samtidig. Samtidig er 
der krav til bestyrelsen i finansielle institutter om at fastsætte et mål for repræsentationen af 
kvinder i virksomhedens direktion og bestyrelse. Virksomhederne skal årligt vurdere, om de 
opfylder deres mål og ved en eventuel afvigelse offentliggøre en begrundelse. Der er tillige 
indført regler omkring transparens for de banker der opererer i flere lande, særligt vedr. profit, 
skatter og subsidier. 
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3.3.6.4 Whistle blower-ordning 
 
Der indføres krav om at der oprettes en ”whistle blower”-ordning, således at ansatte i den 
finansielle sektor anonymt kan anmelde overtrædelser i virksomheden til 
tilsynsmyndighederne. 
 

3.3.6.5 Single rule book 
 
Begrebet ’Single Rule Book’ dækker over ønsket om at have ens regler for pengeinstitutter inden 
for EU, i hvert fald så harmoniserede regler som muligt. En form for ’det indre marked’ indenfor 
den finansielle verden. EBA mener at denne harmonisering skal være med til at eliminere 
regulative ’smuthuller’ samt gøre det indre marked mere effektivt8 
 
Et centralt element, ikke bare for nærværende afgangsprojekt, men også for den danske 
finansielle sektor, som endnu ikke er gennemgået, er håndteringen af SIFI’erne, som de forkortet 
kaldes (Systemically Important Financial Institutions). SIFI-reguleringen er ikke en del af Basel 
III, men dikteres i Danmark via Bankpakke 6.  

3.4 SIFI - Systemically Important Financial Institutions 

10. oktober 2013 vedtog et enig folketing Bankpakke 6, en bred politisk aftale med tre 
grundelementer: 
1.  Særlige krav for de såkaldt systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI’er) 
2.  Skærpelse af kravene til danske banker og realkreditinstitutter, bl.a. i form af skærpede krav 
til institutternes kapital og likviditet. 
3. For det tredje styrkes Finanstilsynets virke ved, at der etableres en bestyrelse for 
Finanstilsynets tilsynsvirksomhed. Bestyrelsen vil overtage Det Finansielle Råds nuværende 
opgaver og skal derudover give faglig, organisatorisk og ledelsesmæssig sparring til 
Finanstilsynets direktion. 
 
Punkt 2 vedr. kapital og likviditetskrav er behandlet i afsnit 3.3, mens punkt 3 vedr. 
Finanstilsynets virke er behandlet i afsnit 3.1.  
Nærværende afsnit vil behandle kravene til SIFI’erne, jf. Punkt 1. 
Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen udtalte i forbindelse med indgåelse af aftalen 
”Jeg er meget tilfreds med, at vi indfører de skrappeste krav til bankerne og særligt til SIFI’erne 
                                                        
8 http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/single-rulebook 
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nogensinde, siden vi fik Basel-systemet. Det er helt centralt, at vi får styrket bankernes robusthed, 

så vi kan modstå fremtidige kriser.”  

Som udtalelsen afslører er der tale om nogle ret håndfaste krav som altså skal være med til at 
sikre den nødvendige stabilitet og tillid i den finansielle sektor. 
Kendetegnet ved et SIFI institut er, at disse institutter er så store, at deres virke har betydning 
for den samlede samfundsøkonomi. Derfor skal de fremover polstres bedre end andre banker, så 
risikoen for, at de kommer i problemer, mindskes. Det vurderes at det vil kunne få vidtrækkende 
negative konsekvenser for husholdninger, virksomheder og sam- fundsøkonomien generelt, hvis 
de kommer i problemer. 
Som allerede gennemgået i afsnit 3.3 vil de nye kapitalkrav fra CRD IV medføre et kapitalkrav til 
danske pengeinstitutter på minimum 10,5 pct. af de risikovægtede aktiver. For SIFI’er kommer 
der til at gælde et højere kapitalkrav på minimum 11,5-13,5 pct. af de risikovægtede aktiver, 
afhængig af hvor systemiske institutterne er. Hertil kommer for alle institutter et muligt 
yderligere individuelt solvenskrav fastsat af Finanstilsynet, der afhænger af det enkelte instituts 
risikoprofil. Dette udgør i dag i gennemsnit knap 2 pct. for SIFI’er og godt 3 pct. for andre penge- 
og realkreditinstitutter. 
 

3.4.1 Identifikation af SIFI’er 

SIFI’er i Danmark vil blive identificeret på baggrund af følgende objektive kriterier: 
- Balancens størrelse svarer til mere end 6,5 pct. af dansk BNP 
- Udlån udgør mere end 5 pct. af sektorens samlede udlån 
- Indlån udgør mere end 5 pct. af sektorens samlede indlån. 
Instituttet vil blive klassificeret som SIFI institut efter at én af grænserne er overskredet i to på 
hinanden følgende år. Finanstilsynet vil foretage denne ’klassifikation’ d. 30. juni på baggrund af 
åresregnskabet året før. 
Det er forventningen, at SIFI’er udpeges senest 30. juni 2014, og at SIFI-reguleringen kan træde i 
kraft den 1. januar 2015. På baggrund af årsregnskaberne 2013, vil følgende seks institutter 
blive udpeget som SIFI d. 30. juni: Danske Bank, Nykredit, Nordea Bank Danmark, Jyske Bank, 
Sydbank og DLR Kredit. 
 

3.4.2 Kapitalkrav til SIFI’er 

Af Bankpakke 6 kan læses at det er væsentligt at den kapitalpolstring der skal ske i SIFI’erne er 
væsentlig stærkere end de krav der stilles til øvrige pengeinstitutter. Dette naturligvis i lyset af 
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Finanskrisen, men igen også på grund af den store samfundsøkonomiske betydning disse 
institutter har qua deres størrelse.  
SIFI’erne pålægges et differentieret kapitalkrav. Dette krav skal opfyldes med ’egentlig 
kernekapital’ jf. definition tidligere i projektet. SIFI-kapitalkravet fastsættes på baggrund af et 
mål for SIFI’ets ”systemiskhed” og en kvantitativ skala (SIFI-skala), der omsætter det beregnede 
mål for systemiskhed til et kapitalkrav. Se nedenstående figur 6. 
Figur 5 - Skala for SIFI-kapitalkrav 

 
Kilde: Bankpakke 6, respektive institutters årsregnskaber 2012. 

Med denne model vil SIFI-kapitalkravet på baggrund af institutternes årsregnskaber for 2012 
udgøre 1-3 pct. af de risikovægtede poster. 
SIFI-kapitalkravet vil gennemgå en indfasningsperiode fra 2015-2019. Institutterne skal 
efterleve kravene ved udgangen af det pågældende år. Se indfasnings-planen i nedenstående 
figur 7. 
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Figur 6 - Indfasning af SIFI kapitalkrav 

 
Kilde: Bankpakke 6, 10/2013 

Det betyder at fra 2019 vil SIFI-institutter have et kapitalkrav på 11,5-13,5 pct. af de 
risikovægtede aktiver, alt efter graden af systemiskhed. 
Det samlede kapitalkrav vil således bestå at minimumskapitalkravet på de 8 pct., 
Kapitalbevaringsbufferen på 2,5 pct., samt SIFI-kapitalkravet på 1-3 pct. af de risikovægtede 
aktiver.  Hertil kommer så både det individuelle solvenskrav (som i dag i gennemsnit er 2 pct. for 
SIFI’er) (Bankpakke 6, 10/2013), samt den modcykliske kapitalbuffer, der som tidligere nævnt, i 
2019, vil kunne udgøre op til 2,5 pct. af de risikovægtede aktiver i perioder med høj 
udlånsvækst.  

3.4.3 G-SIFI 

Der indføres desuden en såkaldt G-SIFI buffer. En buffer der er rettet mod banker, der er 
identificeret som globalt systemisk vigtige.  
Det er Finanstilsynet der én gang årligt udpeger evt. globalt systemiske institutter og placerer 
disse i en af fem kategorier af G-SIFI institutter. Kriterier for identifikation som G-SIFI er 
vedtaget ved lov i Danmark d. 18. marts 2014 og fremgår således nu af FIL §310, stk. 2. Det er 
følgende fem: 

1) Størrelse 
2) Forbundethed med det finansielle system 
3) Substituerbarhed af instituttets aktiviteter eller den finansielle infrastruktur udbudt af 

instituttet 
4) Kompleksitet 
5) Grænseoverskridende aktiviteter 

Udpegningen/indplaceringen vil tidligst finde sted d. 1. januar 2016 (FIL §310, stk.2) 
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Kapitalkravs tillægget er mellem 1 og 3,5 pct. og skal udgøres af egentlig kernekapital og vil være 
gældende fra januar 2016. Pt. er 28 institutter udpeget som G-SIFI, heriblandt 19 europæiske. 
Ingen danske banker er endnu udpeget. Dog er Nordea Bank AB som vi under vores himmelstrøg 
ser operere under den selvstændige juridiske enhed Nordea Bank Danmark A/S, identificeret 
som Global SIFI. Nordea Bank Danmark vil som tidligere nævnt blive underlagt de danske SIFI 
krav på trods af, at det svenske moderselskab er identificeret som G-SIFI og derfor allerede er 
pålagt ekstra kapitalkrav. Dette skyldes den rent juridiske mulighed for at lade den danske del af 
Nordea kollapse. Det udtaler Professor Michael Møller, CBS i artiklen ”Derfor er Nordea også 
systemisk i Danmark”, 03/2013. 
Hvis en dansk bank måtte blive udpeget som Globalt Systemisk, vil banken blive pålagt det 
største af henholdsvis SIFI-kapitalkravet og G-SIFI-kapitalkravet. 
 
De samlede kapitalkrav inklusive SIFI og G-SIFI buffer krav ser derefter ud som illustreret i figur 
8: 
Figur 7 - Samlede kapitalkrav 

 
Kilde: Deloitte, 09/2013 
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De to øverste elementer i søjlen, henholdsvis ’søjle 2’ og ’bankens egen kapitalbuffer’ er to 
relativt ukendte størrelser. Dog har vi tidligere konstateret at ’søjle 2 kravet’, altså det 
individuelle solvenskrav i gennemsnit er 2 pct. for SIFI’er. ’Bankens egen kapitalbuffer’ er 
formentligt en realistisk illustration af at mange af bankerne vil ønske at lægge sig lidt over det 
endelige kapitalkrav de måtte blive mødt med, således at de på de interne linjer opererer med et 
lidt højere samlet kapitalbehov. 
Samlet set betyder de nye kapitalkrav altså at banker, især SIFI banker, kan blive mødt med 
kapitalkrav på op til 20 pct. hvor en langt større del end tidligere altså skal udgøres af egentlig 
kernekapital, CET1. 
 

3.5 Delkonklusion / Resumé 

Med CRD IV som er den europæiske implementering af Basel III, er den finansielle sektor 
virkeligt blevet underlagt en skærpet regulering. Jeg har nu set på hvorledes vi har bevæget os 
fra de oprindelige Basel I krav, der alene omhandlede krav til bankens solvens, til det nyeste 
skud på stammen der både indeholder krav til bankerens kapital og likviditet som de 
overskyggende, samt flere andre ting. 
En vigtig hjørnesten i den nye regulering, er kravet om ikke bare mere kapital, men kapital af 
bedre kvalitet. Derfor er kravet til den egentlige kernekapital (CET1) markant øget. Hertil 
kommer at de ny indførte buffere; kapitalbevaringsbufferen, den modcykliske 
kapitalbevaringsbuffer og SIFI-bufferen alle tillige skal udgøres af kapital af højeste kvalitet, 
egentlig kernekapital. 
Med CRD IV følger også tre mål for likviditet. LCR (Liquidity Coverage Ratio’en) der har til formål 
at sikre, at bankerne har tilstrækkelig likviditet til at overleve en 30 dages periode med run på 
banken. NSFR (Net Stable Funding Ratio) der har til hensigt at tilskynde bankerne til i højere 
grad at benytte sig af mellem og langsigtet finansiering af deres aktiviteter og således gøre op 
med tidligere, hvor mange lange udlån blev fundet kort. Det sidste likviditetsmål er gearing, eller 
leverage ratio, hvor der sættes et minimumsmål for bankens Tier 1 kapital divideret med den 
totale eksponering. Målet for ratio’en forventes at blive 3 pct.  
Med banen ( i form af de nye regulatoriske krav) kridtet op, er det nærliggende at undersøge 
nærmere hvordan det så står til i dansk økonomi generelt og i den danske pengeinstitutsektor 
mere specifikt. Er bankerne klar til at møde de nye krav? Hvor halter det? Og hvad forventer 
bankerne selv, at CRD IV vil påføre dem af ’udfordringer’. 
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4. Stade 

4.1 Temperaturen i Dansk Økonomi og den danske pengeinstitutsektor netop nu 

En analyse af bankernes solvens og likviditet skal naturligvis ses i lyset af den umiddelbare 
stemning i dansk økonomi og blandt bankerne generelt. Derfor vil dette afsnit være en 
temperaturmåling af økonomien og sektoren, som skal danne baggrund for de følgende afsnit, 
hvor bankernes økonomiske forhold analyseres grundigere i kontekst af CRD IV. 
Der er positive tendenser på både arbejdsmarkedet og boligmarkedet i Danmark. Tilliden hos 
forbrugere og virksomheder er forbedret siden foråret 2013. Vi har et lavt renteniveau og den 
private sektor gemmer på et betydeligt opsparingsoverskud, især blandt virksomhederne. Dette 
er alle faktorer der er medvirkende til, at Nationalbanken i deres kvartalsoversigt for 1.kvartal 
2014 melder om et godt grundlag for et selvbærende opsving med vedvarende fremgang i den 
indenlandske efterspørgsel. Vækstskønnene er dog moderate og befinder sig fsva. 2014 på 1,4 
pct. 
En risikofaktor i relation til ovenstående er et eventuelt fornyet tilbageslag i økonomien i 
udlandet der kan smitte af på Danmark. Samtidig er pengepolitikken en faktor. Hvis den svinger 
hurtigere end beregnet fra en lempelig til mere normal faktor vil det også påvirke dansk 
økonomi. 
En ny analyse foretaget af Nationalbanken påpeger, at husholdningernes bruttogæld og deres 
forbrug forstærkede overophedningen af dansk økonomi op til krisen og den efterfølgende 
nedgang i konjunkturen. Husholdninger med en høj belåningsgrad havde et højere forbrug i 
forhold til indkomsten end andre husholdninger i årene op til krisen og samtidig blev disse 
familiers forbrug reduceret mere under krisen. Udviklingen ses af grafen herunder. 
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Figur 8 - Boliggæld, friværdi og belåningsgrad 

 
Kilde: Nationalbanken, kvartalsoversigt, 1.kvt. 2014 

Det vurderes således at høje belåningsgrader forstærker konjunkturbevægelserne i dansk 
økonomi. Det er afgørende for dansk økonomi at boligpriserne udvikler sig mere stabilt og 
Nationalbankerne flager derfor for evt. skærpede krav til maksimale lånegrænser og afdrag på 
lån ved boligkøb som brugbare værktøjer til at reducere belåningsgrader i opgangstider. 
Nationalbanken opfordrer decideret de danske banker til, IKKE at gå helt til grænsen af 
lovgivningen og maner således til forsigtighed. Vi kan også se af grafen, figur 9, at 
belåningsgraderne i dag er højere end de var i årene lige efter Finanskrisens udbrud, om end 
belåningsgraden var faldende fra 2012 til 2013. (Nationalbanken, 1.kvt. 2014) 
Den samlede danske banksektors udlån viste for 5. år i træk tilbagegang. I 2013 ud- 
gjorde faldet 5%. Indlån viste i 2013 en lille fremgang på 1% (JyskeBank, årsrapport, 2013) 
- Der er derfor sket en betydelig forbedring i balancen mellem indlån og udlån. 
I afsnit 4.3 kigger jeg nærmere på likviditetssituationen i danske gruppe 1 og gruppe 2 banker, 
hvor jeg også vil drage parallellen fra det faldende udlån til de nye krav til solvens i CRD IV, 
således at faldet i udlån ikke alene forklares ved en lavere efterspørgsel på lån, men derimod 
også bankens ønske om at slanke udlånsmassen og derigennem forbedre forholdet mellem ind- 
og udlån. 
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Bankernes egenkapitalforrentning befinder sig på et lavt niveau. Bankernes egen 
interesseorganisation, Finansraadet, betegner forrentningsprocenterne som decideret svage. 
Udviklingen i bankernes indtjening og egenkapital følger af figur 10 herunder. 
 
Figur 9 - indtjening og egenkapital i danske banker (2007-2013) 

 
Kilde: Finansraadet, 2/2014 

Opgørelsen dækker 90 pct. af bankerne målt på aktiver og anses derfor som værende retvisende. 
Det positive er at indtjeningen er forbedret som primære følger af de positive tendenser i dansk 
økonomi, der har ført lavere nedskrivninger med sig. 
Dog vurderes det stadig at indtjeningen ligger på et for lavt niveau sammenlignet med øvrige 
sektorer samt tidligere år. Markedskravet til egenkapitalen ligger normalt højere og bankerne er 
ikke i mål med indtjeningen endnu. Finansraadet spår et fortsat fokus på 
omkostningsminimering det kommende år. 
Med banen, i form af Danmark og den finansielle sektor, således kridtet op, vil de følgende afsnit 
omhandle, hvorledes de danske gruppe 1 og 2 banker performer i kontekst af den nye regulering 
i form af CRD IV. 
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4.2 Analyse – Bankernes solvens 

Solvens er som bekendt ’det nye sort’ i bankverdenen og mange af bankerne i undersøgelsen har 
da også forstærket deres solvens det seneste år. En god solvens er lig med en god rating fra de 
anerkendte ratingbureauer, som er lig med billig funding. Dette bidrager til en positiv bundlinje, 
som igen styrker egenkapitalen og dermed solvensen. Det er naturligvis kun den ene side af 
sagen i forklaringen på det store fokus på solvens og stabile kapitalforhold. Den anden er den 
omfattende regulering og her bidrager CRD IV med yderligere stramninger i kravene til 
bankernes solvens.  

4.2.1 Solvensoverdækning 

En gennemgang af de 16 gruppe 1 og gruppe 2 bankers regnskaber viser, at der har været en 
spredt udvikling blandt bankerne. Tabel 1 opsummerer outputtet fra min gennemgang af de 16 
bankers solvensmæssige overdækning. 
Ud fra en (måske lidt søgt) vinkel er alle 16 banker – under et – blevet svækket i 2013. Den 
uvægtede gennemsnitlige overdækning er faldet fra 6,5 til 6,2.  
Helt generelt opfylder samtlige banker i undersøgelsen deres individuelle solvensbehov, men 
der er stor forskel på, hvordan det seneste regnskabsår har påvirket solvensen.  
9 banker har fået et stærkere kapitalgrundlag. Overdækningen, forskellen på solvensprocenten 
og solvensbehovet, er øget. Men i hele 6 banker ud af de 16 er forskellen blevet mindre, 
modstandsdygtigheden overfor en evt. ny krisesituation er altså mindsket. Den teoretiske risiko 
for insolvens er altså større nu end for et år siden. En enkelt bank, Arbejdernes Landsbank, har 
uændret overdækning. 
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Tabel 1 - Solvens overdækning Gruppe 1 og 2 Banker 

Solvens overdækning Solvenspct. Solvensbehov Overdækning Overdækning 12>13 

FIH Erhvervsbank 25,9 14,3 11,6 4,4 

Ringkjøbing Landbobank 20,0 8,9 11,1 -3,3 

Danske Bank A/S 21,4 10,4 11,0 0,7 

Nordea Bank Danmark A/S 20,5 10,8 9,7 2,0 

Spar Nord Bank A/S 19,4 10,0 9,4 3,9 

Sparekassen Kronjylland 16,6 9,5 7,1 0,5 

Jyske Bank A/S 16,0 9,8 6,2 -0,9 

Sydbank A/S 15,7 10,0 5,7 -1,3 

Arbejdernes Landsbank 14,9 9,4 5,5 0,0 

Jutlander Bank9 16,8 11,4 5,4 -1,0 

Nykredit Bank A/S 16,8 12,0 4,8 -6,0 

Sparekassen Sjælland 15,1 11,0 4,1 -2,8 

Alm. Brand Bank A/S 18,4 14,3 4,1 1,3 

Saxo bank 16,2 13,0 3,2 0,1 

Den Jyske Sparekasse 13,4 10,9 2,5 0,8 

Vestjysk Bank A/S 11,3 10,9 0,4 -0,5 

uvægtet gns.     6,2   

Kilde: Bankernes årsregnskaber, egen tilvirkning 

 
En mindre overdækning, kan naturligvis have flere forklaringer, men en nærliggende er, at 
bankernes individuelle solvensbehov simpelthen er sat højere af Finanstilsynet. Det er tilfældet i 
11 af de 16 banker, men faktisk viser min undersøgelse af hele 7 banker rapporterer om et fald i 
selve solvensprocenten, mens 9 banker har haft en stigende solvensprocent i 2013. 
Den klart mest udsatte bank er Vestjysk Bank, der gik ud af 2013, med en overdækning på 0,4 
procentpoint. Banken er under mit arbejde med dette projekt kommet under heftig 
mediedækning efter, at de ikke længere levede op til kapitalkravet pr. 31/3-14, hvor de nye CRD 
IV regler skulle efterleves. Pga. aktualiteten har jeg valgt et afsnit til kort, at se nærmere på 
situationen i Vestjysk Bank, se afsnit 4.3. 
I bunden af tabellen finder vi også Den Jyske Sparekasse, der med en overdækning på 2,5 
procentpoint ikke just brillerer. Dog er overdækningen forbedret 0,8 procentpoint siden 2012. 
Af bankens regnskab fremgår det, at sparekassens solvensoverdækning er lavere end 

                                                        
9 Jutlander Bank er resultatet af fusionen mellem Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro. Fusionen 
gennemførtes regnskabsmæssigt primo 2014 hvorfor de anførte nøgletal alene vedrører det tidligere Sparekassen 
Himmerland A/S. 
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bestyrelsens såkaldte komfort-grænse (Den Jyske Sparekasse årsrapport 2013). Den spinkle 
overdækning set i lyset af øgede nedskrivninger i 2013 har fået sparekassen til at forme et tiltag 
til at beskytte garantimidlerne, en såkaldt Garantbørs. Garantbørsen fungerer på den måde, at 
opsagt garantkapital bliver noteret i garantbørsen, når den valgte opsigelsesperiode er udløbet. 
Opsagt garantkapital bliver herefter udbetalt i takt med, at andre kunder tegner ny 
garantkapital. 
I den ’sunde ende’ af tabellen udmærker, FIH Erhvervsbank, Ringkjøbing Landbobank og Danske 
Bank sig med overdækninger på over 10 procentpoint. FIH udmærker sig især med en forøgelse 
af overdækningen med 4,4 procentpoint, som jf. regnskabet (FIH årsrapport 2013) er primære 
følger af ’turn-around’ processen i banken med bl.a. stort fald i de risikovægtede aktiver til følge. 
Generelt har gruppe 1 bankerne haft en stabil udvikling og ligger pænt i feltet, men Nykredit 
udmærker sig negativt herfra. Solvensoverdækningen fra 2012 til 2013 er faldet med hele 6 
procentpoint til 4,8 og er således et godt stykke under gennemsnittet. Faldet forklares i 
Nykredits årsregnskab med en stigning i de risikovægtede aktiver på ca. 20 mia. kr. som følge af 
en ophørt tabsgaranti fra moderselskabet Nykredit Holding.  
Bankerne er ikke enige om hvor stor en solvensoverdækning bør være og af regnskaberne kan 
ses mange individuelle holdninger til dette.  
Hvor den samlede solvensprocent og beslægtede overdækning kan betragtes som paraply-
nøgletal for kapital, har CRD IV skabt og vil fortsat skabe mere fokus på den egentlige 
kernekapital, den som benævnes CET1.  I kommende afsnit vil denne blive behandlet yderligere. 

4.2.2 Egentlig kernekapital – Common Equity Tier 1 (CET1) 

Kravet til CET1 stiger som tidligere nævnt fra de nuværende 2% til 4,5% af de risikovægtede 
aktiver. Dette er vel nok en af de stærkeste indikatorer på, at kvalitetskravet til kapitalen er 
steget. Jeg så tidligere på den generelle solvens overdækning. Jeg har undersøgt de samme 
bankers egentlige kernekapital, hvorledes disse har udviklet sig, samt om bankerne ser ud til at 
kunne efterleve de nye krav efter fuld indfasning. 
For overskuelighedens skyld er outputtet fra min undersøgelse delt og i hhv. gruppe 1 og gruppe 
2 banker.  

4.2.2.1 CET1-kapital og RWA – Gruppe 1 banker 

Af figur 11 nedenfor ses udviklingen i CET1-kapitalen i procent af risikovægtede aktiver hos 
gruppe 1 bankerne. Samtlige institutter har haft en positiv udviklingen siden 2009, og ligger alle 
i dag med en egentligt kernekapitalsprocent på mellem 14 og 16,1%. 
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Figur 10 - CET1-kapitalprocent Gruppe 1 Banker 

 
Kilde: Bankernes årsregnskaber, egen tilvirkning 

Kun Nykredt, som tidligere nævnt, sprænger kurven markant. På trods af den omtalte kraftige 
stigning i risikovægtede aktiver, er de stadig i dag den bank med den højeste egentlige 
kernekapitalprocent på 16,1. 
Netop de risikovægtede aktiver, fremover benævnt RWA (Risk Weighted Assets), er interessante 
at undersøge i denne sammenhæng. En ting er hvad banken genererer på bundlinjen som 
forplanter sig til egenkapitalen, den anden faktor i ligningen er RWA. Af tabel 2 ses hvorledes 
RWA udvikler sig for gruppe 1 bankerne fra 2009-2013. 
 
Tabel 2 - RWA i mio kr. - Gruppe 1 banker 

RWA (Risikovægtede aktiver) i mio kr. 2013 2012 2011 2010 2009 

Nordea Bank Danmark A/S  257.494      279.755      289.000      310.000      312.000     

Danske Bank A/S  852.250      819.436      905.979      844.209      834.242     

Jyske Bank A/S  111.276      107.636      108.637      101.572      100.420     

Sydbank A/S  72.749      71.170      70.659      73.716      77.909     

Nykredit Bank A/S  88.872      67.616      73.811      91.582      77.452     

Kilde: Bankernes årsregnskaber, egen tilvirkning 

Udover at der er markante forskelle i tallene rent numerisk, hvor vi kan se, at Danske Bank 
virkelig ’distancerer’ forfølgerne i størrelse, synes tabellen at illustrere en stor stabilitet i 
udviklingen. Dog lige med undtagelse af Nykredit, hvor vi kan se at RWA stiger fra ca. 67 mia. i 
2012 til 88 mia. i 2013. Bankerne har selvsagt en naturlig grund til at holde RWA forholdsvis 
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stabile, bl.a. indgår udlånsvæksten i Finanstilsynets tilsynsdiamant. Men også fordi at det er 
sværere at beherske en stabil solvensprocent, hvis RWA fluktuerer enormt meget. 
 
Som beskrevet tidligere vil de nye CRD IV krav have indflydelse på bankernes solvensprocent, 
herunder også den egentlige kernekapital, bl.a. via ændringer i RWA.  
Jeg har set nærmere på, hvordan gruppe 1 bankerne forventer at effekten af CRD IV vil være og 
der er stor variation. Danske Bank forventer at det vil ’koste’ 1,9 procentpoint på den egentlige 
kernekapital ved fuld indfasning. Jyske Bank  og Sydbank forventer stort set ingen ændring, men 
hælder til en positiv effekt på hhv. mellem 0-0,5 og 0,3 procentpoint. Nykredit sætter ikke 
egentlige tal på, men forventer selvsagt et øget kapitalbehov, som de dog delvist forventer at 
kunne møde med kapitaltilførsel fra Nykredit Realkredit. Nordea oplyser ikke en forventet effekt 
på CET1-kapitalen. 

4.2.2.2 CET1-kapital og RWA – Gruppe 2 banker 

Blandt gruppe 2 bankerne er der en noget større spredning, når vi kigger på CET1-
kapitalprocenten, figur 12. Af figuren ses at CET1-kapital spænder helt fra 25,9% (FIH 
Erhvervsbank) til alarmerende lave 5,9% (Vestjysk Bank). 
Figur 11 - CET1-kapitalprocent - Gruppe 2 banker 

 
Kilde: Bankernes årsregnskaber, egen tilvirkning 

Dette relativt brede spænd er i stor kontrast til 2009, hvor samtlige gruppe 2 banker havde en 
CET1-kapitalprocent på mellem 9 og 15. 
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Når vi kigger på udviklingen i de risikovægtede aktiver, er historien stort set den samme som 
ved gruppe 1 bankerne, udviklingen er ret stabil, dog med enkelte  ’afvigere’, i dette tilfælde 
VestJysk Bank. 
 
Tabel 3 - RWA i mio kr. - Gruppe 2 banker 

RWA (Risikovægtede aktiver) i mio kr. 2013 2012 2011 2010 2009 

Sparekassen Sjælland  14.203      12.728      15.285      12.796      12.319     

Saxo bank  12.555      12.624      12.569      11.933      7.801     

Arbejdernes Landsbank  26.706      25.068      24.278      21.992      20.876     

Ringkjøbing Landbobank  14.869      13.304      13.188      13.147      13.615     

Alm. Brand Bank A/S  9.564      10.646      11.760      14.137      16.360     

Vestjysk Bank A/S  20.335      25.601      25.661      27.985      28.079     

Jutlander Bank  7.283      7.916      8.455      9.346      9.062     

Sparekassen Kronjylland  13.695      13.944      12.159      12.852      12.239     

Spar Nord Bank A/S  42.697      46.307      42.188      43.406      41.692     

Den Jyske Sparekasse  13.781      16.560      11.932      12.300      11.439     

FIH Erhvervsbank  21.392      29.839      57.050      76.531      85.236     

Kilde: Bankernes årsregnskaber, egen tilvirkning 

 
Af tabel 3 ses det ret interessante at, Vestjysk bank rent faktisk har et fald i RWA, men samtidig 
har en faldende samlet solvens (dog med svagt styrket CET1 –kapital). Faldet i RWA ses 
umiddelbart som et resultat af et fald i udlån på 16,7% i forhold til 2012. Normalt vil et fald i 
RWA have positiv indvirkning på solvensen. I Vestjysk bank er dette dog ikke tilfældet. Banken 
har simpelthen ikke den fornødne indtjening og dermed kapitalgrundlag til at levere et 
tilfredsstillende nøgletal for den egentlige kernekapital10. I afsnit 4.3 ser jeg nærmere på 
situationen i Vestjysk Bank og hvorledes man i banken forsøger at imødekomme de nuværende 
strengere kapitalkrav der følger med CRD IV. 
 

4.2.3 Efterlevelse af de nye kapitalkrav 

Nu har jeg undersøgt på hvilket niveau bankernes hhv. overordnede solvens samt egentlige 
kernekapital befinder sig. I kontekst af nærværende projekt er næste naturlige skridt derfor at 
undersøge, hvorledes disse niveauer opfylder de nye kapitalkrav i CRD IV. 

                                                        
10 Vestjysk Bank årsrapport 2013, viser et årsresultat på -442 mio.kr. efter skat, hvilket naturligvis er bedre end de -
1.447 mio. kr. i 2012, men stadig langt fra tilstrækkeligt til at opbygge kapital. 
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De grundlæggende kapitalkrav til bankernes solvens er som tidligere beskrevet stadig på 8% af 
de risikovægtede aktiver. Fordelingen af kapitalen er nu anderledes således 4,5% skal udgøres af 
egentlig kernekapital (CET1), 1,5% af supplerende Tier 1 kapital og 2% Tier 2 kapital. Som 
bekendt ligges der hertil en række buffere, men i første omgang er bankernes overholdelse af 
det generelle kapitalkrav illustreret i figur 13. 
Figur 12 - Opfyldelse af 8% kravet - Gruppe 1 + 2 

 
Kilde: Bankernes årsregnskaber, egen tilvirkning 

Ingen af bankerne i hverken gruppe 1 eller 2 har problemer med de helt grundlæggende 
kapitalkrav, dog ser vi Vestjysk Bank igen hænger noget i vandkanten.  
De 8% i kapitalbehov er dog ingenlunde dækkende for bankernes reelle kapitalbehov, som 
tidligere set i tabel 1, varierer bankernes reelle, individuelle behov fra 8,9 til 14,3 % som det ser 
ud før CRD IV. 
Med CRD IV følger som angivet en kapitalbevaringsbuffer på 2,5%, en kontracyklisk buffer på 0-
2,5%, en SIFI-buffer på 1-3% samt et evt. yderligere individuelt kapitalkrav. 
I min videre undersøgelse har jeg for SIFI bankerne antaget en buffersats på 2%. Den 
kontracykliske buffer har jeg antaget til 2,5% for at stressteste bankernes kapital i en form for 
worst case situation. Jeg har valgt at se bort fra bankernes evt. individuelle solvensbehov udover 
de angivne i den grafiske fremstilling, da disse kan variere betragteligt. 
 
Jeg har igen valgt at dele outputtet fra min undersøgelse op i hhv. gruppe 1 og gruppe 2 banker. 
gruppe 1 bankerne er samtidig de banker der bliver karakteriseret som SIFI, og derfor er 
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underlagt yderligere krav til kapitalen. Et krav der som tidligere nævnt skal ’fyldes op’ med 
egentlig kernekapital, altså kapital af den højeste kvalitet. Det betyder for gruppe 1 bankerne, at 
det samlede krav til egentligt kernekapital (CET1) er 4,5+2,5+2,5+2 = 11,5% hertil kommer så 
den supplerende Tier 1 kapital på 1,5% og Tier 2 kapitalen på 2% således at vi rammer et totalt 
kapitalbehov (ekskl. Individuelt behov) på 15%. Dette er illustreret i figur 14. 
Figur 13 - SIFI bankerne - efterlevelse af CRD IV 

 
Kilde: Bankernes årsregnskaber, egen tilvirkning 

Alle banker i gruppen opfylder det samlede krav til CET1-kapital og ligeledes det totale 
solvensbehov i undersøgelsen på 15%. Vi ser dog en klar forskel fra de to største banker i 
undersøgelsen; Danske Bank og Nordea, der begge med samlede solvensprocenter over 20 pct. 
distancere sig fra de tre øvrige SIFI banker. Dog uden at hverken Danske Bank eller Nordea 
udmærker sig ved overdækning af CET1 kapital. Danske Bank har i dag en egentlig 
kernekapitalsprocent på 14,7 og som tidligere beskrevet forventer banken en negativ 
indvirkning i nøgletallet på 1,9 procentpoint, således at marginen ned til kravet kun er 1,3% 
point.  
Sværest ser det ud for Sydbank, der øjensynligt ikke har den store luft i forhold til de nye krav. 
Ledelsen i Sydbank synes dog at have alt under kontrol og sigter således blot efter en egentligt 
kernekapitalprocent på 12% og en samlet solvens på 15% og indikerer i årsregnskabet, at man 
har fastlagt en kapitalpolitik der både skal støtte bankens vækststrategi samt efterleve de nye 
kapitalkrav inkl. SIFI kravene11. Netop Sydbank fik i december 2013 af Finanstilsynet påbudt at 

                                                        
11 Sydbank Årsregnskab 2013 
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reservere yderligere kapital til svage kreditmæssige engagementer, hvorfor Bankens 
individuelle solvensbehov er steget fra 8,9 til 10 pct. 
 
Blandt bankerne i gruppe 2 er der som tidligere ses stor spredning. På nær SIFI-bufferen på de 
2% er kapitalkravene de samme. Det vil sige at det samlede krav til CET1-kapital er 9,5% og de 
øvrige buffere er uændret, samlet giver dette et solvensbehov på 13%.   
Af figur 15 ser vi at 2 banker ikke vil opfylde behovet for CET1-kapital (Vestjysk Bank og Den 
Jyske Sparekasse). Samtidig vil Vestjysk Bank ikke opfylde det samlede solvensbehov. Netop 
herfor er Vestjysk Bank d. 1. april 2014 blevet påbudt af Finanstilsynet at komme med en 
redegørelse/handlingsplan på genetableringen af kapitalgrundlaget. For mere grundig 
gennemgang af Vestjysk Bank, se afsnit 4.3. 
Figur 14 - Gruppe 2 banker - efterlevelse af CRD IV 

 
Kilde: Bankernes årsregnskaber, egen tilvirkning 

De resterende 9 banker i gruppen opfylder til fulde solvensbehovet og kravet til den egentlige 
kernekapital. Som tidligere set overstråler FIH Erhvervsbank de øvrige og det er samtidig værd 
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at bemærke at bankens kapitalgrundlag udelukkende består af kapital af den bedste kvalitet og 
derfor mest tabsabsorberende hvis banken skulle komme i vanskeligheder. Også Ringkjøbing 
Landbobank og Alm. Brand Bank ligger godt til med samlede solvensprocenter i underkanten af 
de 20% og CET1 kapitalprocenter på hhv. 18,7 og 17,7 pct.  
Tre banker, Sparekassen Sjælland, Saxo Bank og Arbejdernes Landsbank, består på nuværende 
tidspunkt testen, men har ikke meget luft i kapitalgrundlaget, hvis CRD IV skulle påvirke 
kapitalen og/eller de risikovægtede aktiver i positiv (negativ) grad. De tre banker opererer 
aktuelt med solvensprocenter på hhv. 15,1, 16,2 og 14,9 og er således tæt på grænsen på de 
13%. Det skal dog siges, at bankerne kan have stor interesse i at bevæge sig tæt på kapitalkravet 
og således ikke ’holde’ alt for meget ekstra kapital. Dette diskuteres i afsnit 5.2, hvor førende 
økonomer samt fagfolk diskuterer de evt. omkostninger ved ekstra kapital og kapitalkrav.  

4.2.4 Leverage ratio 
Leverage ratio er som tidligere beskrevet et meget simpelt værktøj til at måle den totale 
gældsandel i forhold til den enkelte banks kapital, et simpelt gearingsmål med andre ord. 
Netop overdrevet gearing i bankerne var endnu en katalysator i Finanskrisen. I årene op til 
Finanskrisen opbyggede bankerne en overdreven grad af gearing. Da Finanskrisen var løs var 
bankerne, qua tab og finansieringsproblemer, nødt til at begrænse gearingen markant i løbet af 
ganske kort tid. Det medførte et nedadgående pres på aktiver og skabte yderligere tab for 
bankerne hvilket igen gjorde indhug i bankernes kapitalgrundlag. En ond spiral, der som vi ved, 
tørrede finansieringsmarkedet ud og var med til at forværre den realøkonomiske effekt af 
krisen. (CRR, 26/6-2013). 
Leverage ratio nøgletallet er udtrykt som: 

 
Minimumskravet til denne leverage ratio er 3% som det ser ud i dag.  
Bankerne indrapportere allerede nu deres leverage ratio til Finanstilsynet og den skal 
offentliggøres fra 2015. Basel-Kommissionen vil i perioden indtil 2017 monitorere 
indberetningerne til de nationale tilsyn og vil pr. 1. januar fremstille et endelige minimumskrav 
til leverage ratio’en som et søjle 1 krav (BCBS, 1/2014). 
Leverage ratio’en er også blandt de punkter der er behandlet i Rangvid-udvalgets rapport om 
finanskrisens årsager. Udvalget anbefalede at man bør nedsætte en ekspertgruppe der kan 
vurdere om der skal fastsættes en højere minimumssats end de 3 procent. (Udvalget om 
Finanskrisens årsager, 2013) 
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I min undersøgelse har jeg undersøgt bankerne i gruppe 1 og 2 for at se hvordan de efterlever en 
leverage ratio sats på 3% i dag. Resultaterne fremgår af Figur 16. 
 
Figur 15 - Leverage ratio (udtrykt ved Kernekapital i pct. af Eksponering), efterlevelse af 3% minimumskravet 

 
Kilde: Bankernes årsregnskaber, egen tilvirkning 

Igen udviser undersøgelsesgruppen stor variation. Fra en leverage-ratio på 3,5% (Nordea) til en 
ratio på 18,45% (FIH Erhvervsbank). Ud over Nordea, finder vi i bunden af gruppen vores 
smertens barn, Vestjysk Bank med en ratio på 4,10% og Danske Bank med en ratio på 4,68%. 
I toppen sammen med FIH, finder vi Ringkjøbing Landbobank, Jutlander Bank og Sparekassen 
Kronjylland med leverage ratios på hhv. 13,31, 11,43 og 11,84% 
Samtlige banker opfylder altså allerede på nuværende tidspunkt dette overordnede gearings-
mål. Det er ekstremt positivt, hvis vi skal se det i kontekst af post-finanskrisen, om end Nordea 
og Vestjysk Bank ikke just brillerer med overbevisende leverage ratios. 
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4.3 Vestjysk Bank – Solvensproblemer 

Som jeg har illustreret i min undersøgelse af bankernes solvens, er særligt èn bank i store 
vanskeligheder. Vestjysk Bank præsterede ved årsskiftet en spinkel overdækning i solvensen på 
0,4 procentpoint svarende til en overdækning på blot 67 mio. kr. 
 
Når jeg har viet et afsnit i opgaven til kort at beskrive forholdene i Vestjysk Bank, skyldes det to 
ting. Dels den helt naturlige parallel til en af nærværende opgaves hovedelementer, nemlig 
solvens og kapitalkrav og dels at der er sket en yderligere forværring af bankens solvens i første 
kvartal 2014, netop under udarbejdelse af nærværende afgangsprojekt, som følge af de nye CRD 
IV regler. 
 
Fra årsregnskabet 2013 fremgår det helt tydeligt, at Vestjysk Bank igennem længere tid har 
kæmpet for at opnå en tilfredsstillende solvens. Særligt følgende to uddrag fra regnskabet 
forklarer godt alvoren i Vestjysk Bank: 
 
”Behovet for styrkelse af bankens solvens skærpes yderligere af de nye CRD IV-regler, der 

implementeres fra 31. marts 2014. Effekten heraf vurderes på nuværende tidspunkt – uden 

yderligere tiltag – at medføre en negativ effekt på 1,5-2,0 procentpoint.” (Vestjysk Bank årsrapport 

2013, s.3) 

og 
” Kernekapitalprocenten ultimo 2013 udgør 5,9 %. Efter konverteringen i januar 2014 er den 

egentlige kernekapitalprocent forøget med 2,8 procentpoint. 

Kapitalen vurderes at være spinkel, og det er ledelsens vurdering, at der er behov for en styrkelse i 

fremtiden for at reducere sårbarheden overfor fremtidige tab samt ændringer i kapitalreglerne, 

som følge af implementeringen af CRD IV-reglerne.” (Vestjysk Bank årsrapport 2013, s.25) 
 
Banken har altså været udmærket klar over de nye og skærpede kapitalkrav og har således 
forsøgt at rette på på situationen. Senest som beskrevet, ved at konvertere yderligere statslig 
hybrid kernekapital til aktier i januar, således at statens samlede ejerandel er oppe på 80,6 pct. 
 
1. kvartal af 2014 har ikke udviklet sig helt som Vestjysk Bank havde håbet på og pr. 31. marts 
var bankens solvens således på 10 pct. og dermed under bankens individuelle solvensbehov på 
10,9. At bankens solvens er faldet skyldes de nye CRD IV regler der bl.a. betyder at banken ikke 
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længere kan medregne supplerende lånekapital på samme måde som tidligere ved opgørelse af 
solvensen.  
Figur 16 - Vestjysk Bank- udvikling i solvens og kernekapital 

 
Kilde: Vestjysk Bank årsrapport 2013, egen tilvirkning 

Når en bank ikke længere opfylder solvenskravet træder Finanstilsynet til. Tilsynet får 
meddelelsen fra banken om at den er underdækket og herefter træder sædvanlige 
tilsynsmekanismer i værk.  
I Vestjysk Banks tilfælde meddelte banken d. 1. april at banken ikke længere levede op til det 
individuelle solvensbehov og banken fik 1 uge til at udarbejde en genopretningsplan 
indeholdende en beskrivelse af, hvordan banken igen vil leve op til kravet.  
Ud over at skulle udarbejde en genopretningsplan, blev Vestjysk Bank påbudt 
dispositionsbegrænsende tiltag.  Påbuddet betyder at banken ikke må påtage sig nye risici. I 
praksis betyder det, at banken ikke kan udstede nye lån der ændrer risikoeksponeringen med 
mere en fem procent. (Rossau, 1.april 2014) 
 
8. april kunne man så i Jydskevestkysten (Rossau, 7/4-14), læse at Vestjysk Bank havde 
udarbejdet en plan som skulle afleveres til Finanstilsynet. Planen er hemmelig og således ikke 
mulig at dissekere yderligere. 
De Vries og Zigler (7/4-14) vurderer at Vestjysk Bank mangler ca. 200 mio. kr. for at igen at 
overholde solvenskravet og der er flere veje at skaffe disse på. Sehested (8/4-14) opstiller tre 
umiddelbare løsningsmuligheder. Banken kan vælge at sælge dele af eller hele aktieposten i 
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Realkreditselskabet DLR, konvertere yderligere lån til aktiekapital eller som sidste 
løsningsmulighed at gå til Staten som hovedaktionær og spørge efter flere penge. 
 
Nu må fremtiden vise hvordan Vestjysk Bank har tænkt sig at efterleve genopretningsplanen og 
om det lykkes banken at genoprette solvensen. 

4.4 Analyse – Bankernes Likviditet 

Likviditet er det andet store hovedpunkt i CRD IV, og med de to nye nøgletal LCR og NSFR som 
tidligere er gennemgået, bliver der sat ekstra fokus på netop likviditet. Årsagen skal nok findes i, 
at ud over at kapitalgrundlaget ikke var tilstrækkeligt op til krisen i mange banker, har 
likviditeten også vist sig som en akilleshæl. I et konkret eksempel som Bank Trelleborg, var det 
ligefrem likviditeten der sænkede banken. Jeg vil i afsnit 4.5 kort at gennemgå Trelleborg-casen 
og drage parallel til CRD IV for at se, hvordan Bank Trelleborg så ud i det perspektiv. 
Som tidligere gennemgået i afsnit 3.3.5.1 er arbejdet med at færdiggøre de præcise definitioner 
af LCR og NSFR endnu ikke færdiggjort. Det helt store spørgsmål er, hvilke aktiver der kan 
defineres som højlikvide og derfor undgå begrænsning og ’haircut’. Her er det med danske 
briller enormt interessant at afvente den endelige udmøntning af likviditetsnøgletallene, da 
danske realkreditobligationer i det oprindelige CRD IV udspil IKKE var karakteriseret som 
højlikvide. Det har stor betydning for mange banker i Danmark, da de ligger inde med store 
beholdninger af netop realkreditobligationer 12  og mange danske selskaber og 
brancheorganisationer har da også flaget for, at realkreditobligationer skal klassificeres som 
højlikvide. Jeg har viet afsnit 5.1 til at se nærmere på ’miseren’ med de danske 
realkreditobligationer, for at se på konsekvenserne ved klassificeringen af aktiverne og for at 
klarlægge hvad status er netop nu. 
Da LCR og NSFR nøgletallene ikke er støbt i cement endnu, har jeg i stedet valgt at undersøge 
hvordan de to 2 grupper af banker præsterer på to nuværende likviditetsnøgletal – 
’Indlånsoverskud’ og ’Overdækning ift. nuværende likviditetskrav’. 
 

4.4.1 Indlånsoverskud 

De 16 banker i mine undersøgelsesgrupper forbedrede sidste år forholdet mellem indlån og 
udlån med hele 143 mia. kr. (se bilag 3). Det er nu kun Danske Bank, som har et markant højere 
udlån end indlån og dermed et såkaldt indlånsunderskud, der løbende skal finansieres fra 
eksterne kilder.  
                                                        
12 jf. Realkreditraadet.dk ejer den finansielle sektor i Danmark ca. 50 pct. af alle danske realkreditobligationer. 
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Tabel 4 - Indlånsoverskud - Gruppe 1 og 2 banker 

Indlånsoverskud mio kr. 

udlån 

2013 

udlån 12-

>13 

indlån 

2013 indlån 12->13 Indlånsoverskud 

indlånsoversk

ud 12->13 

Nordea Bank Danmark A/S  236.780     -5,8%  289.459     -0,1%  52.679     37,5% 
Nykredit Bank A/S  47.024     -5,6%  65.405     19,6%  18.381     275,6% 
Saxo bank  1.956     11,1%  17.853     8,5%  15.897     8,2% 
Spar Nord Bank A/S  33.800     -3,6%  41.800     4,0%  13.235     34,2% 
Arbejdernes Landsbank  18.051     2,1%  28.134     16,7%  10.083     57,2% 
Sparekassen Sjælland  10.964     18,4%  15.752     47,1%  4.788     231,1% 
Alm. Brand Bank A/S  4.842     -12,6%  10.936     -3,4%  3.596     22,8% 
Sydbank A/S  66.600     -2,3%  70.000     6,5%  3.400     236,0% 
Sparekassen Kronjylland  9.985     -2,2%  13.270     -1,5%  3.285     0,7% 
FIH Erhvervsbank  10.907     -32,5%  13.783     -1,9%  2.876     235,6% 
Jutlander Bank*  5.437     -7,5%  7.257     -2,4%  1.820     16,7% 
Den Jyske Sparekasse  11.369     -9,6%  12.701     -12,4%  1.332     -30,4% 
Vestjysk Bank A/S  17.360     -16,1%  17.876     -1,0%  516     119,5% 
Ringkjøbing Landbobank  13.849     11,5%  14.113     9,7%  264     -40,3% 
Jyske Bank A/S  111.115     10,8%  115.846     8,6%  46     -98,1% 
Danske Bank A/S  1.552.645     -5,4%  788.269     0,6% -764.376     10,8% 

Kilde: Bankernes årsregnskaber, egen tilvirkning 

At bankerne samlet set har forbedret forholdet med 143 mia. kr. betyder at en af de største 
problemer i den danske banksektor, i relation til finanskrisen, nu er afhjulpet.  
En af årsagerne til krisen i Danmark var, at mange banker havde øget deres udlånsvolumen 
betragteligt mere end indlån. Det betød funding i udlandet og da denne kilde tørrede ud, var 
bankerne på spanden – den danske stat trådte til med hjælpepakker. Siden da, har bankerne haft 
travlt med at slanke deres udlån hvilket så har ramt erhvervslivet og dansk økonomi hårdt i 
form af kreditklemmen. 
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Figur 17 - Indlånsoverskud/underskud historisk 

 
Kilde: Nationalbanken, 2012 

Hvis vi holder Danske Banks store indlånsunderskud ’udenfor’ har de resterende 15 banker i 
2013 præsteret et indlånsoverskud på 132 mia. kr. mod 80 mia. i 2012.  
Bag disse hovedoverskrifter gemmer der sig en stor variation blandt bankerne. De 16 banker 
slankede totalt set deres udlån med 103 mia.kr. hvor Danske Bank stod for de 88 mia. kr. Et 
tydeligt tegn på at Danske Bank stadig er i færd med at forbedre balancen mellem ind- og udlån. 
5 banker øgede udlånsmassen i 2013, i to af tilfældene (Jyske Bank og Ringkjøbing Landbobank) 
mere end indlånet således indlånsoverskuddet skrumpede ind med hhv. 98,1 pct. og 40,3 pct. 
Jyske Bank har således kun et spinkelt indlånsoverskud på 46 mio. kr. 
3 banker formåede at vende et indlånsunderskud til et overskud. Sydbank gik fra et stort 
underskud på 2,5 mia. kr. i 2012 til et overskud på 3,4 mia. kr. i 2013. FIH Erhvervsbank vendt et 
underskud på 2,1 mia.kr. til et overskud på 2,8 mia. kr. Sidst, men ikke mindst, præsterede den 
hårdt prøvede Vestjysk Bank at forvandle et indlånsunderskud på 2,6 mia.kr. til et overskud på 
516 mio.kr. 
I toppen af tabel 4 finder vi Nordea Bank Danmark, der leverer et flot overskud på 52,6 mia. kr. 
som er fremkommet ved en stabil indlånsmasse og en slankning af udlånet med 5,8%. 
For at vende tilbage til Funding-situationen, viser min undersøgelse altså at alle banker (på nær 
Danske Bank) i dag formår at finansiere deres udlån med eget indlån. For derfor at drage en 
parallel til solvensen gennemgået i afsnit 4.2.1, er den fortsatte drivkraft bag slankning af 
udlånsmassen, højst sandsynligt et ønske om en styrket solvens. Når udlånet slankes, falder 
mængden af risikovægtede aktiver og solvensprocenten stiger, alt andet lige.  
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Likviditetsoverskuddet bemærkes også ved det totale indskud (alle banker under ét) i 
Nationalbanken som pr. december 2013 udgjorde 227 mia. kr. Heraf 167 mia. kr. i form af 
indskudsbeviser13, som indtil fornylig blev forrentet med en negativ rente på 0,1 procent. Et 
klart signal om bankernes lave risikovillighed, da de umiddelbart ville kunne placere (eller 
udlåne) pengene til en bedre rente. For nyligt, d. 24. april 2014, valgte Nationalbanken dog at 
hæve renten for indskudsbeviser med 0,15 procentpoint til 0,0514 i et forsøg på at styrke DKK 
overfor EUR. Dette giver da lidt, om end meget lidt, incitament til at bankerne skal have et så 
stort indestående i Nationalbanken.  
Kun 5 af de 16 banker i undersøgelsen øgede deres udlån sidste år. Noget kunne tyde på at 
bankerne generelt er forsigtige med ’udlånsspeederen’, og en del af denne forsigtighed kan 
formentlig skyldes soliditeten i den enkelte bank, eller mangel på samme. 
 

4.4.2 Overdækning i forhold til nuværende likviditetskrav 

Det nuværende likviditetskrav, 10/15% reglen, fremgår af FIL §152 og lyder således: 
”Stk.1 Et pengeinstitut skal have en forsvarlig likviditet, jf. stk. 2. Likviditeten skal 
mindst udgøre: 

1) 15 pct. af de gældsforpligtelser, som det uanset mulige udbetalingsforbehold 
påhviler pengeinstituttet at betale på anfordring eller med kortere varsel end en 
måned, og 
2) 10 pct. af pengeinstituttets samlede gælds- og garantiforpligtelser fraregnet 
efterstillede kapitalindskud, der kan medregnes ved opgørelsen af basiskapitalen. 

Stk. 2. Til likviditeten kan følgende medregnes: 
1) Kassebeholdning. 
2) Fuldt ud sikre og likvide anfordringstilgodehavender 
hos kreditinstitutter og forsikringsselskaber. 
3) Beholdning af sikre, let sælgelige, ubelånte værdipapi- 
rer og kreditmidler. 

Likviditetskravet er en del af Finanstilsynets tilsynsdiamant og kravet til overdækning er 
minimum 50 pct. (se afsnit 3.1 for mere om tilsynsdiamanten). 
 
                                                        
13 
http://nationalbanken.statistikbank.dk/statbank5a/selectvarval/saveselections.asp?MainTable=DNSNB1&PLanguag
e=0&TableStyle=&Buttons=&PXSId=125985&IQY=&TC=&ST=ST&rvar0=&rvar1=&rvar2=&rvar3=&rvar4=&rvar5=&r
var6=&rvar7=&rvar8=&rvar9=&rvar10=&rvar11=&rvar12=&rvar13=&rvar14 
 
14 http://investor.borsen.dk/artikel/1/281504/nationalbanken_haever_rente_paa_indskudsbeviser.html 
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Af Tabel 5 fremgår de 16 bankers overdækning ift. ovennævnte krav fra 2009-2013. 
 
Tabel 5 - Overdækning (i pct.) ift. nuværende likviditetskrav jf. FIL §152 

Bank / År 2013 2012 2011 2010 2009 

Saxo bank 316,0 372,9 441,4 432,3 764,5 

Nykredit Bank A/S 275,5 183,2 176,4 251,1 323,9 

Arbejdernes Landsbank 261,2 261,2 242,4 232,2 218,9 

Sparekassen Sjælland 255,7 218,4 227,0 339,9 207,4 

Spar Nord Bank A/S 230,7 211,5 163,9 109,1 157,0 

FIH Erhvervsbank 220,5 106,7 109,8 71,4 80,5 

Alm. Brand Bank A/S 201,6 248,7 319,6 256,8 104,1 

Sparekassen Kronjylland 195,1 202,8 139,6 284,7 252,1 

Sydbank A/S 179,8 127,4 148,7 106,3 94,4 

Den Jyske Sparekasse 171,1 147,5 131,4 233,7 159,3 

Ringkjøbing Landbobank 166,2 185,5 140,5 231,8 205,6 

Vestjysk Bank A/S 162,2 144,8 98,8 126,7 125,8 

Danske Bank A/S 156,1 140,7 85,5 168,2 164,3 

Jyske Bank A/S 151,1 127,1 98,3 179,8 172,3 

Jutlander Bank 147,0 196,8 148,2 374,7 290,3 

Nordea Bank Danmark A/S 139,0 138,9 85,3 84,6 128,2 

Gns. 201,8 188,4 172,3 217,7 215,5 

Kilde: Bankernes årsregnskaber, egen tilvirkning 

Igen er der stor variation blandt bankerne, fra Nordea med den mindste overdækning på 139 
pct. til Saxo Bank med den største på 316 pct. 
Undet ét præsterer bankerne flot og den gennemsnitlige overdækning er på 201,8 i 2013 mod 
188,4 året før. Dermed er der langt ned til overdækningskravet jf. tilsynsdiamanten på 50 pct. 
 
Ser vi det gruppe 1 og 2 for sig, tager udviklingen sig ud som vist grafisk i figur 18 og 19. 
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Figur 18 - Overdækning ift. nuværende likviditetskrav jf. FIL §152 - Gruppe 1 

 
Kilde: Bankernes årsregnskaber, egen tilvirkning 

 
Blandt gruppe 1 bankerne skiller Nykredit Bank sig ud med en overdækning på hele 275,5 pct. 
som også er den næsthøjeste i den samlede undersøgelsesgruppe kun overgået af Saxo Bank. De 
øvrige 4 gruppe 1 banker ligger meget stabilt og har i dag overdækningsprocenter på mellem 
139 og 179,8. 
Tendensen er stort set den samme, på nær Sydbank, og viser at 2011 var lavpunktet hvorfra det 
kun er gået op. Det ses også af det totale gennemsnit i den samlede undersøgelsesgruppe der i 
2011 ’kun’ var 172,3 og hvor både Danske Bank og Nordea leverede overdækningsprocenter på 
85. 
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Figur 19 - Overdækning ift. nuværende likviditetskrav jf. FIL §152 – Gruppe 2 

 
Kilde: Bankernes årsregnskaber, egen tilvirkning 

I gruppe 2 er det noget vanskeligere at gennemskue en tendens. Saxo Bank har ændret 
regnskabspraksis undervejs, så tallene fluktuerer meget – jeg har udeladt Saxo Bank fra den 
grafiske fremstilling for at få et bedre billede af udviklingen blandt de resterende 10 gruppe 2 
banker. 
Det umiddelbare peak ses i år 2010, med et drastisk fald i 2011 til følge hos de fleste banker. For 
at drage en parallel til resultatet blandt gruppe 1 bankerne, ses 2011 ikke nødvendigvis som det 
laveste punkt hos alle, men det ses at næsten samtlige banker har haft en positiv udvikling i 
overdækningen siden 2011. Kun Alm.Brand Bank skiller sig ud og har haft en faldende udvikling 
siden 2011, endda markant. Banken falder fra en overdækning på 319,6 i 2011 til 201,6 i 2013. 
Banken forklarer i årsrapporten (Alm.Brand Bank årsrapport, 2013) at likviditeten forløber 
planlangt og at nedgangen i overdækningen kommer som følge af indfrielse af funding. Der vil 
ske yderligere indfrielse i 2014, hvorfor banken forventer en faldende overdækning også i 2014.  
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4.5 BankTrelleborg – likviditetsdøden 

Som parallel til Vestjysk Bank afsnittet tidligere har jeg ligeledes indsat et kort afsnit til 
bankTrelleborg. Hvor Vestjysk Bank har solvensproblemer, var udfordringen i Trelleborg 
likviditeten. Likviditetsproblemer er historisk blevet kaldt ’den hurtige død’, og casen her skal 
illustrere (i) hvordan problemerne i bankTrelleborg opstod, (ii) Finanstilsynets rolle, og (iii) 
afhjælpning af problemerne og det retslige efterspil, efter at Sydbank i januar 2008 overtog 
bankTrelleborg. 
 
Årsagen til sammenbrud i banker generelt kan være mange, og Østrup (2008) nævner fem 
umiddelbare mulige årsager. Lige fra makroøkonomiske faktorer  til ineffektiv ledelse og ’over-
optimisme’ som følge af periode med højkonjunktur. 
I sagen om bankTrelleborg står det dog ret klart, om end det naturligvis er en kombination af 
flere faktorer, at årsagen til sammenbruddet er dårligt håndværk fra ledelsens side. 
Vurderingsrapporten udarbejdet af (Beierholm og Deloitte, 2008) angiver således årsagen til 
den kritiske situation i Trelleborg værende (i) manglende ledelseskapacitet og (ii) 
utilstrækkelige administrative rutiner mv. 
Ovenstående førte til fejlagtige interne rapporter - herunder om bankens likviditet, hvilket førte 
til den pressede likviditetsmæssige situation ultimo 2007 og primo 2008. 
 
BankTrelleborg opbyggede igennem de sidste 2-3 år op til 2008 et markant indlånsunderskud. 
En betydelig udlånsvækst kunne simpelthen ikke følges op med tilsvarende indlån. Udviklingen 
fremgår af figur 20. 
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Figur 20 - Indlånsunderskud Bank Trelleborg 

 
Kilde: Bank Trelleborg årsrapport 2007, egen tilvirkning 

Et indlånsunderskud der på fem år voksede fra 42 mio. kr. til hele 2,1 mia. kr. stillede et stadigt 
stigende krav til ekstern funding (låntagning) hos finansielle modparter.  
Sideløbende havde bankTrelleborg gennem en periode tilbudt en gruppe af kunder et særligt 
valutalån, som banken ikke selv kunne tilbyde, gennem andre pengeinstitutter. Dette, imod 
sædvanlig garantistillelse fra bankTrelleborgs side.  
Fra 2006 var Trelleborg nødt til at stille sikkerhed for ovennævnte engagementer, dette skete i 
form af håndpantsætning af indeståender på konti. 
Denne sikkerhedsstillelse blev ikke registreret korrekt og forårsagede en massiv fejl-
rapportering.   
Ved udgangen af 2007 beløb denne kontante sikkerhedsstillelse sig til 891 mio. kr. og da disse 
var håndpantsatte, kunne de selvsagt ikke tælles med i bankens likvide beredskab. Men på grund 
af ovennævnte fejl registreringer, blev de 891 mio. kr. medregnet i bankens likviditet frem til 
november 2007. Det medførte naturligvis en kæmpe fejl i den opgjorte likviditet og gav dermed 
også bankens ledelse et forkert signal om situationen. 
 
Som nævnt krævede det store indlånsunderskud et konstant behov for funding. Det er i starten 
af 2008, i forbindelse med forsøget på at rejse ny funding, at ledelsen i bankTrelleborg bliver 
opmærksom på at ovenstående sikkerhedsstillelse kan være et brud på lånebetingelserne hos en 
række af de finansielle modparter til bankens funding. 
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Ledelsen i Trelleborg vurderede umiddelbart at der VAR et brud på lånebetingelserne og lånene 
ansås derfor som forfaldne. Det bragte de facto banken i en akut likviditetsmæssig krise og 
ledelsen vurderede derfor, at banken ikke kunne leve op til de skærpede solvenskrav, der måtte 
komme i kølvandet på situationen. Ledelsen satte altså lighedstegn ved den manglende likviditet 
og solvenskravene i daværende Basel II. Ledelsen besluttede herpå at gennemføre 
tvangsindløsningen af bankens aktier og efterfølgende salget til Sydbank. 
 
Der sås stadig tvivl om, hvorvidt tvangsindløsningen og salget til Sydbank var den eneste mulige 
løsning om end vurderingsrapporten ikke sår tvivl ved bankens anstrengte likviditetssituation. 
 
Tvangsindløsningen og det efterfølgende salg har fået et langt retsligt efterspil og har først i 
2013 fået endelig afslutning. Foreningen af minoritetsaktionærer i bankTrelleborg og Sydbank 
har indgået forlig og dette ses som afslutningen på det krav, som Sydbank blev mødt med 
ovenpå overtagelsen i 2008. Samtidig har Fonden for bankTrelleborg (oprindelig sælger af 
aktierne i bankTrelleborg) betalt 94,5 mio. kr. til Sydbank som et del af et forlig omkring fejl i det 
børsprospekt der forelå i forbindelse med børsnoteringen af bankTrelleborg i 2007. (Sydbank 
årsrapport, 2013) 
 

4.6 Nationalbankens stresstest 

Udover min egen undersøgelse af bankernes kapitalforhold, har jeg valgt at inkludere 
konklusionerne fra den seneste stresstest foretaget af Nationalbanken. Testen er foretaget på 
baggrund af 1. halvårsrapport 2013 fra bankerne og populationen er den samme, altså gruppe 1 
og 2 pengeinstitutter på nær Saxo bank der er udeladt. 
Stresstestmodellen fremskriver resultatopgørelser og balancer i forskellige makroøkonomiske 
scenarier. I alt 4 scenarier som hver indebærer forskellige negative stød til den økonomiske 
udvikling. Hovedområderne der ’stødes’ til er BNP, privat forbrug, eksportmarkedsvækst, 
ledighedsprocent og huspriser. Udvalgte nøgletal fra stresstestens forskellige scenarier fremgår 
af tabel 6 
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Tabel 6 - Stresstest scenarier, udvalgte nøgletal 

 
Kilde: Nationalbanken, Finansiel Stabilitet, 2. halvår 2013 

 
Stressperioden er 2,5 år hvorfor bankernes resultatopgørelser og balancer er fremskrevet til og 
med 4. kvartal 2015. 
I stresstesten er der i alt 4 krav. 2 såkaldte ’bløde krav’ og to ’hårde krav’. De bløde krav er (i) 
Basiskapitalen skal være større end det individuelle solvensbehov, der antages konstant og (ii) 
Det individuelle solvensbehov udover 8 pct. skal opfyldes med egentlig kernekapital. De hårde 
krav udgør (i) Egentlig kernekapital skal udgøre mindst 2,0, 4,0 og 4,5 pct. i hhv. 2013, 2014 og 
2015, og (ii) Basiskapital skal udgøre mindst 8 pct. Undersøgelsen har taget højde for evt. 
overgangsordninger og SIFI-krav. 
 
Overordnet set viser stresstesten at kapitalen i SIFI-bankerne, altså gruppe 1 bankerne er 
tilstrækkelig og bankerne overholder således kapitalkravene i alle stress-scenearier. De 
bibeholder alle en egentlig kernekapital på over 8 pct. som også vil være kravet i den store 
stresstest ECB skal udføre i 2014. 
Undersøgelsen viser også at tre af gruppe 2 bankerne vil få behov for at styrke 
kapitalforholdende for at leve op til kravene i stress-testen.  
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Kapitalforholdende kan styrkes på flere måder, bl.a. ved at tilbageholde udbytte, rejse kapital i 
markedet, nedbringe balancen, mindske risici eller forbedre omkostningseffektiviteten.  
Nationalbanken tilføjer slutteligt, at fusioner måske er det rigtige valg for nogle institutter. 
 

4.6.1 Flere stresstests på vej 

Som en del af den nye Bankunion, skal ECB forestå det fælles tilsyn inden for EU. Det betyder at 
ECB selv vil føre direkte tilsyn med ca. 130 kreditinstitutter i Europa, mens de resterende 
banker fortsat vil være underlagt nationale tilsyn,  som Finanstilsynet herhjemme. 
Som en del af forberedelserne til det nye fælleseuropæiske tilsyn vil ECB i 2014 foretage et 
såkaldt ’Comprehensive Assessment’ af de institutter, der kommer til at være under direkte 
tilsyn af ECB. Det vil sige en fuld gennemgang og vurdering af risici i bankerne.  
EBA, Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, har foreslået de nationale tilsyn at foretage en 
lignende undersøgelse af de banker, der vil være under nationalt tilsyn fortsat. 
Det vil sige at samtlige banker i Danmark vil blive ramt af en stresstest i 2014. Resultatet 
forventes at forelægge i efteråret 2014. 
 

4.7 Delkonklusion 

Min temperaturmåling af dansk økonomi viser positive tendenser. Dog er der stadig noget der   
kunne tyde på, at bankerne er påpasselige med at lade deres udlånsbøger galopere.  
 
Min undersøgelse af bankernes solvens viser et noget broget billede. 9 banker har forstærket 
deres totale kapitalgrundlag i det forgangne år, mens 6 banker er gået tilbage. Alle banker 
opfylder pr. ultimo 2013 deres individuelle solvensbehov. 
 
Vestjysk Bank er i alvorlige solvensproblemer og har i begyndelsen af april måtte aflevere en 
genopretningsplan til Finanstilsynet, da bankes solvens ikke længere svarede til behovet.  
 
Egentlig kernekapital (CET1-kapital), der er en af hjørnestenene i CRD IV, har blandt SIFI-
bankerne udviklet sig positivt og befinder sig i dag på et niveau mellem 14 og 16,1 pct. og 
dermed overholder bankerne allerede nu det fuldt indfasede CET1-kapital-krav inkl. buffere. 
 
Blandt gruppe 2 bankerne er udviklingen mere blandet, men alle bankerne, på nær Vestjysk 
Bank, overholder ligeledes de fuldt indfasede samlede kapitalkrav. Den Jyske Sparekasse og 
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Vestjysk Bank mislykkede med overholdelse af kravet til CET1-kapital og skal således se sig om 
efter måder at skaffe den manglende kapital på. 
 
Bankerne har endeligt fået vendt tendensen med indlånsunderskud og samtlige banker, på nær 
Danske Bank, præsterer således et indlånsoverskud i 2013. Danske Bank kæmper dog gevaldigt 
med sagerne og har således slanket udlånsbalancen. 
Overdækningskravet, der er en del af tilsynsdiamanten, og måske derfor, overholdes til fulde af 
samtlige banker. Udviklingen har været positiv de seneste tre år. 
 
Sammenbruddet i bankTrelleborg skyldes en katastrofal likviditet som følge af fejlagtig 
rapportering og dårligt håndværk i banken. Casen illustrerede ligeledes, hvordan Finanstilsynet 
spiller en væsentlig rolle når det går skævt hos de danske banker. 
 
En gennemgang af bankernes leverage ratio, viser at samtlige banker overholder det der 
forventes at blive det kommende minimumskrav til leverage ratio, nemlig 3 pct. 
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5. Perspektivering 
I dette afsnit vil jeg kort sætte et par af elementerne i CRD IV i perspektiv. 

5.1 Danske Realkreditobligationer og LCR 

Siden 2010 hvor vi første gang stiftede bekendtskab med det kommende CRD IV, har flere 
danske interessenter herunder Nationalbanken og Realkreditraadet kæmpet en kamp på vegne 
af de danske realkreditobligationer.  
Årsagen til kampen er rangering af aktiver i forskellige niveauer. Danske Statsobligationer er 
karakteriseret som yderst højlikvid og dermed en såkaldt niveau 1 aktiv, mens danske 
realkreditobligationer godt nok er karakteriseret som højlikvide, men ikke nok til at rangere 
som niveau 1 aktiv og må således se sig indplaceret som niveau 2 aktiv. Dette er hele 
hjørnestenen i debatten, da et niveau 2 aktiv kun kan udgøre 40% af de samlede aktiver i LCR-
nøgletallet samt udsættes for et haircut på 15%. 
Nationalbanken har siden 2010 flaget for, at danske realkreditobligationer burde opnå en status 
som niveau 1 aktiv, med den meget saglige begrundelse, efter min opfattelse, at det bør være 
likviditeten i obligationen, der afgør klassificeringen og ikke udstederen. 
Tabel 7 - Højkvalitets likvide aktiver - LCR 

 
Kilde: Deloitte, 09/2013 
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Netop likviditeten i danske realkreditobligationer vs. statsobligationer er sammenlignet i en før, 
under og efter finanskrise undersøgelse foretaget af Nationalbanken og Finanstilsynet i 2010. 
Den viser at danske realkreditobligationer med lang løbetid var ligeså likvide som lange 
statsobligationer, mens de korte realkreditobligationer faktisk viste en højere likviditet end 
tilsvarende statsobligationer. 
Den høje likviditet i realkreditobligationer gennem krisen tilskrives, for en stor del, den lange 
historie og det set-up vi har omkring realkreditobligationer i Danmark. Realkreditobligationer 
udstedes under klart definerede regelsæt, herunder også Balanceprincippet15, som i praksis gør 
at udsteders eneste risiko er kreditrisiko og således er begrænset fra øvrige finansielle risici. 
Obligationerne er noteret på børsen, således at gennemsigtigheden er stor og samtidig gør 
balanceprincippet, at låntager kan tilbagebetale lånet ved at købe de underliggende obligationer. 
Som vi ved har man maksimalt mulighed for en 80% belåning via realkreditobligationer og 
samtidig har realkreditlånet første prioritet ift. anden gæld tilfælde af konkurs. Det danske 
realkreditsystem tilskrives også en kvalitet ved at have fungeret fint under finanskrisen. Mange 
gode egenskaber hos danske realkreditobligationer taler for en klassificering som højlikvid 
niveau 1 aktiv.  
 
En anden del af problematikken er selve udbuddet af obligationer. Hvis danske 
realkreditobligationer fortsat kun vil rangere som niveau 2 aktiver, vil det betyde en stor 
udskiftning hos de danske banker. Realkreditobligationer indgår i dag som en stor del af 
likviditetsberedskabet og en stor del af disse vil skulle sælges og erstattes med statsobligationer. 
Nordea Markets vurderer i marts 2014 at en fortsat klassificering som niveau 2 aktiv, vil betyde 
at der skulle udstedes for 133 mia. kr. flere statsobligationer! (Nordea Markets, 2014) 
 
Beslutningen ligger i EU og forventes foretaget af EU-kommissionen inden d. 30. juni 2014. Det 
Europæiske Banktilsyn, EBA, har som tidligere nævnt foretaget omfattende analyser på området, 
som skal danne baggrund for den endelige beslutning i kommissionen.  
Så sent som i december 2013 har EBA offentliggjort en rapport med outputtet fra de tekniske 
analyser. I undersøgelsen viser danske realkreditobligationer sig som nogle af de mest likvide 
aktiver. Ud fra dette bør danske realkreditobligationer placeres i den bedste kategori af aktiver, 
men EBA har midlertidig valgt at se bort fra ovenstående og anbefale kommissionen at samtlige 
realkreditobligationer klassificeres som niveau 2 aktiver.  

                                                        
15 http://www.realkreditraadet.dk/Dansk_Realkredit/Det_danske_realkreditsystem/Balanceprincippet.aspx 
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Nu venter kun afgørelsen fra EU Kommissionen og den ventes spændt med danske øjne. Den 
danske regering arbejder pt. intenst på at overbevise kommissionen om, at danske 
realkreditobligationer kan tælle med som niveau 1 aktiv.16 

5.2 Kritik / Diskussion af Basel III og CRD IV 

I dette afsnit har jeg valgt at bringe uddrag og konklusionspunkter for nogle af de diskussioner 
og debatter, der er foregået i diverse tidsskrifter de forgangne år. Jeg vil ligeledes forsøge at 
drage en parallel til de fremfundne resultater i min undersøgelse af de danske banker. 
Jeg finder det yderst relevant for nærværende opgave at inddrage nogle af de mest anerkendte 
og profilerede eksperter inden for finansiering, heriblandt Professor ved Institut for 
Finansiering på CBS Jesper Rangvid og Anders Grossen, Professor ved Institut for økonomi på 
Århus Universitet m.fl., for at få deres synspunkt på regulering af bankvæsenet og særligt CRD 
IV. Er det den rigtige vej at gå? hvad er de vigtigste kritikpunkter? hvad skal vi huske fra krisen?  

5.2.1 Højere kapitalkrav løfter krav til indtjening i den finansielle sektor 

Dette lader til at være et højspændt tema blandt økonomi-professorer fra både CBS og Aarhus 
Universitet. På den ene side (Bechmann, Grossen og Raaballe (BGR), 5/13), bankerne og 
realkreditinstitutterne på den anden (Berg, Bentzen og Stenbæk (BBS), 5/2013). 
Begge parter anerkender naturligvis behovet for regulatoriske opstramninger, der skal være 
med til at sikre den finansielle stabilitet. BBS finder udfordringen i trade-off’et med finansiel 
stabilitet på den ene side og omkostninger i form af risikoen for en dyrere og mindre effektiv 
finansiel sektor på den anden side. En af de væsentlige omdrejningspunkter for debatten er 
Miller & Modigliani’s teori om kapitalstruktur. BBS argumenterer for, at der er omkostninger 
forbundet med, at en bank skal flytte sig fra et kapitalniveau til et højere, især hvis denne 
yderligere kapitalisering ikke kan ske gennem indtjening. En omkostning der typisk vil give sig 
til udtryk gennem højere udlånsrenter til kunderne og derigennem have en samfundsøkonomisk 
negativ effekt. 
På den anden side, står BGR stejlt på deres argument om, at det IKKE er en ulempe for banken og 
deres kunder, hvis banken skal operere med en højere egenkapital. De vurderer at de 
gennemsnitlige udlånsrenter højest vil vokse med 0,15 procentpoint. Dog konkluderer de, at de 
største bankernes rentabilitet vil falde en smule. Primært den øgede egenkapital vil indebære, at 
de ikke længere vil være stemplet som ’too big to fail’ af staten.   
Jesper (Rangvid, 8/2010) har også en tese om omkostningen ved bankdrift i lyset af højere 
kapitalkrav. Han fremfører to umiddelbart teoretiske argumenter for at det skulle blive dyrere at 
                                                        
16 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162114 
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drive bank. Det ene er at bankerne skal holde mere kapital, eller i hvert fald forbedre forholdet 
mellem kapital og risikovægtede aktiver. Det betyder at de kan låne mindre ud pr. kapitalkrone, 
hvilket sænker indtjeningen. Det andet er, at bankerne skal holde mere egenkapital. 
Egenkapitalen er den første til at tage tabene og derfor den meste risikable og dyreste. Når 
bankerne skal holde mere egenkapital bliver det derfor dyrere. 
På den anden side argumenterer han for en billigere bankdrift med følgende argument; den 
højere egenkapital i bankerne, gør bankerne mere sikre, hvilket fører til faldende 
låneomkostninger og egenkapitalomkostninger. Den lavere gearing, betyder godt nok at banken 
holder mere af den dyrere egenkapital, men samtidig er prisen på denne faldet grundet de lavere 
konkursomkostninger. Han afslutter med at konstatere, at det teoretisk er svært at sige, om det 
er blevet dyrere eller billigere at drive bank under CRD IV. De empiriske outputs gengivet i 
Rangvids artikel angiver meget små effekter af en øget egenkapitalgrad, eksempelvis finder (BIS 
2010a) at en stigning i egenkapitalgraden på 1 procentpoint vil betyde en stigning i 
rentemarginalen på 13 procentpoint. 
 

5.2.2 Øgede kapitalkrav – gevinst eller tab samfundsøkonomisk 

De samfundsøkonomiske tab eller gevinster ved øgede kapitalkrav, brygger lidt videre på 
ovenstående debat. Her er fokus dog ikke så meget på den enkelte bank, men mere samfundet 
som helhed. De samfundsøkonomiske tab i denne kontekst kommer af de færre udlån fra 
bankerne, som skaber en ond spiral, hvorved væksten i samfundet går i stå. 
Jesper Rangvid argumenterer i en artikel i Finansinvest (Rangvid 8/2010) og duplik til debatten 
skabt heraf (Rangvid 2/11), at alt for mange kom med indlæg til debatten om finansiel 
regulering med en ekstrem ensidig tilgang. Der blev kun set på omkostningerne ved øgede 
kapitalkrav.   
I artiklerne forsøger Rangvid at estimere de gevinster der ifølge ham er ved finansiel regulering 
kontra omkostningerne. I hans undersøgelser er også medtaget bruttoomkostningen ved 
finansielle kriser, da det jo er disse vi prøver at undgå med en ny regulering. 
I tråd med forrige afsnit, finder Rangvid at omkostninger ved øget finansiel regulering er 
forholdsvis små, mens nettogevinsten ved højere kapitalkrav vurderes at være forholdsvis store.  
Vil de øgede kapitalkrav virke? Kan de forhindre en ny krise? 
Svaret må være ’sandsynligvis’, dog uden garantier. En øget grad af egenkapital vil alt andet lige 
øge robustheden i den finansielle sektor og det er hele målet med Basel III og CRD IV. Om det så 
helt kan forhindre en ny krise er ikke til at sige. Anders (Grossen 8/10) drager paralleller til den 
franske Marginot-linje. Dermed sagt at man bygger fæstningsværket (i form af CRD IV og CRR) 
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op i lyset af den netop overståede finanskrise, hvilket kan vise sig helt ude af trit med de risici, 
der måske lurer i den finansielle sektor om 5-10 år.  
Hvad end der måtte ’ramme’ bankerne om 5-10 år, vil vi alt andet lige møde en stærkere og mere 
robust sektor, der har større modstandsdygtighed end tidligere. Det er forhold der er svære at 
gøre op i tab og gevinst, for som Jesper Rangvid angiver, kender vi reelt ikke ’prisen’ af den 
finanskrise vi netop har oplevet. Det skyldes at BNP tabet har været så stort, han anslår 216,3 
mia. kr., foreløbigt vel at mærke, at det endnu ikke er oppe på det niveau det hypotetisk ville 
have været på, hvis de naturlige vækstprognoser for BNP havde holdt. Han forsøger at illustrere 
og understrege at det er et meget forsimplet eksempel at fremskrive BNP for at finde ud af, 
hvornår det vil ramme det niveau det hypotetisk ville have haft hvis udviklingen var fortsat som 
forventet fra 2008. Han kommer frem til et BNP tab på svimlende 1.610 mia. kr. Det er mange 
penge. Og set i dette lys, kan der være kolossale samfundsøkonomiske gevinster at hente, ved at 
’forsøge’ at forhindre at noget lignende sker igen.  
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6. Konklusion 
Med CRD IV som er den europæiske implementering af Basel III, er den finansielle sektor 
virkeligt blevet underlagt en skærpet regulering. Jeg har nu set på hvorledes vi har bevæget os 
fra de oprindelige Basel I krav, der alene omhandlede krav til bankens solvens, til det nyeste 
skud på stammen. 
Fra det oprindelige solvenskrav på 8 pct. af de risikovægtede aktiver, indeholder CRD IV samt 
SIFI-aftalen krav til bankernes kapital der i opgangstider ’worst case’ kan beløbe sig til 15-16 
pct. Altså en fordobling af solvenskravet i forhold til det oprindelige. En ting er at kapitalkravet 
nu er højere. En vigtig hjørnesten i den nye regulering, er kravet om ikke bare mere kapital, men 
kapital af bedre kvalitet. Derfor er kravet til den egentlige kernekapital (CET1) markant øget, 
således at minimumskapitalkravet til CET1-kapital er øget fra 2 pct. til 4,5 pct. Hertil kommer at 
de nyindførte buffere; kapitalbevaringsbufferen, den modcykliske kapitalbevaringsbuffer og 
SIFI-bufferen alle tillige skal udgøres af kapital af højeste kvalitet, egentlig kernekapital.  
Det sidste mål for kapital er gearing, eller leverage ratio, hvor der sættes et minimumsmål for 
bankens Tier 1 kapital divideret med den totale eksponering. Målet for ratio’en forventes at blive 
3 pct. ’Rangvid-udvalget’ anbefaler at minimumssatsen muligvis bør sættes højere. (Udvalget om 
Finanskrisens årsager, 2013) 
 
Med CRD IV følger også tre mål for likvidtet. LCR (Liquidity Coverage Ration) der har til formål 
at sikre, at bankerne har tilstrækkelig likviditet til at overleve en 30 dages periode med run på 
banken. NSFR (Net Stable Funding Ratio) der har til hensigt at tilskynde bankerne til i højere 
grad at benytte sig af mellem og langsigtigt finansiering af deres aktiviteter og således gøre op 
med tidligere, hvor mange lange udlån blev fundet kort.  
 
Min temperaturmåling af dansk økonomi viser positive tendenser, både på arbejdsmarkedet og 
boligmarkedet. På boligmarkedet ses igen stigende priser og sågar en stigende friværdi, enten 
som tegn på at folk besinder sig og ikke låner maksimalt ’op’ eller et udtryk for at bankerne 
’holder’ på pengene. 
Det er formentligt en kombination. Noget kunne i hvert fald tyde på, at bankerne er påpasselige 
med at lade deres udlånsbøger vokse.  
 
Min undersøgelse af bankernes solvens viser et noget broget billede. 9 banker har forstærket 
deres totale kapitalgrundlag i det forgangne år, mens 6 banker er gået tilbage. Alle banker 
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opfylder pr. ultimo 2013 deres individuelle solvensbehov, hvilket selvsagt er positivt for 
sektoren. 
Vestjysk Bank klarede lige skærene af ved årsskiftet med en spinkel solvensoverdækning på 0,4 
pct. Under udarbejdelse af dette afgangsprojekt har Vestjysk Bank dog taget et skridt i den 
forkerte retning og har i begyndelsen af april måtte aflevere en genopretningsplan til 
Finanstilsynet, da bankes solvens ikke længere svarede til behovet.  
Blandt SIFI-bankerne (gruppe 1) er der positive tendenser, dog med Nykredit Bank som malurt. 
Bankens solvensoverdækning falder med hele 6 procentpoint i 2013 og må tage til takke med en 
relativ spinkel overdækning på 4,8 pct. 
 
Egentlig kernekapital (CET1-kapital), der er en af hjørnestenene i CRD IV, har blandt SIFI-
bankerne udviklet sig positivt og befinder sig i dag på et niveau mellem 14 og 16,1 pct. Dermed 
overholder bankerne allerede nu det fuldt indfasede CET1-kapital-krav inkl. buffere på 11,5 pct. 
og det samlede kapitalkrav på 15 pct. 
Der er stor forskel på graden af overdækning. Hvor Danske Bank og Nordea skiller sig positivt 
ud med overdækninger på ca. 5 procentpoint i forhold til de indfasede krav, klarer de 3 øvrige 
banker i gruppe 1 kravene med relativ spinkel overdækning. 
Blandt gruppe 2 bankerne er udviklingen mere blandet, men alle bankerne, på nær Vestjysk 
Bank, overholder ligeledes de fuldt indfasede samlede kapitalkrav. Den Jyske Sparekasse og 
Vestjysk Bank mislykkes med overholdelse af kravet til CET1-kapital og skal således se sig om 
efter måder at skaffe den manglende kapital på. 
 
De risikovægtede aktiver, som også har været genstand for undersøgelse, har generelt set en 
meget stabil udvikling, med kun enkelte ’outliers’. Umiddelbart må der fremover forventes en 
påvirkning i de risikovægtede aktiver med indførelsen af CRD IV. Påvirkningen vil dog variere 
meget fra bank til bank, da mængden af derivat forretninger selvsagt varierer meget.  
 
På likviditetssiden har jeg testet min undersøgelsesgruppe  i relation til to nuværende 
likviditetsnøgletal – indlånsoverskuddet og overdækningen i forhold til nuværende 
likviditetskrav.  
Bankerne har endelig fået vendt tendensen med indlånsunderskud og samtlige banker, på nær 
Danske Bank, præsterer således et indlånsoverskud i 2013. Danske Bank kæmper dog gevaldigt 
med sagerne og har således slanket udlånsbalancen med 88 mia. kr. i 2013. 
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Overdækningskravet, der er en del af tilsynsdiamanten, overholdes til fulde af samtlige banker. 
Udviklingen er positiv. Fra en gennemsnitlig overdækning i 2011 på 172,3 pct. præsterer 
bankerne i 2013 en gennemsnitlig overdækning på 201,8 pct. 
 
BankTrelleborg fik også plads i opgaven. Sammenbruddet i bankTrelleborg skyldes en 
katastrofal likviditet som følge af fejlagtig rapportering og dårligt håndværk i banken. Casen 
illustrerede ligeledes hvordan Finanstilsynet spiller en væsentlig rolle, når det går skævt hos de 
danske banker. 
 
En gennemgang af bankernes leverage ratio, viser at samtlige banker overholder det der 
forventes at blive det kommende minimumskrav til leverage ratio’en, nemlig 3 pct. Samtidig 
viser de to grupper af banker igen stor variation og spænder således fra en ratio på 3,5 pct. til 
18,45 pct. 
 
I denne, hårdt regulerede finansverden udsættes bankerne løbende for stresstests, både fra EU 
og i Danmark fra Nationalbanken og Finanstilsynet. Den seneste test udført af Nationalbanken 
viser at SIFI-bankerne klarer kravene i alle stress-scenarier. Tre banker i gruppe 2 vil få behov 
for at styrke kapitalforholdende for at leve op til kravene i stress-testen. Her i 2014 skal der igen 
gennemgøres en stor stresstest og det skal blive interessant at se resultaterne, nu når CRD IV er 
indført i dansk lov og der ikke længere vil være gisninger om evt. kommende kapitalkrav. 
 
Mange danske øjne i den finansielle sektor venter spændt på afgørelsen fra EU Kommissionen 
omkring klassificeringen af realkreditobligationer i relation til det nye likviditetsnøgletal, LCR 
(Liquidity Coverage Ratio). Afgørelsen forventes senest d. 30. juni i år. Hvis afgørelsen ikke 
falder ud til de danske bankers fordel kommer det til at have store konsekvenser for 
likviditetsstyringen i bankerne. Som angivet i opgaven, vil en stor mængde af 
realkreditobligationer skulle skiftes ud med statsobligationer som slet ikke er på markedet. 
Enten skal Danmark til at skabe sig en større gæld således statsobligationer udstedes, alternativt 
skal bankerne inddrage statsobligationer fra andre EU lande i likviditetsbeholdningen.   
 
Hvad præcist den øgede regulering som CRD IV bringer, vil betyde for de danske banker, 
kunderne og samfundet generelt er svært at spå om. En ting er sikkert – der er delte meninger. 
Som udgangspunkt taler teoretikerne jeg har refereret til i denne opgave for at den øgede 
regulering ikke vil betyde dyrere udlånsrenter til kunderne, om end en meget lille forhøjelse. 
Samtidig må jeg tilslutte mig Professor Jesper Rangvids fremlægning af de forventede 
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samfundsøkonomiske gevinster ved en øget regulering. Humlen i diskussionen har været at 
flertallet har fokuseret på omkostninger ved reguleringen og ikke medregnet de potentielle 
gevinster ved en øget regulering. En gevinst der kommer af forventelige undgåede fremtidig 
økonomiske kriser. Lad os håbe det går så vel. 
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Bilag 1 – Overskridelser af tilsynsdiamanten pr. 30/6-2013 
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Bilag 2 – Solvens data fra bankernes årsregnskaber 
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Bilag 3 – indlån og udlåns data fra bankernes årsregnskaber 
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Bilag 4 – Leverage ratio beregning 

 


