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Den danske banksektor og dens udfordringer



Primære risici for den danske økonomi og de danske banker

• Lave renter

 Lav prisning af risiko

 Bekymring i forhold til pludselig stigende risikopriser deraf følgende 

stigende renter

• Bankernes indtjening

 Gode resultater, som dog er drevet af tilbageførsel af nedskrivninger og 

kursreguleringer

 Kerneindtjening under pres

• Långivning

 Moderat vækst, men væsentlig risikoappetit i nogle mindre og 

mellemstore institutter

• Boligpriser

 Fortsat stigende priser i især Aarhus og København

 Er toppen ved at være nået?

Risiko er de potentielle problemer, som vi har kendskab til 4



Overskuddet er højt for pengeinstitutterne …

… Men nedskrivningerne er også på et historisk lavt niveau   5

Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet
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Bankdrift er udfordret af det lave renteniveau

Nettorenter er i en vis udstrækning kompenseret af gebyrer  6

Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet
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Stigende kapital

Faldende risikoeksponeringer    7
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Lave renter

Hvor længe og hvad er effekten?  8
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Makroprudentielle tiltag og Finanstilsynets 
undersøgelser



Med vækst følger opbygning af risiko

Væksten er fortsat moderat, men der er stor spredning    10

Note: Pengeinstitutter i gruppe 1-3. Negativ udlånsvækst i 2017 skyldes Nordeas filialisering.
Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet.
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Stor spredning i udlånsvæksten 

Nogle mellemstore og små banker vokser betydeligt   11

Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet
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Flere makroprudentielle tiltag adresser den øgede risiko …
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… ved stigende boligpriser   12
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Kilde: FinansDanmarks boligmarkedsstatistik
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Flere mindre institutter har stor appetit på vækst

Især i de større byer   13

Note: Tabellen viser udlånsvækst i boligkredit. Vækstområder dækker, København, Københavns Omegn og Aarhus
Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet



Finanstilsynets undersøgelser

• Undersøgelse af andelsboliglångivning

• Undersøgelse af finansiering af kapitalfondes køb af virksomheder

• Undersøgelse af nye erhvervslån

• Undersøgelse af boliglån i vækstområder hos store institutter

• Undersøgelse af boliglån i vækstområder hos mellemstore institutter

Indikation: Øget risikotagning og lempelig kreditgivning   14



Vejledning om forsigtighed i kreditvurdering…

• Vejledning om forsigtighed i kreditvurdering ved belåning af boliger i 

vækstområder mv. skal sikre, at pengeinstitutterne er tilstrækkeligt 

forsigtige i deres kreditgivning til finansiering af ejer- og 

andelsboliger i Aarhus, København og Københavns Omegn. 

• Vedledningen gælder i alt 18 kommuner. Institutterne skal sikre sig, 

at kundernes økonomi er tilstrækkelig robust. 

• Vejledningen stiller blandt andet krav til:

 Rådighedsbeløb i rentestress

 Rådighedsbeløb i rentestresssituation for andelsboligkunder

 Kunder med negativ formues finansielle robusthed

 Tilstrækkelig formue ved høj gældsfaktor

 Kunder med to boligers finansielle robusthed

 Rådighedsbeløb (gælder alle geografiske områder)

 Tilstrækkelig sund økonomi i andelsboligforeninger (gælder alle 

geografiske områder)

…er sund fornuft    15



Konklusioner fra undersøgelser af boliglån i vækstområder

• To undersøgelser:

 Temainspektion af seks store bankers bevillinger til privatkunders køb af 

ejerboliger i vækstområder

 Undersøgelse af en række mellemstore institutters efterlevelse af 

vækstvejledningen

• En stor del af bankerne i undersøgelsen tager høj risiko ved boliglån 

i vækstområder

 Flere af institutterne har en høj andel af kunder, der ikke vil kunne klare et 

boligprisfald, og fortsat have positiv formue.

 Flere af institutterne har kunder med en meget høj LTV

 En stor andel af lån er givet til kunder med negativ formue

 Flere af institutterne er vækstet stort udenfor deres hjemmeområde.

Hård kamp om kunderne på bekostning af kreditstandarder   16



Begrænsning af risikable låntyper

• Undgå gentagelse af fejlene op til 

seneste finansielle krise

• Begrænser boligprisvæksten  til 

gavn for unge familier

Andelen af risikable lån er faldet   17

• Begrænsning af låntypen hvis

• Gæld > 4 gange årsindkomst.

• LTV > 60 procent.

• Nye retningslinjer annonceret i oktober 2017

• Trådte i kraft januar 2018



Især banker yder risikable lån

Realkreditinstitutter yder fortsat hovedparten af lån   18
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Kreditinstitutterne yder flest risikable lån i vækstområderne

Andelen er dog faldet i de fleste landsdele   19
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Viden er power

Nye makroprudentielle tiltag

• Banker er ofte lang tid om 

effektivt at implementere nye 

procedurer.

• Begrænset rapportering

 Primært fokus på administrative 

byrder.

 Får ikke evalueret på effekten af 

nye tiltag.

• Var netop erfaringen fra 

undersøgelse af boliglån i 

vækstområder.

• Indberetning af risikable lån 

medfører nødvendigt fokus hos 

institutterne.

Nye tiltag bør evalueres fyldestgørende 20



Landbrug og tørke



Den samlede andel af udlån til landbrug er lav

Men der er fortsat flere dårlige udlån end i andre brancher  22
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Ændrede nedskrivningsregler kan bidrage til rekonstruktioner

• Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

• Retningslinjer for akkordløsninger til landbruget og konvertering af dele 
af landmandens gæld til ansvarlig kapital.

 Ingen nedskrivning på den rekonstruerede del.

 Kun nedskrives på den del af den oprindelige eksponering, som 
landmanden ikke har økonomi til at klare.

• Omfanget af landbrugseksponeringer med OIV reduceres.

• I store træk bruges flere værktøjer i bestræbelser på at løse de 
problemfyldte eksponeringer bedst muligt:

 Standstill-aftale, typisk med hel eller delvis rentenulstilling.

 Rekonstruktion, ofte med delvis konvertering af ansvarligt lån.

 Medvirkesager – frivilligt salg.

 Tvangsauktion.

 Konkurs.

Frivilligt salg sker oftere end rekonstruktioner    23



Kapitalopbygning i gode tider



Styrkede kapitalforhold, men øget udbyttebetaling

Gør samme mønster sig gældende igen?   25

Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet og Bloomberg
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Finanstilsynet har offentliggjort orienteringsbrev

• Finanskrisen viste konsekvenserne 

af en for svag kapitalpolstring i de 

finansielle virksomheder.

• Beskriver Finanstilsynets 

forventninger til, hvordan finansielle 

virksomheder sikrer en tilstrækkelig 

kapitalisering under hensyntagen til 

kommende krav og den generelle 

usikkerhed om fremtiden.

• Vil indgå i dialog med 

virksomhederne om deres 

kapitalmålsætning som led i det 

løbende tilsyn.

For at skærpe opmærksomheden på kapitalplanlægningen  26



Kapital, kapitalkrav og kapitalmålsætning 

Kapitalmålsætningen bør være robust   27

• Målsætningen skal sikre, at institutterne til hver en tid overholder 

kapitalkravet inkl. bufferkrav – også i et hårdt stress

• Yderligere behov for tillæg i målsætningen afhænger bl.a. af 

regulatoriske ændringer, kapitalfleksibilitet, udbyttepolitik mv.



Kapitalmålsætning… 

• Et institut bør have en kapitalmålsætning, der er tilstrækkelig høj til at sikre, 

at hvis denne er opfyldt, vil et hårdt stress ikke bringe instituttet under 

kapitalkravet inklusive bufferkrav.

• Det enkelte institut bør som et led i fastlæggelsen af sin kapitalmålsætning 

endvidere vurdere, om der ud over det lovpligtige kapitalkrav og 

hensyntagen til resultatet af stresstest tillige er behov for at indregne et 

yderligere tillæg i sin kapitalmålsætning:

…bør afspejle instituttets forhold   28

 Kvaliteten af stresstesten

 Kapitalfleksibilitet  

 Udbyttepolitikken

 Kapitalsammensætningen, herunder risikoen 

ved refinansiering af ansvarlig kapital

 Kommende regulatoriske ændringer 

 Andre institutspecifikke forhold, herunder 

særlig forretningsmodel



Kapitalmålsætning 

• Kravene til kapitalmålsætning skal ses i lyset af, at vi i Danmark har 

valgt en model, hvor kapitalkravene er lidt lavere end i de andre 

nordiske lande

 Norge har gearingskrav og hårdt Baselgulv

 Sverige har højere SIFI-buffer

• Til gengæld forventer vi, at institutterne selv opererer med et 

ønske/krav om en højere kapitaloverdækning, end nordiske peers 

nødvendigvis gør 

• Spørgsmålet er blevet yderligere aktualiseret af, at en del institutter 

er begyndt igen at udbetale udbytter, foretage aktietilbagekøb mv.

Kapital skal opbygges i gode tider, ikke dårlige   29



Fit & Proper



Fit & proper

• Egnede og hæderlige ledelser skal sikre en effektiv og forsvarlig drift

• Fit & proper-krav er løbende blevet strammet efter 

finanskrisen  

• Sammenspil med CRD IV-krav

 Nye EBA guidelines på området  

Hvorfor har vi reglerne? 31



Standard for bedømmelsen

• Fit-vurderingen går på den enkeltes tilstrækkelige viden, faglig 

kompetence og erfaring

 Det vil altid være en vurdering i forhold til den konkrete ledelsespost

 Det er ikke muligt efterfølgende at blive erklæret un-fit

• Proper-vurderingen går primært på omdømme, hæderlighed, 

integritet og uafhængighed samt udvist adfærd

 Subjektiv og beror på et høj grad af skøn

 Standard for bedømmelsen er glidende

Bonus Pater           mindre hensigtsmæssig          Uforsvarlig

Hvordan ville en bonus pater have handlet i samme situation?   32



Kommende tiltag

• Ny politisk aftale af 19. september 2018

• Personkredsen, der skal fit & proper-vurderes, udvides.

 Nøglepersoner i alle pengeinstitutter 

 Nøglepersonkredsen udvides til bl.a. også at omfatte 

hvidvaskansvarlige

 Kompetencekrav for nøglepersoner skal faslægges

• Krav om sund virksomhedskultur i alle pengeinstitutter 

 Ansvar for fastsættelse af kulturpolitik forankres hos bestyrelsen

 Ansvar for implementering og efterlevelse forankres hos adm. direktør

 Manglende overholdelse vil kunne indgå i fit & proper-vurderinger.

Coming to a cinema close to you 33



Hvidvask



Politiske tiltag: Stramninger af lovgivningen

Politisk fokusområde 35



Finanstilsynet fører tilsyn med et væsentligt led i kæden

• Virksomhederne overvåger 

transaktioner.

• Hvidvasksekretariatet modtager 

underretninger.

• Politiet efterforsker 

lovovertrædelser.

• Skattemyndighederne

undersøger sager om skattesnyd.

• Myndighederne i andre lande

påser overholdelse af 

hvidvaskreglerne på deres 

territorium.

• Domstolene afgør i sidste ende, 

om reglerne er overtrådt.

Finanstilsynet fører tilsyn med et væsentligt led i kæden 36

Kunderne

De finansielle 
virksomheder

Hvidvasksekre-
tariatet/FIU

Anklagemyndig-
heden/SØIK

Domstolene

Finans-
tilsynet



Tilsynsrollen på hvidvaskområdet

Compliancetilsyn

• Overholdelse af lovgivningen

• Principbaserede regler.

En trestrenget strategi 37

Fokus på forebyggelse

• Information og vejledning

• Risikobaseret tilsyn.

Reaktion på overtrædelser

• Proportionelt og ”afskrækkende”

• Samarbejde med SØIK.



Det risikobaserede tilsyn

Finanstilsynet skal have fokus på de virksomheder:

• hvor risikoen for manglende overholdelse af reglerne er høj

• hvor den iboende risiko for, at virksomhederne kan blive misbrugt til 

hvidvask, er høj

• der har forholdsvis mange kunder, og hvor en manglende 

overholdelse af reglerne derfor kan have større konsekvenser end i 

andre virksomheder.

Risiko

K
o
n
se
kv
en
s
Finanstilsynet skal fordele ressourcerne efter risici 38



Hvordan fører vi tilsynet?

• Tilsyn på stedet er kernen i Finanstilsynets arbejde.

• Tilsyn på stedet indebærer:

 Indkaldelse og granskning af materiale på forhånd

 Interview med de ansvarlige i virksomheden

 Som regel stikprøve på 30-150 kunder

 Rapport til virksomheden

 Redegørelse til offentligheden.

• Finanstilsynet er afhængigt af de oplysninger, som vi får fra andre 

myndigheder, og de oplysninger, vi kan hente fra virksomhederne.

Tilsynet er meget afhængigt af modtagne oplysninger 39
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• Ambition om Europas skrappeste hvidvaskregler

• Hvidvask er et vigtigt element i Finanstilsynets Strategi 2020 fra 2016

• Ansøgning om bevilling i sommeren 2016. Bevilling i sommeren 2017

• Oprettelse i juni 2017 af et ny hvidvaskkontor med 15 ansatte:

 Mangedobling i antallet af inspektioner

 Behandling af 39 ansøgninger fra valutavekslingsvirksomheder

 Udstedelse af ny vejledning på 145 sider i samarbejde med branchen

 Øget aktivitet i HvidvaskForum

 Deltagelse med indlæg på en række seminarer med branchen

 Samarbejde med andre myndigheder

 Øget deltagelse i internationale fora – FATF, EU, FSB

 Opgradering i FATF’s evaluering af Danmark.

Finanstilsynets tiltag siden 2016

Ambition om Europas skrappeste hvidvaskregler 40



Hovedindtryk fra inspektionerne (1)

• Kvaliteten og omfang af risikovurderingerne varierer

 Det kan medføre, at virksomheden ikke ser farerne tidligt nok

• Udfordringer med at identificere terrorfinansiering

 Herved udsætter virksomhederne sig i særlig grad for en risiko

• Hvidvaskpolitikken er ikke altid grundig nok

 Det kan medføre, at de tiltag, der iværksættes, rammer ved siden af 

eller ikke er tilstrækkelige

Der ydes mange steder en stor indsats ude i linjen 41



Hovedindtryk fra inspektionerne (2)

• I visse tilfælde ligger hvidvask i compliance

 Det kan medføre, at der ikke er tilstrækkelig kontrol med, at 

hvidvaskområdet fungerer betryggende i virksomheden

• Kundekendskabet kommer ikke altid ud i hjørnerne

 Det kan medføre, at der er et utilstrækkeligt grundlag for overvågningen

• Respondenter bliver ikke undersøgt grundigt nok

 Det kan medføre, at virksomheden involveres i ulovlige transaktioner

• Overvågningen er somme tider for mekanisk

 Det kan medføre, at overvågningen ikke kobles op på information om 

kunden og at ulovlige transaktioner slipper igennem

Men der er plads til kvalitative forbedringer 42



Og budskaberne er….



Primære budskaber

44

• Negative renter skaber udfordringer og fristelser

 Især de mindre institutter er udfordrede af lavrentemiljøet

• Høj indtjening hos bankerne men kerneindtjeningen er under pres

• Huspriserne stiger fortsat – der er grund til ekstra forsigtighed i 
vækstområderne

• Danske kreditinstitutter er velkapitaliserede – det er nu der skal 
opbygges kapital

• Kapitalmålsætningen skal sikre, at institutterne til hver en tid 
overholder kapitalkrav – også i et hårdt stress

• Inspektioner viser mangler i kvalitet og grundighed i institutternes 
forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering


