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1. Formål 

Denne rapport er udarbejdet i overens-

stemmelse med oplysningskravene i Be-

kendtgørelse om opgørelse af risikoekspo-

neringer, kapitalgrundlag og solvensbehov. 

I henhold til bekendtgørelsen skal PenSam 

Bank offentliggøre de i bekendtgørelsens 

bilag 2 anførte oplysningsforpligtelser mini-

mum halvårligt. 

 

2. Individuelt solvensbehov  

Fastsættelsen af PenSam Bank’s individuel-

le solvensbehov sker på baggrund af en 

vurdering af de forskellige risikokilder, som 

påvirker banken. Denne vurdering foretages 

minimum én gang årligt, og i den forbindel-

se forholder bestyrelsen sig til størrelsen af 

solvensbehovet, forslag til valg af stressva-

riable og stressniveauer, potentielle risiko-

områder samt de fremtidige vækst-

forventninger. Hermed er bestyrelsen i 

stand til at træffe afgørelse om størrelsen af 

PenSam Bank's solvensbehov, således at 

banken er i stand til at dække de fornødne 

risici, jf. § 124, stk. 1 og 2 i Lov om finansiel 

virksomhed.   

 

Direktionen evaluerer løbende udviklingen i 

solvensbehovet og solvensprocenten. 

 

Beregningen af det individuelle solvensbe-

hov tager udgangspunkt i 8+ metoden, hvor 

solvensbehovet opgøres som 8% af de 

risikovægtede eksponeringer med tillæg på 

de områder, hvor banken har særlige risici. 

Almindelige risici dækkes af 8% kravet (søj-

le I), mens der skal tages stilling til, i hvilket 

omfang banken har særlige risici, der nød-

vendiggør et individuelt tillæg til bankens 

solvensbehov (søjle II). 

 

I vurderingen af områder, hvor banken kan 

have særlige risici, der ikke kan antages at 

være dækket af 8% kravet, indgår følgende 

risikoområder: 

 

1. Kreditrisiko. I vurderingen indgår: 

i. Kreditrisiko for store kunder med fi-

nansielle problemer 

ii. Særlige kreditrisici for øvrige kunder 

iii. Koncentrationsrisiko på individuelle 

engagementer, brancher, geografi 

eller sikkerheder 

2. Markedsrisiko. I vurderingen indgår: 

i. Renterisiko i handelsbeholdningen  

ii. Kreditspændsrisiko i handelsbehold-

ningen 

iii. Rente- og kreditspændsrisiko uden-

for handelsbeholdningen 

iv. Aktierisiko 

v. Valutarisiko 

3. Likviditetsrisiko 

4. Operationel risiko 

5. Indtjeningsrisiko 

6. Risiko for høj udlånsvækst 
 

Endvidere følges udviklingen i bankens 

gearing. Gearingsgraden, der defineres 

som størrelsen af bankens basiskapital i 

forhold til summen af bankens aktiver og 

ikke-balanceførte poster, bliver monitoreret 

hver måned. En høj gearingsgrad er udtryk 

for en lav gearing. Bankens bestyrelse har 

besluttet, at risiko for overdreven gearing 

skal være uvæsentlig og at gearingsgraden 

derfor skal være højere end 10%. Ultimo 

juni 2020 havde banken en gearingsgrad på 

12,5%. 

 

De ovennævnte risikoområder vurderes at 

være dækkende for, at solvensbehovet 

opgøres på passende forsigtig vis, samt at 

opgørelsen lever op til kravene i Finanstil-

synets Vejledning om tilstrækkeligt kapital-

grundlag og solvensbehov for kreditinstitut-

ter. 
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Nedenfor beskrives de enkelte risikoområ-

der.  

2.1. Kreditrisiko 

Kreditrisiko er bankens risiko for tab som 

følge af, at en udlånskunde eller en anden 

modpart misligholder sine forpligtelser over 

for PenSam Bank. Kreditrisikoen er Pen-

Sam Bank’s væsentligste risikoområde, og 

her hvor det største forretningsmæssige 

fokus ligger.  

 

I beregningen af tillæg til solvensbehovet for 

ekstraordinær kreditrisiko ud over solvens-

kravet på 8%, sondres der mellem tre om-

råder: i. Kreditrisiko for store kunder med 

finansielle problemer, ii. Særlige kreditrisici 

for øvrige kunder og iii. Koncentrationsrisiko 

på individuelle engagementer, geografi, 

brancher eller sikkerheder.  

 

Store kunder med finansielle problemer  

En stor kunde defineres her som en kunde 

med et samlet engagement på mere end 

2% af kapitalgrundlaget. En kunde med 

finansielle problemer defineres som en 

kunde tilhørende Finanstilsynets bonitetska-

tegori 1 eller 2c, eller en kunde beliggende i 

stadie 2svag eller 3 i bankens nedskriv-

ningsberegninger.  

 

PenSam Bank har få privatkunder med et 

samlet engagement på over 2% af kapital-

grundlaget. Ingen af de store kunder kan 

kategoriseres som kunder med finansielle 

problemer, hvorfor banken ikke medregner 

et tillæg for store kunder med finansielle 

problemer.  

 

Særlige kreditrisici for øvrige kunder 

Bankens kreditportefølje består næsten 

udelukkende af privatkunder med mindre 

engagementer under 2% af kapitalgrundla-

get. PenSam Bank vurderes derfor at have 

en simpel udlånsportefølje.  

I den løbende overvågning af kreditporteføl-

jen fokuseres på porteføljens overordnede 

kreditkvalitet samt udviklingen af relevante 

dele af kreditporteføljen. Den løbende over-

vågning af dele af kreditporteføljen dækker 

bl.a. over nye kunder, store kunder, svage 

og nødlidende engagementer, og produkt-

sammensætning af porteføljen. 

 

Ultimo juni 2020 var 95% af bankens ud-

lånsvolumen (opgjort ekskl. garantier) pla-

ceret i Finanstilsynets bonitetskategorier for 

gode og normale kunder (bonitetskategori 

3, 2a og 2b).  

 

Baseret på bankens kreditprofil samt den 

løbende overvågning af kreditrisikoen vur-

deres, at der ikke er særlige kreditrisici for 

øvrige kunder med engagementer under 

2% af kapitalgrundlaget, som ikke er til-

strækkeligt dækket af søjle I kravet. Såle-

des vurderes et tillæg for særlige kreditrisici 

for øvrige kunder ikke nødvendigt. 

 

Koncentrationsrisiko på individuelle enga-

gementer, brancher, geografi eller sikker-

heder 

Der indregnes et tillæg for koncentrationsri-

siko på individuelle engagementer, hvis 

bankens 20 største engagementer udgør 

mere end 4% af den samlede ekspone-

ringsmasse. Tillægget beregnes i overens-

stemmelse med Finanstilsynets Vejledning 

om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og sol-

vensbehov for kreditinstitutter.  

 

Banken har ikke eksponeringer ud over 

detailsegmentet. Dårlige konjunkturer i en 

eller flere brancher tillægges således ikke 

større betydning og et tillæg for koncentrati-

onsrisiko på brancher vurderes ikke nød-

vendigt.  

 

Kredit- og sikkerhedsporteføljen betragtes 

hovedsageligt som veldiversificeret, dog 
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med en relativt stor eksponering mod an-

delsboliger i hovedstadsområdet. På grund 

af den store koncentration i dette segment, 

medtages et tillæg for koncentrationsrisiko 

på udlånet til andelsboliger.  

 

2.2 Markedsrisiko 

Markedsrisikoen i PenSam Bank består 

hovedsageligt af rente- og kreditspændsri-

siko i handelsbeholdningen. Denne stam-

mer fra placering af overskudslikviditeten fra 

indlånsoverskud i likvide fondsaktiver. Ban-

kens investeringsportefølje er udelukkende 

placeret i DKK denominerede aktiver af høj 

kreditkvalitet. 

 

Renterisiko i handelsbeholdningen 

Gennem investeringspolitikken og dertil 

hørende retningslinjer er der fastsat rammer 

for renterisikoen, som generelt tilstræbes at 

være lav. Da obligationsporteføljen udgør 

en væsentlig del af bankens balance, kan 

renterisikoen i forhold til basiskapitalen dog 

godt være væsentlig, selv ved lave varighe-

der. Der indregnes et tillæg til solvensbeho-

vet for renterisiko baseret på den maksima-

le rammeudnyttelse de seneste 12 måne-

der. 

 

Kreditspændsrisiko i handelsbeholdningen 

Den strategiske porteføljesammensætning 

og dertilhørende benchmark fastlægges 

årligt i bankens investeringsstrategi. Ram-

men for kreditspændsrisikoen på bankens 

obligationsportefølje bestemmes ud fra kre-

ditspændsrisikoen på den fastlagte bench-

mark portefølje. Metoden til beregning af 

tillægget for kreditspændsrisiko er baseret 

på Finanstilsynets Vejledning om tilstrække-

ligt kapitalgrundlag og solvensbehov for 

kreditinstitutter. Således beregnes tillægget 

på basis af den maksimale kreditspændsri-

siko, der kan opnås indenfor den af besty-

relsen fastsatte risikoramme for kredit-

spændsrisiko. 

 

Rente- og kreditspændsrisiko udenfor han-

delsbeholdningen 

Da alt ind- og udlån i banken er variabelt 

forrentet, er rente- og kreditspændsrisikoen 

udenfor handelsbeholdningen begrænset. 

Derfor indregnes ikke et tillæg for overnor-

mal rente- eller kreditspændsrisiko udenfor 

handelsbeholdningen. 

 

Aktierisiko 

PenSam Bank’s aktiebeholdning består 

udelukkende af en mindre beholdning af 

sektoraktier. Derfor vurderes bankens aktie-

risiko at være dækket af 8% kravet.  

 

Valutarisiko 

PenSam Bank har ingen betydelige ekspo-

neringer mod valutarisiko, hvorfor bankens 

valutarisiko vurderes at være dækket af 8% 

kravet.  

 

2.3. Likviditetsrisiko 

Banken har på nuværende tidspunkt ingen 

markedsbaseret funding eller indlån fra 

professionelle aktører, og forventes ej heller 

at få det over det næste år. Da banken des-

uden ikke har nævneværdigt omfang af 

prisfølsomme indlån, indregnes ikke et til-

læg til solvensbehovet for overnormal likvi-

ditetsrisiko.  

 

2.4. Operationel risiko 

For at vurdere, om der er afsat tilstrækkelig 

kapital i søjle I til at dække operationelle 

risici, tager PenSam Bank udgangspunkt i 

Finanstilsynets Vejledning om tilstrækkeligt 

kapitalgrundlag og solvensbehov for kredit-

institutter. De valgte tillæg er baseret på en 

konkret vurdering af eventuelle mangler i 

forhold til den reelle risiko og et niveau, som 
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bankens indtjening ikke forventes at kunne 

dække.  

 

Ultimo juni 2020 bestod bankens tillæg for 

overnormale operationelle risici af tillæg i 

forbindelse med hhv. IT-anvendelse, ban-

kens overgang til at være BEC fuldkunde 

samt kreditområdet. Dele af bankens tillæg 

for operationelle risici forventes at bortfalde 

i løbet af 2020.   

  

2.5. Indtjeningsrisiko 

For at tage højde for eventuelle tab og 

eventuel utilstrækkelig indtjeningsevne til at 

absorbere disse, medregnes et tillæg til 8% 

kravet, hvis basisindtjeningen er mindre end 

1% af bankens samlede udlån og garantier. 

Tillægget beregnes i overensstemmelse 

med Finanstilsynets Vejledning om tilstræk-

keligt kapitalgrundlag og solvensbehov for 

kreditinstitutter.  

 

2.6. Udlånsvækst 

For at tage højde for, at en høj udlånsvækst 

kan påføre banken en overnormal kreditrisi-

ko, medregnes et tillæg for udlånsvækst, 

hvis banken forventer en udlånsvækst på 

over 10% for det kommende år. Bankens 

forretningsplan giver ikke anledning til at 

indregne et tillæg for udlånsvækst i sol-

vensbehovet. 

 

3. Opgørelse af solvensbehov 

Tabel 1 nedenfor viser bankens solvensbehov 

pr. ultimo juni 2020, fordelt på de beskrevne 

risikoområder.

 

Tabel 1. Solvensbehov fordelt på risikoområder.  

 
Tilstrækkeligt kapitalgrundlag Solvensbehov Solvensbehov 

 
pr. 30.06.2020 pr. 30.06.2020 pr. 31.12.2019 

Risikoområde (mio. kr.) (%) (%) 

Lovpligtigt minimumskrav (8%)                                      119,9  8,0% 8,0% 

Tillæg for:    

- Kreditrisiko                                          5,0  0,3% 0,4% 

- Markedsrisiko                                          3,7  0,3% 0,2% 

- Likviditetsrisiko                                            -                           -                           -    

- Operationel risiko                                          7,5  0,5% 0,4% 

- Indtjeningsrisiko                                          8,9  0,6% 0,4% 

- Udlånsvækst                                            -                           -                           -    

I alt                                      145,0  9,7% 9,3% 

 

Som det fremgår af tabel 1, havde banken 

et individuelt solvensbehov på 9,7% ultimo 

juni 2020. Dette består af minimumskravet 

på 8% plus et individuelt tillæg på 1,7% 

point. Bankens individuelle solvensbehov er 

således større end både kapitalgrundlags-

kravet og minimumskapitalkravet. Banken 

har ikke et solvenskrav som følge af påbud-

te foranstaltninger.  

Bankens individuelle solvensbehov steg 

med 0,3% point fra ultimo 2019 til ultimo 
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juni 2020. Dette skyldes primært en stigning 

i tillæggene for hhv. indtjeningsrisiko og 

operationel risiko.  

PenSam Bank’s kapitalforhold med hensyn 

til kapitalgrundlag og solvens fremgår af 

tabel 2 nedenfor. 

 

Tabel 2. Kapitalforhold. 

  30.06.2020 31.12.2019 
   

 
Kapitalgrundlag efter fradrag (mio. kr.) 

                   
           300   

                            
                           254 

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag (mio. kr.) 
 
           145       
            

                            
                           133 
                            

Kapitalprocent        20,0%                        17,8% 
   

Individuelt solvensbehov         9,7% 9,3% 

Kapitalbevaringsbuffer         2,5% 2,5% 

Kontracyklisk buffer          0,0% 1,0% 

NEP-tillæg          1,2% 0,3% 

Samlet solvensbehov        13,4% 13,1% 
   

Solvensoverdækning ift. samlet solvensbehov  6,6% point 4,7% point 

      

 

PenSam Bank’s kapitalgrundlag steg i før-

ste halvår af 2020, hvilket skyldes en kapi-

taltilførsel på 50 mio. kr. fra PenSam Liv. 

Kapitaltilførslen blev gennemført medio 

marts 2020. 

PenSam Bank’s samlede solvensbehov 

består af bankens individuelle solvensbehov 

samt det kombinerede kapitalbufferkrav og 

NEP-tillæg. Som det fremgår af tabel 2, 

udgjorde bankens samlede solvensbehov 

13,4% ultimo juni 2020, hvilket er en stig-

ning på 0,3% point siden ultimo 2019. Stig-

ningen i det samlede solvensbehov skyldes 

stigningen i det individuelle solvensbehov 

samt den gradvise indfasning af NEP-

tillægget.  

PenSam Bank’s solvensoverdækning ift. det 

samlede solvensbehov udgjorde 6,6% point 

ultimo juni 2020. Til trods for en stigning i 

det samlede solvensbehov, steg solvens-

overdækningen således med 2% i første 

halvår af 2020, hvilket skyldes kapitaltilførs-

len fra PenSam Liv, der øgede bankens 

kapitalgrundlag med 50 mio. kr.  

Som følge af COVID-19, har Finanstilsynet 

valgt at forlænge indfasningen af NEP-

kravet med 6 måneder. Desuden blev den 

kontracykliske buffer frigivet med øjeblikke-

lig virkning fra den 12. marts 2020, hvilket 

har reduceret det kombinerede kapitalbuf-

ferkrav med 1% point. Det systemiske risi-

koråd har meddelt, at de tidligst forventer at 

henstille om en forøgelse af den kontracyk-

liske buffer i 2021. Således kan den kontra-

cykliske buffer forventes uændret på 0% til 

og med 2021.  

Resultatet for første halvår af 2020 er præ-

get af følgevirkningerne af COVID-19 samt 

øgede nedskrivninger som følge af et ledel-

sesmæssigt skøn over effekten af COVID-

19 på fremtidige kredittab. I første halvår 

havde banken således et resultat efter skat 

på -3,2 mio. kr.  
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Med baggrund i den netop tilførte kapital 

samt en forventning om en forbedring af 

bankens resultat i andet halvår af 2020, 

anses PenSam Bank’s solvensoverdækning 

som tilstrækkeligt stor til at imødekomme 

yderligere følgevirkninger af COVID-19 

samt indfasningen af NEP-kravet og even-

tuelle fremtidige forhøjelser af den kontra-

cykliske buffer. Kapitalgrundlaget vurderes 

derfor tilstrækkeligt til at imødekomme frem-

tidige risici. 

4. Nedskrivninger 

Bankens nedskrivninger opgøres i overens-

stemmelse med IFRS 9. Til beregning af 

bankens nedskrivninger benyttes hjælpe-

værktøjer fra BEC og LOPI, hvilket sikrer en 

velfunderet og standardiseret industri-

løsning til bankens nedskrivningsberegnin-

ger. Der foretages løbende opfølgning på 

enkeltengagementer. Desuden overvåges 

migrationer mellem stadier samt udviklingen 

i nedskrivningerne indenfor hvert stadie. 

Ultimo juni 2020 udgjorde bankens samlede 

nedskrivninger 24,9 mio. kr. Heraf udgjor-

des 4 mio. kr. af et ledelsesmæssigt skøn til 

dækning af eventuelle fremtidige kredittab 

som følge af COVID-19 samt et generelt 

fald i andelsboligpriser på grund af ny lov-

givning på området. Der henvises til Pen-

Sam Bank’s halvårsregnskab for yderligere 

beskrivelse af det ledelsesmæssige skøn.    

Fordelingen af nedskrivningerne på stadier 

fremgår af nedenstående tabel 3.

 

 

Tabel 3. Nedskrivninger fordelt på stadier. 

mio. kr. 30.06.2020 31.12.2019 
   

Stadie 1                     2,6                      3,1  

Stadie 2/2svag                     2,1                      3,0  

Stadie 3                   16,2                    19,7   

   

Ledelsesmæssigt skøn                     4,0                     0,0   

   

Samlede nedskrivninger                   24,9                    25,7  

      

 

PenSam Bank har valgt, ikke at benytte sig 

af overgangsordningen for implementering 

af IFRS 9. Den fulde effekt af overgangen til 

IFRS 9 er således fuldt indregnet i egen-

kapitalen, der primo 2018 reduceredes med 

2,2 mio. kr. efter skat som følge af 

overgangen til IFRS 9. 

 

 


