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Formål og erklæringer 

Formålet med denne rapport er at redegøre 

for PenSam Bank’s risiko- og kapitalstyring.  

Rapporten er udarbejdet i overensstem-

melse med oplysningskravene i Bekendtgø-

relse om opgørelse af risikoeksponeringer, 

kapitalgrundlag og solvensbehov og giver 

en beskrivelse af de væsentligste risici, 

banken er eksponeret over for.  

I henhold til bekendtgørelsen skal PenSam 

Bank offentliggøre de i bilag 2 anførte op-

lysningskrav minimum halvårligt. Det vurde-

res løbende, om der er behov for at offent-

liggøre oplysningerne hyppigere. Rapporte-

ringen offentliggøres samtidig med årsrap-

porten og halvårsrapporten. I forbindelse 

med halvårsrapporten er det dog kun en del 

af den fulde risikorapport, der offentliggø-

res. 

Rapporten opfylder sammen med årsrap-

porten bankens forpligtelser i henhold til 

oplysningskravene under søjle III i CRR 

forordningen. 

Pengeinstituttets bestyrelse og direktion har 

den 23. februar 2018 godkendt risikorap-

porten for 2017. 

Det er bestyrelsens vurdering, at pengein-

stituttets risikostyring er tilstrækkelig og 

giver sikkerhed for, at de indførte risikosty-

ringssystemer er tilstrækkelige i forhold til 

pengeinstituttets profil og strategi.  

Det er endvidere bestyrelsens vurdering, at 

nedenstående beskrivelse af pengeinstitut-

tets overordnede risikoprofil i tilknytning til 

pengeinstituttets forretningsmodel, strategi 

samt nøgletal, giver et retvisende og dæk-

kende billede af bankens risikostyring. 
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1. Risikoprofil 

PenSam Bank er et 100% ejet dattersel-

skab af PenSam Holding A/S og dermed en 

del af PenSam koncernen. Koncernstruktu-

ren er beskrevet i bankens årsrapport, som 

udgives samtidig med nærværende risiko-

rapport. En overordnet beskrivelse af ban-

kens kunder og dens produkter findes lige-

ledes i årsrapporten.  

 

PenSam Bank er en privatkundebank, der 

udbyder enkle og gennemskuelige bank-

produkter og -services. Den primære kun-

degruppe er FOA faggrupper, deres familier 

og husstandsmedlemmer. 

  

Produkterne omfatter lån og kreditter til 

finansiering af bil, andels- og ejerbolig samt 

forbrug (herunder realkreditbelåning via 

Totalkredit). Endvidere yder PenSam Bank 

indirekte garantier til kunder igennem ud-

stedelse af bil- og boligkøbsbeviser. Der-

udover tilbyder PenSam Bank en række 

indlånsprodukter til frie midler i form af al-

mindeligt indlån, opsparingskonti og for-

skellige former for pensioner. Endelig tilby-

der PenSam Bank produkter til arbejdsmar-

kedspensioner. 

 

PenSam Bank har i alle henseender til-

stræbt at forenkle produkter og processer 

omkring håndteringen af kundernes behov, 

hvilket betyder, at PenSam Bank som ud-

gangspunkt har et lavt risikoniveau. 

 

PenSam Bank ønsker en effektiv og an-

svarlig drift af selskabet, hvilket medfører at 

alle væsentlige risici skal håndteres i hen-

hold til det ønskede risikoniveau. 

 

Tabel 1. Tilsynsdiamanten 

 Tilsynsdiamanten Værdi pr. 31.12.2017 

Summen af store eksponeringer max. 175% 56,6% 

Udlånsvækst max. 20% 0,5% 

Ejendomseksponering max. 25% 0,0% 

Funding ratio max. 100% 61,6% 

Likviditetsoverdækning min. 50% 190,3% 

 
2. Risikostyring 

2.1. Risikostyringspolitik 

BestyreIsen i PenSam Bank har vedtaget 

en politik for risikostyring hvori de væsent-

ligste risikokategorier, som PenSam Bank 

er eksponeret mod, samt rammerne for 

disse er defineret. Desuden fastsættes an-

svarsområder, formål, processer og rappor-

teringsprocedurer for risikostyringen i Pen-

Sam Bank. 

 

De væsentligste risikokategorier for Pen-

Sam Bank er følgende: 

 Kreditrisiko: Risikoen for at banken 

lider tab som følge af, at en udlåns-

kunde eller anden modpart mislig-

holder sine forpligtelser overfor 

banken.  

 Markedsrisiko: Risikoen for tab som 

følge af kurs- eller prisændringer. 

 Likviditetsrisiko: Risikoen for at 

banken på kort eller langt sigt ikke 

har tilstrækkelig likviditet til at dæk-

ke sine forpligtelser. 

 Operationel risiko: Risiko for tab 

som følge af uhensigtsmæssige el-

ler mangelfulde procedurer, men-

neskelige eller systemmæssige fejl 

eller som følge af eksterne begi-

venheder inkl. retslige risici. 
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Der er i PenSam Bank vedtaget et sæt be-

villingsrammer, for så vidt angår både inve-

steringsaktiverne og kreditgivningen. Besty-

relsen har givet direktionen en ramme, in-

den for hvilken den kan disponere. Ram-

men er videredelegeret til relevante medar-

bejdere, som kan disponere inden for den-

ne. Større engagementer skal behandles af 

bestyrelsen.   

 

Retningslinjerne fra bestyrelse til direktion 

er videredelegeret til medarbejderne i form 

af forretningsgange på de væsentligste 

forretningsområder samt bevillingsbeføjel-

ser. Der er i den forbindelse også udarbej-

det forretningsgange omhandlende hvid-

vask og terrorfinansiering.  

 

2.2. Risikostyringsfunktionen og andre rele-

vante funktioner 

PenSam Bank har outsourcet en del af 

administrationen til søsterselskabet  

PenSam A/S. Bankens risikostyring samt 

regnskabsmæssige opgaver håndteres 

således af Resultatcenter Finansiel Styring 

mens Bankens formueforvaltning varetages 

af Resultatcenter Investering. Chefen for 

risikostyring er udpeget som risikoansvarlig 

for PenSam Bank. 

 

Den risikoansvarlige i PenSam Bank har 

som overordnet ansvar for at sikre en effek-

tiv risikostyring i forhold til de risikobehæf-

tede aktivitetsområder samt sikre et effek-

tivt internt kontrolmiljø. Den risikoansvarlige 

har ansvaret for opgaverne i risikostyrings-

funktionen, som omfatter:  

 

 Tilrettelægge og vedligeholde risikosty-

ringsprocessen  

 Vurdere om der er sammenhæng mel-

lem forretningsmodel, politikker, ret-

ningslinjer og reelle risici 

 Indsamle, vurdere og rapportere utilsig-

tede hændelser   

 Udarbejde solvensopgørelser  

 Vurdere principper for opgørelse af 

risici og anvendte modeller  

 

Der er endvidere udpeget en compliance-

ansvarlig, som er ansvarlig for opgaverne i 

compliancefunktionen. Opgaverne i compli-

ancefunktionen omfatter i henhold til ledel-

sesbekendtgørelsens § 17: 

 

 Overvåge, kontrollere og vurdere om 

selskabets metoder, procedurer og 

eventuelle afhjælpningsforanstaltninger 

er effektive til at opdage og mindske ri-

sikoen for manglende overholdelse af 

gældende lovgivning, markedsstandar-

der eller interne regelsæt (compliance-

risici). 

 Rådgive og bistå ledelsen og de perso-

ner der har ansvaret for de enkelte 

complianceområder med at sikre, at 

lovgivning, markedsstandarder og in-

terne regelsæt overholdes. 

 

Alle væsentlige risikoområder samt den 

finansielle risikorapportering, rapportering 

omhandlende hvidvask og terrorfinansie-

ring, hændelser og kontroller behandles 

løbende af direktionen for PenSam Bank 

samt Bankens risikoansvarlige. 

 

Kreditkontoret i PenSam Bank refererer til 

forretningsdirektøren for Forretningsenhed 

Bank, som refererer direkte til direktionen. 

Den daglige rådgivnings- og kreditgivnings-

funktion er ligeledes forankret i Forret-

ningsenhed Bank. 

 

Der er etableret interne kontroller, som skal 

sikre, at alle væsentlige aktiviteter på kre-

ditområdet, herunder bevillingsgrundlaget, 

kvaliteten af bevillingsprocessen, efterle-

velse af kreditpolitikken og forretningsgang 

for kreditgivning, overholdes. Kontrollerne 

udføres løbende af kreditkontoret og skal 

sikre, at alle med bevillingsbeføjelser bliver 



RISIKORAPPORT 2017 

5 

 

kontrolleret. Da PenSam Bank er en for-

holdsvis lille organisation og der er krav om 

funktionsadskillelse, kontrollerer Risikosty-

ring ligeledes, at kreditgivningen sker på 

betryggende vis. 

 

2.3. Rapportering  

Bestyrelsen modtager og godkender lø-

bende rapportering på alle væsentlige risi-

koområder i PenSam Bank med følgende 

frekvens: 

Tabel 2. Løbende rapportering 

Område Frekvens 

Kreditrisici Månedlig 

Solvensrapportering Kvartalsvis 

ICAAP Årlig 

Likviditetsrisici Kvartalsvis 

ILAAP Årlig 

Genopretningsplan Årlig 

Der udarbejdes ligeledes performancerapportering, som tilgår ledende medarbejdere, direktionen samt bestyrelsen. 

 
3. Kapitalstyring og solvensbehov 

PenSam Bank har siden 2005 indberettet 

tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt 

solvensbehov, som det også følger af lov-

givningen. Der er i opstillingen af metode 

og model taget hensyn til arten, størrelsen 

og kompleksiteten af PenSam Bank's for-

retninger.  

 

Det er Bankens målsætning, at have en 

solvensoverdækning på minimum 1,25% 

point i forhold til det til enhver tid gældende 

lovkrav inklusive lovpligtige buffere. Der er 

endvidere fastsat en blød grænse på 3,75% 

point i PenSam Bank’s genopretningsplan. 

Såfremt de interne grænseværdier for sol-

vensprocenten brydes, medfører det iværk-

sættelse af tiltag til genopretning af Ban-

kens solvens. 

 

Opgørelsen af solvensbehovet suppleres 

løbende med interne stresstests samt stør-

re årlige stresstests i forbindelse med udar-

bejdelsen af genopretningsplanen, der er 

godkendt af bestyrelsen. 
 

3.1. Kapitalgrundlag 

Banken har en simpel kapitalstruktur, idet 

kernekapitalen alene er udgjort af aktiekapi-

tal og overført overskud. 

 

Tabel 3. Opgørelse af kapitalgrundlag, ultimo 2017. 

Alle beløb i t. kr.    

Aktiekapital 60.000 

Overført underskud eller overskud   194.306 

Egentlig kernekapital før fradrag 254.306 

Foreslået udbytte -1.320 

Øvrige fradrag     0 

Egentlig kernekapital efter fradrag 252.986 

Banken har ikke supplerende kapital eller andre fradrag i kapitalgrundlaget end de nævnte. 
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3.2. Risikovægtede eksponeringer 

Bankens risikovægtede eksponeringer op-

gøres i overensstemmelse med Bekendtgø-

relse om opgørelse af risikoeksponeringer, 

kapitalgrundlag og solvensbehov. I bereg-

ningen af de vægtede eksponeringer indgår 

kreditrisici, markedsrisici samt operationelle 

risici. Opgørelsen af de vægtede poster 

fremgår af tabel 4 nedenfor. 

  

Tabel 4. Vægtede poster, ultimo 2017.  

Alle beløb i t. kr. 

Vægtede poster med kredit-, modparts-, udvandings- og leveringsrisiko 1.030.589 

Vægtede poster med markedsrisiko 139.792 

Vægtede poster med operationel risiko 124.294 

Vægtede poster, i alt 1.294.675 

 

PenSam Bank anvender standardmetoden 

til opgørelse af eksponeringer med kreditri-

siko og markedsrisiko. 

 

De vægtede poster med operationelle risici 

beregnes på baggrund af 15% af basisindi-

katoren. Basisindikatoren defineres som et 

3-årigt gennemsnit af summen af nettoren-

teindtægter og ikke-renterelaterede netto-

indtægter.  

 
3.3. Solvenskrav og det tilstrækkelige 

kapitalgrundlag 

Solvensbehovet er PenSam Banks egen 

vurdering af kapitalbehovet som følge af de 

risici, som banken påtager sig. Vurderingen 

udgør bankens ICAAP (Internal Capital 

Adequacy Assessment Process). I ICAAP 

identificeres de risici, som banken er ek-

sponeret overfor, og det vurderes hvorvidt 

specifikke risici kan mitigeres med interne 

processer eller må afdækkes med kapital. 

 

Metoden til opgørelsen 8+-metoden i hen-

hold til Finanstilsynets vejledning om til-

strækkeligt kapitalgrundlag og solvensbe-

hov for kreditinstitutter. 

 

I 8+-metoden opgøres det individuelle sol-

vensbehov som 8% af de risikovægtede 

eksponeringer med tillæg på de områder, 

hvor banken har særlige risici. Med andre 

ord antages almindelige risici at være dæk-

ket af 8%-kravet (søjle I), og der skal derfor 

tages stilling til, i hvilket omfang banken har 

risici derudover, som nødvendiggør et til-

læg i solvensbehovet (søjle II).  

 

I vurderingen af områder, hvor Banken kan 

have særlige risici, der ikke kan antages at 

være dækket af 8% kravet, indgår: 

 

1. Kreditrisiko. I vurderingen indgår: 

i. Store kunder med finansielle pro-

blemer 

ii. Særlige kreditrisici for øvrige kunder 

iii. Koncentrationsrisiko på individuelle 

engagementer, geografi, brancher 

eller på sikkerheder 

2. Markedsrisiko. I vurderingen indgår: 

i. Renterisiko  

ii. Aktiekursrisiko 

iii. Valutarisiko 

3. Likviditets- og fundingrisiko. 

4. Operationel risiko.  

5. Indtjeningsrisiko. 

6. Risiko for høj udlånsvækst. 

 
 

Kreditrisiko 
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Store kunder med finansielle problemer 

defineres her som kunder med et samlet 

engagement på mere end 2% af kapital-

grundlaget. På nuværende tidspunkt har 

PenSam Bank ingen sådanne kunder, hvor-

for banken ikke medregner et tillæg ud over 

8%-kravet. For så vidt angår koncentrati-

onsrisikoen på individuelle engagementer, 

medregner banken et tillæg hertil, hvis ban-

kens 20 største engagementer udgør mere 

end 4% af den samlede eksponeringsmas-

se, jf. Finanstilsynets vejledning om til-

strækkeligt kapitalgrundlag og solvensbe-

hov for kreditinstitutter.  

 

Banken har ikke nævneværdige ekspone-

ringer ud over detailsegmentet. Dårlige 

konjunkturer i en eller flere brancher tillæg-

ges således ikke større betydning.  

 

Kredit- og sikkerhedsporteføljen betragtes 

hovedsageligt som veldiversificeret - dog 

med en relativt stor eksponering mod an-

delsboliger. På grund af den store koncen-

tration i dette segment, medtages et tillæg 

for koncentrationsrisiko på udlånet til an-

delsboliger. Det skal dog bemærkes at sik-

kerhederne i andelsboliger hovedsageligt 

ligger i intervallet 0-80%. Banken indhenter 

i dag elektroniske regnskaber på andelsbo-

ligforeningerne, og arbejder løbende på at 

forbedre metoderne til værdiansættelse af 

foreningerne 

 

Kreditrisici medtages i bankens interne 

stresstest i form af forøgede tab på andels-

boliger samt en stigning i nedskrivningspro-

centen. 

 
Markedsrisiko 

Markedsrisikoen i PenSam Bank består 

hovedsageligt af renterisiko. Denne stam-

mer fra placering af overskudslikviditeten 

fra indlånsoverskud i likvide fondsaktiver. 

Bankens investeringsportefølje er udeluk-

kende placeret i DKK denominerede aktiver 

af høj kreditkvalitet. Igennem investerings-

politikken og de dertil hørende retningslinjer 

er der sat grænser for den maksimale va-

righed i obligationsporteføljen, som generelt 

tilstræbes at være lav. Da obligationsporte-

føljen udgør en væsentlig del af Bankens 

balance, kan renterisikoen i forhold til ba-

siskapitalen dog godt være væsentlig, selv 

ved lave varigheder. Der indregnes på nu-

værende tidspunkt et mindre tillæg til sol-

vensbehovet for renterisiko baseret på den 

maksimale rammeudnyttelse de seneste 12 

måneder. 

 
Likviditetsrisiko 

I 8+-metoden skal et pengeinstitut alene 

medregne et tillæg til likviditetsrisiko, hvis 

det er afhængigt af likviditet fra professio-

nelle aktører, jf. Finanstilsynets vejledning 

om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og sol-

vensbehov for kreditinstitutter. Det sidste er 

ikke tilfældet for PenSam Bank. Der udfø-

res løbende stresstests af Bankens likvidi-

tet. 

 
Operationel risiko 

Banken tager udgangspunkt i Lokale Pen-

geinstitutters (LOPI) praktiske tilgang til 

vurdering af, hvorvidt der er behov for at 

medregne et ekstra tillæg for operationelle 

risici. Ved denne tilgang tages udgangs-

punkt i en liste på 18 potentielle kilder til 

operationelle risici. Manglende overholdel-

se af ét eller flere punkter på listen bør give 

anledning til vurdering af, om der skal med-

regnes et tillæg herfor. 

 

En mindre del af bankens IT-drift håndteres 

i egenudviklede systemer, hvilket begrun-

der et tillæg for operationel risiko på 0,1% 

af de samlede risikovægtede eksponerin-

ger. Der pågår aktiviteter for at reducere 

den operationelle risiko forbundet hermed. 
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Udover ovennævnte punkt, giver listen over 

kilder til operationelle risici ikke anledning til 

overvejelser om yderligere tillæg.  

 

Indtjeningsrisiko 

For at tage højde for eventuelle tab og 

eventuel utilstrækkelig indtjeningsevne til at 

absorbere disse, medregnes et tillæg ud-

over 8%-kravet, hvis basisindtjeningen er 

mindre end 1% af bankens samlede udlån 

og garantier, jf. Finanstilsynets vejledning 

om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og sol-

vensbehov for kreditinstitutter. Indtjenings-

risici stresses yderligere i bankens interne 

stresstest. 

 
Udlånsvækst 

For at tage højde for, at en høj udlånsvækst 

kan påføre banken en overnormal kreditri-

siko, medregnes et tillæg for udlånsvækst i 

solvensbehovet, hvis banken forventer en 

udlånsvækst på over 10% for det kommen-

de år. PenSam Bank realiserede i 2016 en 

vækst i udlånet på 0,5%. Bankens forret-

ningsplan giver ikke anledning til at indreg-

ne et tillæg for udlånsvækst i solvensbeho-

vet det kommende år. Vækstrisici medta-

ges ikke i bankens interne stresstest. 

 
Solvensbehov 

Ovennævnte risikokilder vurderes at være 

dækkende for, at solvensbehovet opgøres 

på passende forsigtig vis samt at opgørel-

sen lever op til kravene i Finanstilsynets 

vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag 

og solvensbehov for pengeinstitutter. 

 

Opgørelsen af PenSam Bank’s solvensbe-

hov opdelt på de forskellige risikokilder 

fremgår af tabel 5. 

Tabel 5. Solvensbehov opdelt på risikoområder, ultimo 2017.  

 Tilstrækkelige Solvens- 

 Kapitalgrundlag  behov 

Risikoområde  (mio. kr.)  (%) 

Lovpligtige minimumskrav 103,6 8,0% 

Tillæg for: 

- Kreditrisici 6,1 0,5% 

- Markedsrisici 4,6 0,4% 

- Indtjeningsrisici 0,0 0,0% 

- Vækst 0,0 0,0% 

- Operationelle risici 1,3 0,1% 

- Likviditetsrisici 0,0 0,0% 

I alt 115,5 8,9% 

 

Som det fremgår af tabellen, er det (for-

uden 8%-kravet) primært kreditrisici og 

markedsrisici, der er betydende for sol-

vensbehovet. Det tilstrækkelige kapital-

grundlag er således fastsat ud fra det indi-

viduelle solvensbehov, der er større end 

både minimumssolvenskravet og det lov-

pligtige solvenskrav. Banken har ikke et 

solvenskrav som følge af påbudte foran-

staltninger. 

 

3.4. Solvensoverdækning 

PenSam Bank’s kapitalgrundlag og sol-

vens fremgår af tabel 6. 

Tabel 6. Kapitalforhold, ultimo 2017. 

Kapitalgrundlag efter fradrag, mio. kr. 253,0 
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Tilstrækkelige kapitalgrundlag, mio. kr. 115,5 

Kapitalprocent 19,5% 

Solvensbehov 8,9% 

Kapitalbevaringsbuffer 1,3% 

Kontracyklisk buffer 

Solvensoverdækning 9,4% 

 

PenSam Bank har pr. 31.12.2017 opgjort 

solvensoverdækningen til 9,4% ud fra et 

solvensbehov på 8,9% og kapitalbeva-

ringsbuffer på 1,3%. Da banken alene har 

krediteksponeringer i Danmark, andrager 

den kontracykliske buffer 0% ved udgangen 

af 2017. Overdækningen anses som til-

strækkelig stor i forhold til at imødekomme 

indfasningen af kapitalbevaringsbufferen og 

krav til nedskrivningsegnede passiver samt 

en potentiel aktivering af den kontracykliske 

buffer. Kapitalgrundlaget vurderes således 

tilstrækkeligt til at imødekomme fremtidige 

risici.  

   

3.5. Gearing 

Udover ovennævnte særlige risikoområder, 

følges udviklingen i Bankens gearing lø-

bende. Da gearingsgraden ligger stabilt 

over 10%, indgår gearingsrisiko på nuvæ-

rende tidspunkt ikke i vurderingen af særli-

ge risici i henhold til undtagelsesbestem-

melsen i ledelsesbekendtgørelsens §25. 

 

 
4. Kreditrisiko 

Kreditrisikoen er PenSam Bank’s væsent-

ligste risikoområde, og er risikoen for at 

banken lider tab som følge af, at en udlåns-

kunde eller en anden modpart misligholder 

sine forpligtelser. Herunder hører koncen-

trationsrisiko, hvilket er den risiko der op-

står, når udlånsvolumen er koncentreret på 

eksempelvis få store enkeltengagementer.  

 

4.1. Kreditpolitik 

PenSam Bank har en kreditpolitik, hvori der 

redegøres for bl.a. kreditvurderings- og 

kreditgivningsprincipper samt, hvilken sik-

kerhedsstillelse banken kan modtage. Kre-

ditpolitikken bliver løbende justeret i forhold 

til de samfundsmæssige konjunkturer. Mi-

nimum en gang årligt bliver kreditpolitikken 

revideret og godkendt af bestyrelsen. 

 

PenSam Bank yder som hovedregel alene 

lån og kreditter til private kunder. Nye kun-

der skal have tilknytning til FOA og/eller 

være ansat i PenSam samt deres nærme-

ste familiemedlemmer. Dette medfører en 

vis kreditrisikokoncentration på kundesiden, 

idet størstedelen af kunderne i PenSam 

Bank har ensartede beskæftigelses- og 

overenskomstmæssige forhold. Det er dog 

vurderingen, at denne koncentration ikke er 

til ugunst. 

 

Med henblik på at begrænse bankens tabs-

risiko er der fastsat specifikke interne regler 

for størrelsen af enkelte engagementer og 

summen af store engagementer, jf. de til 

enhver tid gældende politikker, retningslin-

jer og forretningsgange som beskrevet i 

Bekendtgørelse om ledelse og styring af 

pengeinstitutter m.fl. Der foretages løbende 

en vurdering af samtlige engagementer, og 

endvidere vurderes alle engagementer i 

forbindelse med låneansøgninger og en-

hver ændring, der har indflydelse på kun-

dens betalingsevne og/eller -vilje. 

 

Bankens politik ved overtagelse af enga-

gementer er - i det omfang banken bliver 

vidende herom - at der ikke indgås aftaler 

med potentielle kunder, hvorpå andre pen-
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geinstitutter har enten realiseret tab eller 

foretaget nedskrivning.  

 

Bankens retningslinjer angiver, i hvilket 

omfang direktionen er bemyndiget til at yde 

lån, garantier mv. Retningslinjerne justeres 

jævnligt og er videredelegeret til de enkelte 

disponerende medarbejdere i form af bl.a. 

forretningsgange og bevillingsbeføjelser for 

henholdsvis handelsbeholdningen og kre-

ditgivningen.  

 

4.2. Styring af kreditrisici 

Ved etablering af engagementer eller forhø-

jelse af engagementer med kunder, skal 

banken ved en tilbundsgående kreditvurde-

ring dokumentere, at kunden er kreditvær-

dig. Det vil sige, at kunden har såvel evne 

som vilje til, at opfylde nuværende og frem-

tidige forpligtelser over for banken. Pen-

Sam Bank indgår som hovedregel ikke en-

gagementer, der indebærer kreditrisici med 

personer, som er registreret i RKI Kreditin-

formation eller i kort- og checkmisbruger-

kartoteket. 

 

For at estimere kundernes kreditmæssige 

adfærd benytter Banken en adfærdssco-

ringsmodel udviklet af BEC. Modellen an-

vendes i forbindelse med beregningen af 

de gruppevise nedskrivninger og indgår 

som et centralt element i forhold til kunde-

rådgivernes kreditgivning. Det sidste bety-

der, at modellen er med til at ensarte forud-

sætningerne for tildeling af kredit, hvilket 

forstærker kreditstyringen i banken. 

 

Et vigtigt element i BECs klassifikationsmo-

del er den løbende overvågning af kunder-

nes migrationer mellem forskellige risiko-

klasser, og i den henseende er banken 

særligt opmærksom på kunder, hvis kredit-

værdighed er forværret i en given måned.  

PenSam Bank anvender endvidere en an-

søgningsscoremodel som rådgiverværktøj 

for nye kunder med mindre kreditengage-

menter. Modellen medvirker, ligesom ad-

færdsscoringsmodellen, til at ensarte forud-

sætningerne for tildeling af kredit og for-

stærker dermed kreditstyringen i banken. 

I overensstemmelse med de til enhver tid 

gældende politikker, retningslinjer og for-

retningsgange, rapporteres der løbende til 

direktionen og bestyrelsen om bankens 

største kreditengagementer og overtræk. 

Endvidere rapporteres der løbende på ud-

viklingen i boniteten i den samlede udlåns-

portefølje. 

 

Én gang årligt afholdes aktivgennemgang 

af signifikante udlån. Her gennemgås vær-

diansættelsen af bankens største udlåns-

engagementer, og der rapporteres om alle 

engagementer større end 1,7 mio. kr. Gen-

nemgangen foretages typisk i slutningen af 

1. halvår, hvor kunderne har modtaget års-

opgørelsen samt bl.a. værdiansættelse af 

andelsboliger mv. 

 

4.3. Sikkerheder 

PenSam Bank benytter sig kun af pant som 

sikkerhedsstillelse. Der tages sikkerhed i 

ejerpantebreve ved fast ejendom, mens der 

ved lån til bil og andelsbolig sker registre-

ring af sikkerheden i henholdsvis bil- og 

andelsboligbogen. 

 

4.4. Modpartsrisiko 

PenSam Bank har valgt, ikke at anvende 

futures. Derimod kan PenSam Bank an-

vende obligationsforwards og valutater-

minsforretninger, primært i forbindelse med 

reinvestering af udtrukne obligationer. Han-

delsomfanget vil oftest være begrænset, og 

handler foretages primært med de største 

obligationshuse. Afvikling sker altid som 

'levering mod betaling'.  

 

Med hensyn til pengemarkedsindskud er 

der truffet en beslutning om den maksimale 
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andel, der må placeres i de enkelte penge-

institutgrupperinger. 

 

I PenSam Bank's bevillingsproces og i den 

almindelige engagementsovervågning ta-

ges der højde for den beregnede ekspone-

ringsværdi, således at det sikres, at denne 

ikke overstiger den bevilgede kreditgrænse 

på modparten.  

 

4.5. Eksponeringer med kreditrisiko 

I nedenstående tabeller vises en dekompo-

nering samt løbetidsfordeling af bankens 

eksponeringer med kreditrisiko. 

Tabel 7. Eksponeringer med kreditrisiko efter nedskrivninger og før hensyntagen til 

virkninger af kreditrisikoreduktion, ultimo 2017.  

Alle beløb i mio. kr. Uvægtet Vægtet 

Poster uden for handelsbeholdningen 1.246,5 878,4 

Ikke-balanceførte poster 178,1 152,2 

Poster i alt med kreditrisiko  1.424,6 1.030,6 

 

Tabel 8. Eksponeringer med kreditrisiko, ekskl. ikke-balanceførte poster, fordelt på 

eksponeringskategorier, ultimo 2017. 

Alle beløb i t. kr. Uvægtet Vægtet 

Eksponeringer mod centralregeringer eller centralbanker 53.648 0 

Eksponeringer mod institutter 80.693 23.783 

Eksponeringer mod erhvervsvirksomheder m.v. 38.476 38.476 

Eksponeringer mod detailkunder 985.282 738.872 

Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom 51.113 38.335 

Eksponeringer hvorpå der er restance eller overtræk 7.155 8.829 

Eksponeringer mod aktier 29.092 29.092 

Andre eksponeringer 1.030 1.030 

I alt  1.246.489 878.417 

  

Tabel 9. De samlede eksponeringers restløbetider, ekskl. ikke-balanceførte poster, 

ultimo 2017. Alle beløb i t. kr. 

 
Anfordring 0-3 mdr. 3 mdr.–1 år 1-5 år Over 5 år 

Eksponering mod centralre-

geringer eller centralbanker 
49.223 0 3.319 0 1.106 

Eksponeringer mod institut-

ter 
80.693 0 0 0 0 

Eksponeringer mod er-

hvervsvirksomheder m.v. 
3.567 0 0 0 34.909 

Eksponeringer mod detail-

kunder 
11.709 37.941 106.039 407.777 421.815 

Eksponeringer sikret ved 

pant i fast ejendom 
607 1.968 5.501 21.154 21.882 

Eksponeringer hvorpå der 

er restance eller overtræk 
85 276 770 2.961 3.063 
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Eksponeringer mod aktier 0 0 0  29.092 

Andre eksponeringer 1.030 0 0 0 0 

I alt 146.914 40.185 115.629 431.892 511.867 

 

4.6. Nedskrivninger på udlån 

Betingelsen for at foretage nedskrivning på 

udlån er alene, at der skal være indtruffet 

objektiv indikation for værdiforringelse 

(OIV). At der er indtruffet OIV vil sige, at der 

er indtruffet begivenheder der kan føre til 

tab som følge af kundernes manglende 

betalingsevne eller -vilje.  

 

Bankens udlån er opdelt i individuelt vurde-

rede udlån og gruppevist vurderede udlån. 

Engagementer, som ikke er omfattet af en 

individuel nedskrivning, vurderes gruppe-

vist. De gruppevist vurderede udlån opde-

les i kreditrisikogrupper, der er baseret på 

udlånstype og eventuelt stillet sikkerhed. 

 

Kan det dokumenteres på gruppe- eller 

enkeltengagementsniveau, at der er indtruf-

fet OIV, nedskrives grup-

pen/enkeltengagementet til den tilbagedis-

konterede værdi af den forventede fremtidi-

ge betalingsstrøm. Foretagne nedskrivnin-

ger indgår i resultatopgørelsen under po-

sten 'Nedskrivninger på udlån og tilgodeha-

vender mv.’. I 2017 udgjorde de samlede 

nedskrivninger 0,4% af udlåns- og garanti-

porteføljen. 

 

Bankens samlede nedskrivninger består af 

nettoresultatet af følgende underposter:  

 Nedskrivninger som følge af værdi-

forringelser, som banken efter ob-

jektiv gennemgang har konstateret 

på de individuelt eller gruppevist 

vurderede engagementer i årets løb  

 Beløb som er tilbageført, idet betin-

gelserne for nedskrivning ikke læn-

gere er til stede 

 Konstaterede tab på engagementer 

som ikke har været nedskrevet 

 Beløb som er indgået på tidligere 

afskrevne fordringer 

 

Individuel nedskrivning foretages primært 

på nødlidende eller misligholdte engage-

menter. Den hyppigst fyldestgjorte indikati-

on til individuel nedskrivning er mislighol-

delse af afdragsbetalingerne. Herudover 

giver eksempelvis dødsfald eller gældssa-

nering ligeledes anledning til en OIV-

markering. Størrelsen på den individuelle 

nedskrivning beregnes med udgangspunkt i 

en individuel vurdering af kundens beta-

lingsevne og -vilje. 

  

Da PenSam Bank er en bank med hoved-

sageligt privatkunder, ydes generelt ikke 

erhvervsmæssige lån. Branchefordelingen 

foretages efter en eventuel momsregistre-

ring hos privatkunderne, som den afspejles 

via opdateringer fra CPR-registret. I tabel 

10 nedenfor er vist branchefordelingen af 

udlån, hvorpå der er foretaget individuelle 

nedskrivninger/hensættelser. 

 

 

 

 

 

Tabel 10. Branchefordeling, ultimo 2017. 
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Alle beløb i t. kr. 

Udlån og garanti-

debitorer, hvor der 

er foretaget ned-

skrivninger/ 

hensættelser 

Individuelle 

nedskrivninger/ 

hensættelser 

ultimo året 

Udgiftsførte beløb 

vedr.   

værdireguleringer 

og nedskrivninger i 

løbet af perioden       ringer og 

 

Offentlige myndigheder    0 0 0 

Erhverv    0 0 0 

Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri   0 0 0 

Industri og råstofudvinding   0 0 0 

Energiforsyning    0 0 0 

Bygge og anlæg    0 0 0 

Handel    0 0 0 

Transport, hoteller og restauranter   0 0 0 

Information og kommunikation   0 0 0 

Finansiering og forsikring    0 0 0 

Fast ejendom    0 0 0 

Øvrige erhverv    0 0 0 

I alt erhverv    0 0 0 

Private    28.670 21.530 873 

I alt    28.670 21.530 873 
 

 

Tabel 11. Bevægelser på værdiforringede fordringer som følge af værdireguleringer 

og individuelle nedskrivninger. 

Alle beløb i t. kr.        2017 

Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser primo på udlån og garantidebitorer (A)     18.381 

Bevægelser i året 

   Nedskrivninger/hensættelser i årets løb (1)    7.595 

   Tilbageførsel af nedskrivninger/hensættelser foretaget i tidligere regnskabsår,  

    hvor der ikke længere er objektiv indikation på værdiforringelse eller værdiforringelsen 

    er reduceret (2)      3.573 

    Endeligt tabt (afskrevet) tidligere individuelt nedskrevet/hensat (3)  873 

Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser ultimo på udlån og garantidebitorer (B: A+1-2-3) 21.530

 

Gruppevise nedskrivninger foretages, hvis 

der indtræffer begivenheder, som vurderes 

at medføre et forventet tab der overstiger 

det oprindeligt forventede tab for gruppen. 

Dette vurderes på baggrund af en adfærds-

scoremodel, som justeres med en faktor 

relateret til den makroøkonomiske udvik-

ling. Det oprindeligt forventede tab afspej-

les i rentesatsen for de enkelte lån. 

  
 

 

 

Tabel 12. Gruppevise nedskrivninger, ultimo 2017. 
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Alle beløb i t. kr. 

Udlån og garanti-

debitorer, hvor der 

er foretaget ned-

skrivninger/ 

hensættelser 

Gruppevise 

nedskrivninger/ 

hensættelser 

ultimo året 

Udgiftsførte beløb 

vedr.   

værdireguleringer 

og nedskrivninger i 

løbet af perioden       ringer og 

 

I alt   320.100 3.620 374 

         

Tabel 13. Bevægelser på værdiforringede fordringer som følge gruppevise nedskriv-

ninger. 

Alle beløb i t. kr.        2017 

Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser primo på udlån og garantidebitorer (A)     3.246 

Bevægelser i året 

   Nedskrivninger/hensættelser i årets løb (1)    2.360 

   Tilbageførsel af nedskrivninger/hensættelser foretaget i tidligere regnskabsår (2)  1.986 

Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser ultimo på udlån og garantidebitorer (B: A+1-2) 3.620

 

Pr. 1. januar 2018 implementeres den nye 

regnskabsstandard om finansielle instru-

menter i den danske regnskabsbekendtgø-

relse. Implementeringen af den nye regn-

skabsstandard afstedkommer en ny bereg-

ningsmetode for nedskrivninger på udlån, 

og forventes at medføre en begrænset 

stigning i bankens nedskrivninger. For yder-

ligere detaljer om konsekvenserne af de 

nye regnskabsregler henvises til bankens 

årsregnskab. 

 

5. Markedsrisiko 

Markedsrisiko er risikoen for tab som følge 

af kurs- eller prisændringer. Som nævnt 

tidligere, består markedsrisikoen i PenSam 

Bank hovedsageligt af renterisiko. 

 

5.1. Markedsrisikopolitik 

PenSam Bank er karakteriseret ved at have 

et stort indlånsoverskud, som primært er 

placeret i fondsaktiver, jf. bankens investe-

ringspolitik. Investeringspolitikken og de 

dertil hørende retningslinjer er godkendt af 

bestyrelsen og fastlægger rammer for de 

investeringsaktiver Banken kan disponere i. 

 

PenSam Bank ønsker at have en konserva-

tiv risikoprofil på investering af overskudsli-

kviditeten, så den er værdisikker og ikke 

udsætter egenkapitalen for risiko for større 

tab. 

 

5.2. Styring af markedsrisici  

Bestyrelsen har vedtaget en ramme for den 

samlede renterisiko i procent af kapital-

grundlaget, som banken må have på inve-

steringsaktiverne. 

 

Der er også vedtaget et sæt retningslinjer 

for investeringsområdet for banken, der 

angiver, hvilken andel der kan investeres i 

hvilke aktiver og om spredning mv. Ligele-

des er der grænser for pengemarkedspla-

ceringer. 

 

Bankens investeringsaktiver er alle registre-

ret i bankens fondsstyringssystem, ligesom 

der i performanceøjemed sker en skygge-

registrering i PenSam koncernens fonds-

administration. 

 
Der bliver til bestyrelsesmøderne i PenSam 

Bank rapporteret om udvikling på de finan-

sielle markeder, investeringer, lines mv. 
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ifm. den almindelige ledelsesrapportering. 

Herudover bliver der dagligt udarbejdet 

oversigter over bl.a. kursbevægelser og 

renterisikoen på investeringsaktiverne. 

5.3. Markedsrisiko indenfor handelsbehold-

ningen 

PenSam Bank har ikke aktier eller valuta-

positioner i handelsbeholdningen, så mar-

kedsrisikoen indenfor handelsbeholdningen 

henføres alene til renterisiko. Dog holder 

banken enkelte aktier udenfor handelsbe-

holdningen, jævnfør afsnit 5.4.  

 

Renterisikoen udtrykker tabspotentialet på 

obligationsbeholdningen samt fastforrente-

de mellemværender ved en rentestigning 

på 1%-point. Der regnes løbende renterisi-

ko på investeringsaktiverne, og denne hol-

des op mod renterisikoen på indlånsover-

skuddet. Renterisikoen på investeringsakti-

verne beregnes både ved hjælp af Finans-

tilsynets fradragsfaktorer samt med korrige-

rede og konveksitetsjusterede varigheder. 

Renterisikoen kapitaldækkes i det lovpligti-

ge solvenskrav. 

 

Som det fremgår af tabel 14, udgjorde ren-

terisikoen 11,5 mio. kr. ultimo 2017 svaren-

de til 4,5% af kapitalgrundlaget. 

 

Tabel 14. Renterisiko ultimo 2017. 

 Renterisiko (t. kr.) 

DKK 11.455 

 

Solvensbehov for risici under markedsrisi-

koområdet fremgår af tabel 15 nedenfor. 

 

Tabel 15. Opgørelse af solvensbehov på markedsrisikoområdet. 

Alle beløb i t. kr.        Solvenskrav (vægtet beløb) 

Poster med positionsrisiko:  

    Gældsinstrumenter 12.474 

    Aktier mv. 0,0 

    Råvarer 0,0 

Poster med valutarisiko: 

    Valutapositioner 0,0 

 

5.4. Markedsrisiko udenfor handelsbehold-

ningen 

Renterisiko udenfor handelsbeholdningen  

PenSam Bank er ikke eksponeret mod ren-

terisiko uden for handelsbeholdningen, da 

alt rentebærende ind- og udlån er variabelt 

forrentet. Banken er heller ikke eksponeret 

mod basisrisiko. 

 

Eksponeringer i aktier mv. der ikke indgår i 

handelsbeholdningen 

PenSam Bank har i samarbejde med andre 

pengeinstitutter erhvervet aktier i en række 

sektorselskaber. Disse sektorselskaber har 

til formål at understøtte pengeinstitutterne. 

PenSam Bank påtænker ikke at sælge dis-

se aktier, idet en deltagelse i disse sektor-

selskaber anses for nødvendig for at drive 

pengeinstituttet. Aktierne indgår derfor ikke 

i handelsbeholdningen. 

 

Banken har en enkelt investering i kapital-

andele i Kinnerton Mortgage Funds PLC, 

som alene har underliggende eksponering i 

private pantebreve med pant i danske ejer-

boliger og fritidshuse. Investeringen indgår 

ikke i handelsbeholdningen, da det er for-

ventningen, at den beholdes til udløb. Inve-

steringen indgår i stedet som kreditrisiko i 

opgørelsen af de risikovægtede ekspone-

ringer. 
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6. Operationel risiko 

Operationel risiko er risikoen for økonomi-

ske tab som følge af uhensigtsmæssige 

eller mangelfulde interne procedurer, men-

neskelige eller systemmæssige fejl, eller 

som følge af eksterne begivenheder inklu-

sive juridiske risici.  

 

6.1. Politik for operationel risiko 

Bestyrelsen har vedtaget politik og ret-

ningslinjer for operationelle risici, som sæt-

ter rammerne for arbejdet med de operatio-

nelle risici, herunder definitionen af de ope-

rationelle risici.  

 

6.2. Styring af operationelle risici 

Alle operationelle hændelser indberettes og 

opsamles i et centralt system. Dette gælder 

også for hændelser, som kunne have ud-

løst væsentlige tab, men ikke gjorde det 

(nærved tab). De registrerede hændelser 

indgår løbende i risikovurderinger, vurde-

ringer af kontrolmiljøet samt i kapitalbereg-

ningerne for de operationelle risici.   

 

Banken har outsourcet udvikling, drift og 

vedligeholdelse af informationsteknologi til 

BEC, mens it-netværk hovedsageligt er 

outsourcet til KMD. Herudover foretages en 

del af de administrative forhold i samarbej-

de med PenSam A/S. Der er fuld funktions-

adskillelse. 

 

 
7. Likviditetsrisiko 

Ved likviditetsrisiko forstås risikoen for, at 

Bankens omkostninger ved fremskaffelse af 

likviditet stiger uforholdsmæssigt meget 

samt at banken ikke har den fornødne likvi-

ditet til at opfylde målsætningerne i forret-

ningsplanen og ultimativt ikke kan overhol-

de sine betalingsforpligtelser.  

7.1. Politik for likviditetsrisiko 

Bankens likviditetspolitik og de dertil hø-

rende retningslinjer fastsætter grænser for 

likviditetsoverdækningen, som til enhver tid 

skal være betryggende stor i forhold til de 

lovmæssige krav. Politikken har desuden til 

formål at sikre, at den fornødne likviditet til 

at opretholde forretningsmodellen altid er til 

stede. Banken ønsker alene at være finan-

sieret ved indlån, hvilket kræver en solid 

likviditetsoverdækning. 

7.2. Styring af likviditetsrisiko 

Banken har som følge af et forholdsvist 

stort indlånsoverskud en stor overdækning 

af likviditet, og likviditetsstyring er tilrettelagt 

med henblik på at sikre den fornødne likvi-

ditet til opfyldelse af de langsigtede mål. 

Der gennemføres løbende stresstest af 

Bankens likviditet på 12-måneders sigt, og 

der foretages mindst én gang årligt en om-

fattende stresstest af den langsigtede likvi-

ditetssituation. 

Der sker endvidere løbende overvågning af 

likviditetssituationen, idet der rapporteres 

månedligt på Bankens opfyldelse af LCR 

likviditetskravet samt finanstilsynets pejle-

mærke for likviditet. Endeligt opgøres Ban-

kens likviditetspositioner på daglig basis. 

Bestyrelsen har vedtaget en genopret-

ningsplan for likviditet, som definerer kon-

krete tiltag, der kan genoprette Bankens 

likviditetssituation i tilfælde af at grænserne 

for likviditetsoverdækningen overskrides. 

 

8. Anvendelsesområde 

PenSam Bank A/S 

Jørgen Knudsens Vej 2 

Postboks 282 

3520 Farum 

CVR-nr. 13 88 46 76 

Hjemsted Furesø, Danmark 

Moderselskab: 

PenSam Holding A/S 

CVR-nr. 12 62 95 32  
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Hjemsted Furesø, Danmark. 

 

Banken er et datterselskab uden egne døt-

re – der foretages derfor ingen konsolide-

ring. 


