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Fanø Sparekasses risikorapport pr. 31.12.2015 
 
 
Denne risikorapport er udarbejdet med henblik på at offentliggøre information om sparekassens 
risici, kapitalstruktur, kapitaldækning og risikostyring m.v. i henhold til Søjle 3 i 
kapitaldækningsreglerne. Risikorapporten er et supplement til Søjle 1 og 2, der omhandler 
henholdsvis sparekassens solvensprocent og solvensbehov.  
 
Kravene til offentliggørelse af pengeinstitutters oplysningsforpligtelser er indeholdt i CRR-
forordningens artikel 431 til 455, der trådte i kraft 1. januar 2014. 
 
Det er et led i sparekassens forretningspolitik at tage risici i de finansielle markeder, herunder især 
kredit- og markedsrisici, med henblik på at gøre forretninger med vores kunder.  
 
Sparekassens risikorapport opdateres årligt og revideres ikke. 
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1. Risiko- og risikostyringspolitik 
 
1.1 Målsætninger og risikopolitikker 
Fanø Sparekasses bestyrelse fastlægger de overordnede målsætninger og risikopolitikker for 
sparekassens væsentligste risikoområder, herunder markedsrisici, kreditrisici, operationelle risici og 
likviditetsrisici. Formålet med sparekassens politikker for risikostyring er at minimere tabsrisici. 
Bestyrelsen fastlægger de overordnede principper for sparekassens overvågning, styring og 
rapportering på disse risikoområder. 
 
De af bestyrelsens fastlagte politikker og målsætninger danner rammerne for de operative 
målsætninger, der er delegeret til sparekassens direktion og på udvalgte områder videredelegeret til 
ansvarlige på fagområderne. Direktionen har tillige ansvaret for udarbejdelse af forretningsgange på 
de respektive områder, for den daglige styring og overvågning af det enkelte fagområdes risici samt 
for den løbende rapportering. 
 
Sparekassens bestyrelse foretager løbende og mindst en gang om året en vurdering af sparekassens 
enkelte og samlede risici og tager i den forbindelse stilling til, om risiciene er acceptable. 
 
Sparekassen har i henhold til lovgivningen etableret en risikostyringsfunktion, hvor sparekassens 
direktør er udpeget som risikoansvarlig. Risikostyringsfunktionen udarbejder mindst en gang årligt 
en rapport til bestyrelsen om sparekassens risikostyring. Rapporten udarbejdes på baggrund af en 
bestyrelsesgodkendt instruks. 
 
 
1.2 Kreditrisiko 
Den væsentligste risiko for sparekassen er kreditrisikoen, der er defineret som risikoen for tab som 
følge af, at debitor eller andre modparter helt eller delvist misligholder deres betalingsforpligtigelse 
overfor sparekassen. 
 
Sparekassens samlede kreditrisiko styres efter politikker og rammer, der er fastlagt af bestyrelsen og 
som er udmøntet i forretningsgange. 
 
Bestyrelsen bevilger sparekassens største engagementer og gennemgår årligt sparekassens største 
kreditengagementer samt vurderer den kreditmæssige spredning på kundetyper og brancheforhold 
som et led i sparekassens overvågning og opfølgning. 
 
Hovedelementerne i den gældende kreditpolitik er følgende: 
Sparekassens kreditpolitik fastsætter, at sparekassens risikoprofil på kreditområdet skal være 
passende forsigtig. 
 
Overordnet ønsker bestyrelsen udlånsvækst, både ved udvidelse af forretningsomfanget med 
eksisterende kunder og ved etablering af nye kundeforhold. Dog skal al kreditgivning ske efter et 
princip om forretningsmæssig kalkuleret risiko, hvorfor der kun kan bevilges kredit til kunder, hvor 
det kan dokumenteres, at kunden forventeligt kan tilbagebetale kreditterne samt for 
erhvervsdrivende, at disse tillige besidder evnen til at drive virksomheden på forsvarlig og rentabel 
vis. 
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Der skal sikres en god bonitet i sparekassens kundeportefølje, hvilke bl.a. stiller krav om en 
hensigtsmæssig spredning af kreditporteføljen på engagementsstørrelser, brancher, formål samt 
tildelte sikkerheder. Der er herunder defineret følgende rammer: 
-Det primære geografiske markedsområde er Fanø Kommune og Esbjerg Kommune. 
Udlånsfordelingen skal være således, at maksimalt 40 % udgøres af udlån udenfor det primære 
geografiske markedsområde. 
-Sparekassen tilstræber, at der ikke haves eksponeringer inden for en enkelt branche, der overstiger 
20 % af sparekassens samlede udlån. 
-Sparekassen ønsker ikke eksponeringer i kundeforhold, hvor blanco elementet opgjort efter 
sparekassens sædvanlige opgørelsesprincipper overstiger 10 % af sparekassens kapitalgrundlag. 
 
Kreditter kan ydes af medarbejdere med en tildelt bevillingsbeføjelse. Beføjelserne differentieres 
efter medarbejderkompetence og ansvarsområde. 
 
Bestyrelsen har fastlagt principper for månedsvis og kvartalsvis rapportering på kreditområdet. 
 
1.2.1 Nedskrivninger 

Når der er indtruffet objektiv indikation på, at et udlån/tilgodehavende er værdiforringet, og den 
eller de pågældende begivenheder har en indvirkning på størrelsen af de forventede betalinger fra 
udlånet, som kan værdiansættes pålideligt, foretages en individuel nedskrivning. Nedskrivningen 
svarer til forskellen mellem udlånets regnskabsmæssige værdi og nutidsværdien af forventede 
fremtidige betalingsstrømme fra udlånet, herunder realisation af eventuel sikkerhed. 
Tilbagebetalingsforløbet i beregningen må maksimalt være 5 år.  
 
Udlån, hvorpå der ikke foreligger objektiv indikation på værdiforringelse, indgår i en 
porteføljemæssig vurdering af nedskrivningsbehovet. En porteføljemæssig vurdering foretages på 
grupper af udlån, der har ensartede karakteristika med hensyn til kreditrisiko.  
 
 
1.3 Markedsrisiko 
Sparekassens bestyrelse har i markedsrisikopolitikken fastlagt de overordnede rammer og 
principper for styring af markedsrisici. Fanø Sparekasse har defineret markedsrisiko som risikoen 
for, at dagsværdien af sparekassens finansielle instrumenter ændrer sig som følge af udsving i 
markedspriser, hvor der særligt fokuseres på renterisiko, valutakursrisiko og aktierisiko. 
 
Sparekassens aktiebeholdning er opdelt i henholdsvis handelsbeholdning og anlægsbeholdning, 
hvoraf sidstnævnte blandt andet består af unoterede aktier i fællesejede sektorselskaber, som 
sparekassen samarbejder med. 
 
Sparekassens samlede markedsrisiko skal være passende forsigtig, hvilket bl.a. indebærer 
overholdelse af følgende rammer: 
-Renterisikoen må totalt set ikke overstige 7 % af kapitalgrundlaget. 
-Valutarisikoen må for valutaindikator 1 ikke overstige 30 % af kapitalgrundlaget og for 
valutaindikator 2 ikke overstige 2 % af kapitalgrundlaget. 
-Beholdningen af aktier i et enkelt selskab må ikke overstige 10 % af sparekassens kapitalgrundlag. 
-Handelsbeholdningen af børsnoterede danske aktier må ikke overstige 25 % af kapitalgrundlaget. 
-Handelsbeholdningen af børsnoterede udenlandske aktier må ikke overstige 10 % af 
kapitalgrundlaget. 
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-Beholdningen af unoterede aktier i selskaber, der investerer i erhvervsobligationer, må ikke 
overstige 50 % af kapitalgrundlaget. 
-Beholdningen af unoterede aktier i øvrigt må ikke overstige 10 % af kapitalgrundlaget. Dette 
gælder dog ikke aktier i sektorejede selskaber. For disse aktier ønsker sparekassen at deltage i 
sektorens normale omfordeling og tegning. 
-Øvrige prisrisici bør undgås eller holdes på et meget lavt niveau. 
 
Bestyrelsen modtager løbende månedsvis og kvartalsvis rapportering om udviklingen i 
markedsrisiciene. Rapporteringen udarbejdes af sparekassens økonomi- og administrationsafdeling.  
 
 
1.4 Likviditetsrisiko 
Fanø Sparekasses likviditetsrisiko defineres som risikoen for tab som følge af manglende 
tilstrækkelig likviditet til opfyldelse af vores forpligtelser både generelt og i henhold til lov om 
finansielle virksomheder – både på kort og på længere sigt. 
 
Bestyrelsen har besluttet en politik på likviditetsområdet, der fastlægger den overordnede 
risikoprofil samt den organisatoriske ansvarsfordeling med henblik på lønsomt at understøtte 
sparekassens forretningsmodel. I politikken er det vedtaget, at sparekassens likviditetsrisiko skal 
være lav, og der er defineret følgende rammer: 
-Sparekassen skal være selvfinansierende 
-Sparekassens likviditetsoverdækning i henhold til likviditetskravet opgjort efter § 152 i lov om 
finansiel virksomhed til enhver tid skal være mindst 170 %. 
-Sparekassens finansieringsstruktur skal være sammensat, så den opfylder grænseværdien for stabil 
funding på 1 i Tilsynsdiamanten. 
-Den samlede eksponering i form af indestående i andre enkeltstående kreditinstitutter ikke må 
overstige 100 % af kapitalgrundlaget. 
 
Sparekassen styrer sit likviditetsberedskab med henblik på at sikre, at sparekassens omkostninger til 
likviditetsfremskaffelse ikke stiger uforholdsmæssigt meget og for at undgå, at manglende funding 
forhindrer sparekassen i at opretholde den vedtagne forretningsmodel. Ultimativt skal 
likviditetsstyringen sikre, at sparekassen altid er i stand til at opfylde sine betalingsforpligtelser. Der 
foretages kvartalsvise stresstest af sparekassens likviditetsoverdækning. Endvidere indeholder 
likviditetspolitikken en overordnet beredskabsplan for fremskaffelse af likviditet. 
 
Økonomi- og administrationsafdelingen har ansvaret for den løbende rapportering om sparekassens 
likviditetssituation. Bestyrelsen modtager månedsvis og kvartalsvis rapportering. 
 
 
1.5 Operationel risiko 
Fanø Sparekasses operationelle risiko defineres som tab, der kan henføres til systemmæssige og 
menneskelige fejl, der ikke er opfanget i sparekassens interne kontrolsystemer, eller udefra 
kommende begivenheder, herunder retssager mod sparekassen. 
 
Det er sparekassens mål at begrænse de operationelle risici under hensyntagen til de omkostninger, 
som er forbundet hermed. 
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Sparekassens bestyrelse har i politikken for operationelle risici angivet rammer for opsamling, 
registrering og rapportering af tab på operationelle hændelser samt for håndteringen af tab. 
Derudover har sparekassen en politik for it-sikkerhed og en politik for forsikringsmæssig afdækning 
af risici, som understøtter den operationelle risikostyring. 
 
Sparekassens interne kontrolområde varetager en række kontroller, der skal sikre at sparekassens 
forretningsgange og procedurer overholdes. Herudover er der udarbejdet en beredskabsplan for IT 
nedbrud. 
 
Bestyrelsen modtager rapportering om eventuelle tab på operationelle hændelser større end 100 t.kr.  
 
1.6 Ledelseserklæringer 
 
1.6.1 Erklæring i henhold til artikel 435, stk. 1, litra e 

Sparekassens bestyrelse og direktion har den 23. februar 2016 godkendt risikorapporten for 2015. 
Det er bestyrelsens vurdering, at sparekassens risikostyringsordninger er tilstrækkelige og giver 
sikkerhed for, at de indførte risikostyringssystemer er tilstrækkelige i forhold til sparekassens profil 
og strategi. 
 
1.6.2 Erklæring i henhold til artikel 435, stk. 1, litra f 

Det er bestyrelsens vurdering, at nedenstående beskrivelse af sparekassens overordnede risikoprofil 
i tilknytning til sparekassens strategiplan, forretningsmodel samt nøgletal, giver et relevant og 
dækkende billede af sparekassens risikoforvaltning, herunder af, hvordan sparekassens risikoprofil 
og den fastsatte risikotolerance påvirker hinanden. 
 
Bestyrelsens vurdering er foretaget på baggrund af den af bestyrelsen vedtagne 
forretningsmodel/strategi samt af materiale og rapporteringer forelagt for bestyrelsen af 
sparekassens direktion (risikoansvarlig) og af den complianceansvarlige. 
 
Gennemgangen af sparekassens forretningsmodel og politikker viser, at forretningsmodellens 
overordnede krav til de enkelte risikoområder fuldt og dækkende udmøntes i de enkelte politikkers 
specifikke grænser. 
 
Gennemgangen af bestyrelsens retningslinjer til direktionen og videregivne beføjelser viser: 
-at de fastsatte grænser i de enkelte politikker fuldt og dækkende udmøntes i de underliggende 
retningslinjer til direktionen og videregivne beføjelser. 
-at de reelle risici ligger indenfor grænserne, fastsat i de enkelte politikker og i videregivne 
beføjelser. 
-og at det på den baggrund er bestyrelsens vurdering, at der er overensstemmelse mellem 
forretningsmodel, politikker, retningslinjer og de reelle risici inden for de enkelte områder. 
 
Sparekassens strategiplan beskriver sparekassens vision, og et centralt element heri er, at 
sparekassen ønsker at bidrage positivt til lokalsamfundet og til stadighed være den foretrukne 
sparekasse for erhvervslivet og privatpersoner på og udenfor Fanø. Af strategiplanen fremgår det 
endvidere, at sparekassen skal have en god økonomi og soliditet, herunder ønskes en 
solvensoverdækning på mindst 4 %-point over det individuelle solvensbehov. Pr. 31. december 
2015 udgør overdækningen 15,75 %-point. Sparekassen har således en robust kapitalbase, som 
understøtter forretningsmodellen. 
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Den af bestyrelsen besluttede maksimale risikotolerance styres via de fastsatte grænser i de enkelte 
politikker, herunder grænserne i Tilsynsdiamanten, jfr. nedenstående tabel. 
 
  Tilsysnsdiamantens grænseværdi Sparekassens opfyldelse pr. 31/12-2015 
Udlånsvækst < 20% -13,3% 
Store engagementer < 125% 21,4% 
Likviditetsoverdækning > 50% 491,3% 
Funding ratio < 1 0,28% 

Ejendomseksponering < 25% 2,7% 
  
Sparekassen opfylder således samtlige grænseværdier i Tilsynsdiamanten pr. 31. december 2015. 
 
 
1.7 Oplysninger om ledelsen i henhold til artikel 435, stk. 2 
 
Sparekassens bestyrelsesmedlemmer besidder følgende øvrige bestyrelsesposter: 
 
Henrik Christiansen har i alt 2 øvrige bestyrelsesposter. 
 
Jesper Møller har én øvrig bestyrelsespost. 
 
Sparekassen følger de kompetencekrav til bestyrelsen, som følger af den finansielle lovgivning. I 
overensstemmelse hermed vurderer bestyrelsen løbende, om dens medlemmer tilsammen besidder 
den fornødne viden og erfaring om sparekassens risici til at sikre en forsvarlig drift af sparekassen.  
 
Repræsentantskabet er sparekassens øverste myndighed. Proceduren for valg af medlemmer til 
repræsentantskabet fremgår af sparekassens vedtægter, der er tilgængelig på sparekassens 
hjemmeside. Repræsentantskabet vælger sparekassens bestyrelse, og proceduren herfor fremgår 
ligeledes af sparekassens vedtægter. 
 
Grundet sparekassens størrelse er der ikke udarbejdet en særskilt politik for mangfoldighed i 
bestyrelsen, ligesom der ikke er nedsat et risikoudvalg (jf. Lov om finansiel virksomhed § 80 b). 
 
 

2. Anvendelsesområde 
Kravene i CRR-forordningens artikel 431-455 finder udelukkende anvendelse på Fanø Sparekasse, 
da sparekassen er et selvstændigt pengeinstitut, der ikke indgår i koncernforhold. 
 
 

3. Kapitalgrundlag 
 
Nedenfor er vist sammenhængen mellem sparekassens egenkapital og kapitalgrundlaget pr. 31. 
december 2015:  
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1.000 kr. 
 Garantkapital 16.851  
 Overført overskud, inkl. garantrenter 81.487 
 Egenkapital 98.338 
 -Fradrag for uudnyttet ramme til indløsning af garantkapital -1.188 
 -Fradrag for ikke udloddede garantrenter -337 
 -Fradrag som følge af forsigtighedsbaseret værdiansættelse -223 
 -Fradrag for udskudte skatteaktiver -1.332 
 -Fradrag for kapitalandele m.v.> 10 % i den finansielle sektor -14.191 
 Kapitalgrundlag (kernekapital) 81.067 
 
Sparekassen har ikke udstedt kapitalinstrumenter omfattet af CRR forordningens artikel 437, litra b. 
 
Da sparekassen ligeledes ikke har hybrid kernekapital, er sparekassens egentlige kernekapital 
identisk med kernekapitalen, og udgør i henhold til ovenstående 81.067 t.kr. Nedenfor vises den 
krævede kapital for opfyldelse af minimumskrav til egentlig kernekapital (4,5 %) og kernekapital 
(6,0 %) i 8 %-kravet: 
tkr. Kapitalkrav Overskydende beløb 

Minimumskrav til egentlig kernekapital (4,5 %) 
                             

12.501  
   

68.566  

Minimumskrav til kernekapital (6,0 %) 
                             

16.668  
                             

64.399  
 
Sparekassen gør ikke brug af overgangsbestemmelser jfr. CRR-forordningens artikel 493, stk. 3, 
men indregner alle fradrag i kernekapitalen. 
 
 

4. Kapitalkrav 
 
4.1 Sparekassens metode til vurdering af solvensbehovet 
Sparekassens metode til vurdering af, hvorvidt den interne kapital (solvensbehovet) er tilstrækkelig 
til at understøtte nuværende og kommende aktiviteter, følger sparekassens ICAAP (Internal Capital 
Adequacy Assessment Process). 
 
I ICAAP’en identificeres de risici, som sparekassen er eksponeret overfor med henblik på at 
vurdere risikoprofilen. Når risiciene er identificeret, vurderes det, hvordan disse evt. kan reduceres, 
f.eks ved forretningsgange, beredskabsplaner m.v. Endelig vurderes det hvilke risici, der skal 
afdækkes med kapital. 
 
Solvensbehovet sparekassens egen vurdering af kapitalbehovet, som følge af de risici, som 
sparekassen påtager sig. Sparekassens bestyrelse har halvårligt drøftelser omkring fastsættelsen af 
solvensbehovet, for at sikre at den er tilstrækkelig til at understøtte nuværende og kommende 
aktiviteter. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra sparekassens direktion. Indstillingen 
indeholder forslag til størrelsen af solvensbehovet, herunder stressniveauer samt 
vækstforventninger. På baggrund af drøftelsen træffer bestyrelsen en afgørelse om opgørelsen af 
solvensbehovet, som skal være tilstrækkelig til at dække sparekassens risici og understøtte 
nuværende og kommende aktiviteter. 
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Herudover drøfter bestyrelsen en gang om året indgående opgørelsesmetoden for sparekassens 
solvensbehov, herunder hvilke risikoområder og benchmarks, der bør tages i betragtning. 
 
Finanstilsynet har udsendt ”Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for 
kreditinstitutter”. Derudover har Lokale Pengeinstitutter udsendt en solvensbehovsmodel. Både 
tilsynets vejledning og Lokale Pengeinstitutters solvensbehovsmodel, som sparekassen anvender, 
bygger på 8 + metoden, hvor der tages udgangspunkt i minimumskravet på 8 % af de risikovægtede 
poster (søjle 1-kravet) med tillæg for risici og forhold, som ikke fuldt ud afspejles i opgørelsen af de 
risikovægtede poster. Derved vil overnormale risici samt andre risici, der ikke er omfattet af søjle I 
udløse et tillæg til de 8 %. 
 
Derudover opstilles i tilsynets vejledning benchmarks for, hvornår tilsynet som udgangspunkt 
vurderer, at søjle 1 ikke er tilstrækkelig indenfor de enkelte risikoområder, hvorfor der skal afsættes 
tillæg til solvensbehovet. Endvidere er der i udpræget grad opstillet metoder til beregning af 
tillæggets størrelse indenfor de enkelte risikoområder. 
 
Selvom Finanstilsynet opstiller benchmarks på de fleste områder, vurderer sparekassen på alle 
områder, om de angivne benchmarks i tilstrækkelig grad tager hensyn til sparekassens risici, og har 
foretaget individuelle tilpasninger. 
 
Sparekassen følger nedenstående skabelon til opgørelse af solvensbehovet: 
  1.000 kr.  % 
1) Søjle 1-kravet     
+ 2) Indtjening (kapital til risikodækning som følge af svag indtjening)     
+ 3) Udlånsvækst (kapital til dækning af organisk vækst i forretningsvolumen)     
+ 4) Kreditrisici, herunder:     
      4a) Kreditrisici på store kunder (> 2 % af kapitalgrundlaget) med finansielle     
             problemer     
      4b) Øvrige kreditrisici     
      4c) Koncentrationsrisiko på individuelle engagementer     
      4d) Koncentrationsrisiko på brancher     
+ 5) Markedsrisici, herunder:     
     5a) Renterisici     
     5b) Aktierisici     
     5c) Valutarisici     
+ 6) Likviditetsrisici (kapital til dækning af dyrere likviditet)     
+ 7) Operationelle risici (kapital til dækning af operationelle risici udover søjle 1)     
+ 8) Gearing (kapital til dækning af risici som følge af høj gearing)     
+ 9) Regulatorisk forfald af kapitalinstrumenter   
+ 10) Eventuelle tillæg som følge af lovbestemte krav     
Total = solvensbehov     
- Heraf til kreditrisici (4)     
- Heraf til markedsrisici (5)     
- Heraf til operationelle risici (7)     
- Heraf til øvrige risici (2+3+6+8+9)     
- Heraf tillæg som følge af lovbestemte krav (1+10)     
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De risikofaktorer, der er medtaget i modellen, er efter sparekassens opfattelse dækkende for alle de 
risikoområder, lovgivningen kræver, at sparekassens ledelse skal tage højde for ved fastsættelsen af 
solvensbehovet, samt de risici, som ledelsen finder, at sparekassen har påtaget sig. Fastsættelsen af 
disse områders indflydelse på solvensbehovsprocenten er, enten beregnet direkte via supplerende 
beregninger eller ved, at sparekassen skønsmæssigt har vurderet kapitalbehovet på disse 
risikoområder. 
 
Pr. 31. december 2015 er sparekassens kapitalbehov opgjort til t.kr. 37.309 svarende til et 
solvensbehov på 13,43 % af de vægtede aktiver. 
 
Sparekassens solvensbehov opdelt på risikoområder pr. 31. december 2015 
Risikoområde Kapitalbehov Solvensbehov 

Søjle I-kravet 
Tillæg for ”overnormale” risici: 

Kreditrisici 
Markedsrisici 
Operationelle risici 
Øvrige forhold 

22.224 t.kr. 
 

13.671 t.kr. 
1.414 t.kr. 

0 t.kr. 
0 t.kr. 

8,00 pct. 
 

4,92 pct. 
0,51 pct. 
0,00 pct. 
0,00 pct. 

I alt internt opgjort solvensbehov 37.309 t.kr. 13,43 pct. 

 
Derudover skal bestyrelsen og direktionen vurdere, om kapitalgrundlaget er tilstrækkeligt til at 
understøtte kommende aktiviteter. Denne vurdering er en del af den generelle fastsættelse af 
solvensbehovet. 
 
Sparekassens kapitalgrundlag er pr. 31. december 2015 opgjort til t.kr. 81.067 med en 
solvensprocent på 29,18 %. De vægtede aktiver pr. 31. december 2015 er opgjort til t.kr. 277.801. 
 
Sparekassens overdækning / kapitalforhold 
Kapitalgrundlag 
Kapitalbehov 

81.067 t.kr. 
37.309 t.kr. 

Solvensprocent 
Solvensbehov  

          29,18 pct. 
            13,43 pct. 

Solvensoverdækning i pct. point               15,75 pct.  

 
Sparekassen har opgjort solvensoverdækningen til 15,75 pct. point ud fra et solvensbehov på 13,43 
pct. og den faktiske solvensprocent på 29,18 pct. Solvensoverdækningen anses for at være 
tilfredsstillende. Solvensoverdækningen vil sikre sparekassens fortsatte drift og medvirke til 
sparekassens fortsatte udvikling. 
 
Kreditrisici 
Kreditrisikoen er sparekassens største risikoområde, hvorfor den største del af solvensbehovet kan 
henføres hertil. Sparekassen har derfor stor fokus på netop dette risikoområde. Den yderligere 
afsatte kapital inden for kreditområdet kan primært henføres til kreditrisici på store kunder i 
finansielle problemer samt tillæg som følge af geografisk koncentration. 
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Markedsrisici 
Den yderligere afsatte kapital til markedsrisici kan henføres til renterisici på sparekassens 
fastforrentede obligationsbeholdning, aktierisici vedrørende aktier i handelsbeholdningen og 
valutarisici. 
 
Operationelle risici 
Under denne kategori afsættes kapital til dækning af risiko for tab på grund af uhensigtsmæssige 
eller mangelfulde interne procedure, menneskelige og systemmæssige fejl eller som følge af 
eksterne begivenheder. Sparekassens operationelle risici vurderes dels at være forsikringsmæssigt 
afdækket og dels at være dækket af søjle I-kravet. Med baggrund heri er der ikke givet tillæg for 
operationelle risici.  
 
Øvrige risici 
Risici som følge af svag indtjening, for høj udlånsvækst og likviditetsrisici vurderes at være dækket 
af søjle I-kravet. 
 
4.2 Specifikation af de risikovægtede eksponeringer 
 
De risikovægtede eksponeringer er pr. 31. december 2015 er opgjort til t.kr. 277.801 og kan 
specificeres således: 

 
1.000 kr. Risikovægtede 

eksponeringer 
Kapitalkravet 8 % 
af eksponeringen 

Kreditrisiko, standardmetoden 
Markedsrisiko, standardmetoden 
Operationel risiko, basisindikatormetoden 

163.537 
70.837 
43.427 

13.083 
5.667 
3.474 

I alt 277.801 22.224 
 
I de følgende afsnit vil de risikovægtede eksponeringer for kreditrisiko, markedsrisiko og 
operationel risiko blive specificeret yderligere. 
 
Kreditrisiko 
Fanø Sparekasse anvender standardmetoden for kreditrisiko. Nedenstående skema viser 
sparekassens risikovægtede aktiver og kapitalkrav for hver enkelt eksponeringskategori. 
 
Risikovægtede eksponeringer pr. 31.12.2015 
1.000 kr. Risikovægtede 

eksponeringer 
Kapitalkravet 8 % 
af eksponeringen 

 
Eksponeringer mod institutter 
Eksponeringer mod erhvervsvirksomheder 
Eksponeringer mod detailkunder 
Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom 
Eksponeringer hvorpå der er misligholdelse 
Eksponeringer mod kollektive investeringsordninger 
Eksponeringer i aktier 
Eksponeringer i andre poster 

 
10.027 

7.975 
95.821 

9.371 
14.280 

0 
15.688 
10.375 

 
802 
638 

7.666 
750 

1.142 
0 

1.255 
830 

I alt 163.537 13.083 
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Markedsrisiko 
Fanø Sparekasse anvender standardmetoden til opgørelse af markedsrisiko. 
 
Risikovægtede eksponeringer med markedsrisiko pr. 31.12.2015 
1.000 kr. Risikovægtede 

eksponeringer 
Kapitalkrav 8 %   
af eksponeringen 

Gældsinstrumenter 
Aktier i handelsbeholdningen 
Valutakursrisiko 

45.495 
10.564 
14.778 

3.640 
845 

1.182 
I alt 70.837 5.667 
 
Operationel risiko 
I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen skal pengeinstitutterne kapitalmæssigt afdække 
operationelle risici. Kapitalkravet til de operationelle risici skal dække risici som følge af 
uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer, menneskelige og systemmæssige fejl eller 
som følge af eksterne begivenheder, inklusive retslige risici. 
 
Fanø Sparekasse anvender basisindikatormetoden til opgørelse af kapitalkravet til de operationelle 
risici. Det betyder, at kapitalkravet til de operationelle risici opgøres til 15 % af de gennemsnitlige 
”basisindtægter” de seneste 3 år. Basisindtægterne er summen af nettorenteindtægter og ikke-
renterelaterede nettoindtægter. 
 
Risikovægtede eksponeringer vedr. operationel risiko 
1.000 kr. Risikovægtede 

eksponeringer 
Kapitalkrav 8 % af 
eksponeringen 

Operationel risiko 43.427 3.474 
I alt 43.427 3.474 
 
 

5. Eksponeringer mod modpartsrisiko 

 
Modpartsrisiko opstår, når et pengeinstitut handler med afledte finansielle instrumenter. Fanø 
Sparekasse handler ikke med afledte finansielle instrumenter. 
 

6. Kontracyklisk (modcyklisk) buffer 

 
Fanø Sparekasse har alene krediteksponeringer i Danmark. Den gældende danske kontracykliske 
buffersats andrager 0 %, hvorfor sparekassen ikke har afsat kapital til den kontracykliske buffer. 

 
 

7. Kreditrisikojusteringer 

 
Fanø Sparekasse foretager nedskrivning på udlån efter reglerne i regnskabsbekendtgørelsen, når der 
er indtrådt objektiv indikation for værdiforringelse, som har en virkning på de forventede fremtidige 
betalinger. Nedskrivningen udgør forskellen mellem bogført værdi og nutidsværdien af de 
forventede fremtidige betalinger. 
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Der foretages en individuel vurdering af alle signifikante udlån (> 1,5 mio. kr.). 
 
Følgende kriterier anses for at være indikatorer på objektiv indikation for værdiforringelse: 

• Låntager er i betydelige økonomiske vanskeligheder 
• Låntager overholder ikke indgåede betalingsforpligtelser 
• Sparekassen yder låntager lempelser i vilkårene grundet låntagers økonomiske 

vanskeligheder 
• Det er sandsynligt, at låntager vil gå konkurs eller bliver underlagt anden økonomisk 

rekonstruktion. 
 
Der foretages en gruppevis vurdering af alle udlån, der ikke nedskrives individuelt. Den gruppevise 
vurdering foretages på baggrund af en makroøkonomisk segmenteringsmodel, hvor inddelingen i 
grupper efter kreditrisiko er baseret på udlån fordelt efter sektorer og brancher. For hver gruppe er 
der fastlagt en statistisk sammenhæng mellem et antal makroøkonomiske variable (arbejdsløshed, 
boligpriser, antal konkurser m.v.) og konstaterede tab. Det er således ændringer i de forklarende 
makroøkonomiske variable, som udtrykker, at der er indtruffet en objektiv indikation for 
værdiforringelse, der har en indvirkning på de forventede fremtidige betalingsstrømme. 
 
Den samlede værdi af eksponeringer efter nedskrivninger og før hensyntagen til virkninger af 
kreditrisikoreduktioner andrager pr. 31.12.2015 t.kr. 353.247. 
 
Eksponeringerne opdelt på eksponeringskategorier (1.000 kr.) 
 31/12-2015 Gns. 2015 
Eksponeringer mod centralbanker 69.944 76.957 
Eksponeringer mod institutter 49.339 53.007 
Eksponeringer mod erhvervsvirksomheder 7.975 6.629 
Eksponeringer mod detailkunder 134.294 147.770 
Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom 27.442 26.279 
Højrisiko eksponeringer  12.991 18.274 
Eksponeringer mod kollektive investeringsordninger 0 0 
Aktieeksponeringer 15.688 16.058 
Eksponeringer i andre poster 35.574 35.196 
I alt 353.247 380.170 
 
Den geografiske fordeling af eksponeringerne i kategorien for detailkunder er fordelt med ca. 79 % 
i Region Syddanmark, ca. 14 % i Region Hovedstaden og ca. 7 % i øvrige regioner. 
 
Branche- og løbetidsfordelingen af sparekassens udlån fremgår af note 9 i sparekassens årsrapport. 
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Værdiforringede fordringer og nedskrivninger fordelt på brancher (angivet i 1.000 kr.): 
 Udlån og garantidebitorer, 

hvorpå der er foretaget ned- 
skrivninger/hensættelser 

Nedskrivninger/ 
hensættelser 
31/12 2015 

Årets udgiftsførte 
nedskrivninger/hen-
sættelser (inkl. 
konstateret tab, renter 
vedr. nedskrivninger 
og indgået på 
tidligere afskrevne 
fordringer) 

Endelig 
tabt/afskrevet i 2015 
(beløbet indgår i 
”Årets udgiftsførte 
nedskrivninger/hen-
sættelser”) 

Individuelt vurderet     
Offentlige myndigheder 0 0 0 0 
Landbrug, jagt, skovbrug og 
fiskeri 

3.206 662 -52 0 

Industri og råstofindvinding 0 0 0 0 
Bygge- og anlægsvirksomhed 729 701 0 0 
Handel 2.757 2.626 1.229 0 
Transport, hoteller og 
restauranter 

8.661 6.459 2.411 0 

Information og kommunikation 0 0 0 0 
Finansiering og forsikring 1.579 1.579 -101 0 
Fast ejendom 1.243 713 -47 0 
Øvrige erhverv 890 617 -290 5.431 
I alt erhverv 19.065 13.357 3.150 5.431 
Private 18.637 14.548 1.158 1.575 
I alt individuel 37.702 27.905 4.308 7.006 
Gruppevis vurderet     
Offentlig myndighed 0 0   
Erhverv 21.578 111   
Private 85.094 261   
I alt gruppevis vurderet 106.672 372   

 
Bevægelser på værdiforringede fordringer som følge af værdireguleringer og nedskrivninger: 
Angivet i 1.000 kr. Individuelle 

nedskrivninger/ 
hensættelser 

Gruppevise 
nedskrivninger/ 
hensættelser 

 
 Udlån Garanti

debitorer 
Udlån Garanti 

debitorer 
Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser primo på udlån og garantideb. 28.654 0 300 0 
Bevægelser i året     
1. Valutakursregulering 0 0 0 0 
2. Nedskrivninger/hensættelser i årets løb 6.740 300 72 0 
3. Tilbageførsel af nedskrivninger/hensættelser foretaget i tidligere 
regnskabsår, hvor der ikke længere er objektiv indikation på 
værdiforringelse eller værdiforringelsen er reduceret 

 
 

-2.692 

 
 

0 

 
 

-26 

 
 

0 
4. Andre bevægelser 1.385 0 26 0 
5. Værdiregulering af overtagne aktiver 0 0 0 0 
Endeligt tabt (afskrevet) tidligere individuelt nedskrevet/hensat -6.482 0 0 0 
Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser ultimo på udlån og garantideb 27.605 300 372 0 
Summen af udlån og garantidebitorer, hvorpå der er foretaget individuelle 
nedskrivninger/hensættelser (opgjort før nedskrivninger/hensættelser) 

 
36.990 

 
711 

 
106.672 

 
0 

 
I perioden 1. januar – 31. december 2015 er indgået 610 t.kr. på tidligere afskrevne fordringer. 
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8. Behæftede og ubehæftede aktiver 

 
CRR-forordningens artikel 443 indeholder krav om, at der i 2015 kvartalsvist skal indberettes data 
om pengeinstitutternes aktivbehæftelse. Fanø Sparekasse har ansøgt og fået Finanstilsynets 
godkendelse til, at indberetningerne sker på baggrund af kvartals-ultimo data fremfor 
medianværdier af kvartalsdata over de foregående 12 måneder. 
 
Fanø Sparekasse har ingen behæftede aktiver pr. 31. december 2015. 
 
Oplysninger om ubehæftede aktiver pr. 31. december 2015: 

t.kr. 

Regnskabsmæssig 
værdi af ubehæftede 
aktiver 

Dagsværdi af 
ubehæftede aktiver 

Likvide midler m.v. 
                            

118.367   I/A  

Aktieinstrumenter 
  

28.050  
        

28.050  

Gældsinstrumenter 
                          

182.744  
                      

182.744  

Udlån 
                          

137.889   I/A  

Andre aktiver 
  

34.072   I/A  
I alt  501.122                            
 
Sparekassen har ikke modtaget behæftet sikkerhedsstillelse eller udstedt egne gældsinstrumenter, 
ligesom der ikke er modtaget sikkerhedsstillelser eller udstedt egne gældsinstrumenter, der er til 
rådighed for behæftelse. 
 
 

9. Anvendelse af ECAI’er 

 
Fanø Sparekasse har udpeget Standard & Poor´s Ratings Services som kreditvurderingsbureau 
(ECAI). Sparekassens datacentral SDC modtager løbende eksterne kreditvurderinger fra Standard & 
Poor´s Ratings Services via SIX Financial, som indgår i den løbende IT-opdatering. 
 
SDC har konverteret Standard & Poor´s Ratings Services’ kreditvurderingsklasser til 
kreditkvalitetstrin via Finanstilsynets konverteringstabel. Det enkelte kreditkvalitetstrin tilknyttes en 
vægt, som eksponeringerne på de enkelte kreditkvalitetstrin skal vægtes med ved opgørelsen af de 
risikovægtede poster under standardmetoden for kreditrisiko i henhold til CRR artikel 111-134. 
 
Tabellen nedenfor viser Finanstilsynets konvertering af Standard & Poor´s Ratings Services’ 
kreditvurderingsklasser til kreditkvalitetstrin for eksponeringer mod erhvervsvirksomheder, 
institutter, centralregeringer og centralbanker: 
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Kreditkvalitetstrin 

Standard & Poor´s 
kreditvurderings-
klasser 

Eksponeringer mod 
erhvervsvirksom-
heder 

Eksponeringer mod 
centralregeringer 
eller centralbanker 

1 AAA til AA- 20% 0% 
2 A+ til A- 50% 20% 
3 BBB+ til BB- 100% 50% 
4 BB+ til BB- 100% 100% 
5 B+ til B- 150% 100% 
6 CCC+ og under 150% 150% 

 
 
Nedenfor vises Fanø Sparekasses eksponeringer, hvor der anvendes kreditvurderinger fra Standard 
& Poor´s Ratings Services: 

Eksponeringsklasse 

Eksponeringsværdi 
inden risiko-
vægtning, t.kr. 

Eksponeringsværdi 
efter vægtning med 
kvalitetstrin, t.kr. 

Eksponeringer mod centralregeringer eller 
centralbanker                       69.944  0  

Eksponeringer mod institutter                       49.339                        10.027  

Eksponeringer mod erhvervsvirksomheder                         7.975                          7.975  

Eksponeringer i form af andele eller aktier 
i kollektive investeringsordninger                            0                             0  
 
I sparekassens kapitalgrundlag er fratrukket eksponeringer mod enheder i den finansielle sektor med 
i alt 14.191 t.kr. 
 
 

10. Eksponeringer mod aktier m.v., der ikke indgår i 
handelsbeholdningen 

 
Sparekassen har i samarbejde med andre pengeinstitutter erhvervet aktier i en række sektorselskab-
er. Disse sektorselskaber har til formål at understøtte pengeinstitutternes forretning indenfor real-
kredit, betalingsformidling, it, investeringsforeninger m.v. Sparekassen påtænker ikke at sælge disse 
aktier, idet en deltagelse i disse sektorselskaber anses for nødvendig for at drive et lokalt penge-
institut. Aktierne betragtes derfor som værende udenfor handelsbeholdningen. 
 
I flere af sektorselskaberne omfordeles aktierne således, at pengeinstitutternes ejerandele hele tiden 
afspejler det enkelte pengeinstituts forretningsomfang med sektorselskabet. De løbende 
omfordelinger udgør i helt overvejende grad de handler, der gennemføres med selskabernes aktier. 
Dermed betragtes omfordelingerne for det primære marked for aktierne. Dagsværdien fastsættes 
derfor som omfordelingskursen (typisk indre værdi), og aktierne indgår som niveau 2-input 
(observerbare priser). Sparekassen regulerer på den baggrund den bogførte værdi af disse aktier 
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kvartalsvist, halvårligt eller helårligt, afhængig af hyppigheden af nye informationer fra det enkelte 
sektorselskab. Den løbende regulering bogføres i henhold til reglerne over resultatopgørelsen. 
 
For øvrige unoterede aktier i sektorejede selskaber, hvor observerbare input ikke umiddelbart er 
tilgængelige, er værdiansættelsen forbundet med skøn, hvori indgår oplysninger fra selskabernes 
regnskaber, erfaringer fra handler med aktier i de pågældende selskaber samt input fra kvalificeret 
ekstern part. Reguleringer i den bogførte værdi af aktierne i disse selskaber tages ligeledes over 
resultatopgørelsen. 
 
 1.000 kr. 
Samlet beholdning af aktier i sektorselskaber, kursværdi 10.171 
Realiserede gevinster i 2015, netto 132 
Ikke realiserede kursgevinster i 2015, netto 1.012 
 
Ud over sektoraktier har sparekassen en beholdning af aktier i kollektive investeringsforeninger 
m.v., der ligeledes betragtes som værende udenfor handelsbeholdningen, da det ikke er 
sparekassens hensigt at sælge disse værdipapirer indenfor en overskuelig årrække. Disse 
værdipapirer indregnes ligeledes med udgangspunkt i den indre værdi, alternativt beregnes værdien 
med udgangspunkt i en anerkendt værdiansættelsesmetode. Reguleringer i den bogførte værdi af 
aktierne sker ligeledes over resultatopgørelsen.  
 
 1.000 kr. 
Samlede beholdning af aktier i kollektive investeringsforeninger m.v., 
kursværdi 

12.597 

Realiserede gevinster i 2015, netto 16 
Ikke realiserede gevinster i 2015, netto 283 
 
Som følge af, at urealiserede gevinster/tab indgår i resultatopgørelsen medregnes de også i 
kernekapitalen. En ændring på 10 % af den opgjorte kursværdi på aktier udenfor 
handelsbeholdningen vil påvirke resultatet før skat med 2.277 t.kr. 
 

11. Eksponeringer mod renterisici i positioner, der ikke indgår i 
handelsbeholdningen 

 
Sparekassens renterisiko udenfor handelsbeholdningen består af renterisiko på fastforrentede udlån, 
herunder sparekassens unoterede obligationer, der i årsrapporten præsenteres som ”Udlån og 
tilgodehavender til dagsværdi”. 
 
Renterisikoen beregnes på baggrund af varighedsmål, defineret som en generel ændring i renten på 
1 %-point. Renterisikoen opgøres og rapporteres løbende. Pr. 31. december 2015 er den samlede 
renterisiko udenfor handelsbeholdningen opgjort til 116 t.kr., svarende til 0,14 % af 
kapitalgrundlaget. 
 
I sparekassens solvensbehovsproces vurderes yderligere, om sparekassens samlede renterisiko 
medfører, at der skal afsættes yderligere kapital. Pr. 31. december 2015 er foretaget et tillæg til 
solvensbehovet vedrørende renterisici på poster udenfor handelsbeholdningen med i alt 142 t.kr., 
svarende til 0,05 % af den samlede risikoeksponering. 
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12. Aflønningspolitik 
 
Sparekassens bestyrelse har vedtaget en aflønningspolitik for sparekassen, som skal godkendes af 
repræsentantskabet. Sparekassen udbetaler ikke variable løndele til bestyrelse, direktion eller 
væsentlige risikotagere. 
 
Sparekassen ønsker, at aflønningspolitikken afspejler en lønpraksis, der fremmer en sund og 
effektiv risikostyring, og som ikke tilskynder til overdreven risikotagning. Aflønningspolitikken 
anses dermed for, at være i overensstemmelse med sparekassens strategi og forretningsmodel. 
 
Bestyrelsens og direktions aflønning i 2015 (t.kr): 
Bestyrelsesformand       80 
Næstformand       60 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer       40 
Direktion  2.379 
 
Ingen personer i sparekassen har en løn på over 1 mio. EUR i regnskabsåret. 
 

 

13. Gearing 
 
Gearingsgraden beregnes som kernekapital sat i forhold til sparekassens uvægtede eksponeringer. 
På nuværende tidspunkt er der ikke fastsat et lovkrav om en maksimal gearingsgrad, men 
beslutningen om en sådan skal tages i EU-regi senest i 2016. Foreløbigt er der udmeldt et indikativt 
gearingskrav på 3 %, svarende til en maksimal gearing på 33 gange kernekapitalen. 
 
Overvågningen af gearingsgraden indgår i sparekassens løbende risikoovervågning og rapporteres 
kvartalsvist til bestyrelsen. 
 
Sparekassens gearingsgrad pr. 31. december 2015 (t.kr): 
Samlede aktiver jfr. årsrapporten                                       501.122  
Utrukne kreditfaciliteter (10 %), garantier og 
lånetilbud                                         61.392  
Fradrag i kernekapitalen                                       -17.271  
Samlede eksponeringer til beregning af 
gearingsgraden                                       545.243  
Kernekapital                                         81.067  
Gearingsgrad 14,87 % 
 
 Sparekassen lever således op til det indikative gearingskrav på 3 %. 
 

14. Anvendelse af risikoreduktionsteknikker 
 
Fanø Sparekasse anvender hverken balanceført netting eller netting under stregen. 
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I henhold til sparekassens kreditpolitik kræves sikkerhedsstillelse til afdækning af kreditrisikoen, 
hvis en kundes tilbagebetalingsevne er usikker. 
 
Sparekassen har via sine politikker og forretningsgange omkring sikkerhedsstillelser prioriteret at 
modtage sikkerheder i følgende hovedkategorier: 

• Pant i fast ejendom (primært beboelsesejendomme, erhvervsejendomme og andelsboliger) 
• Pant i løsøre (primært biler) 
• Pant i værdipapirer 
• Kautioner 

 
Sparekassens kreditpolitik og forretningsgange sikrer en løbende overvågning af sikkerhedernes 
værdier, og at værdiansættelsen af sikkerhederne sker under hensyntagen til sikkerhedernes 
realisationsværdier, således at sparekassen har en forsvarlig kreditbeskyttelse af sine udlån.  
 
Sparekassen anvender den udbyggede metode som kreditrisikoreducerende teknik ved opgørelsen af 
solvensprocenten. Dette medfører, at sparekassen kan reducere kapitalbelastningen af et 
engagement, når der tages pant i visse finansielle sikkerheder. Det forekommer yderst sjældent, at 
sparekassen tager pant i finansielle sikkerheder, og der er ikke taget pant i finansielle sikkerheder 
pr. 31. december 2015. 
 
 
 
 
Fanø, den 23. februar 2016  
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