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1. Udviklingen i branchen

Generelt set er indtægterne faldet, imens omkostningerne er steget. Dog samlet
set et positivt resultat før skat i de seneste fem regnskabsår.
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1. Udviklingen i branchen
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1. Udviklingen i branchen – inddragelse af tilladelse

Den 21. november 2012 inddrager Finanstilsynet en tilladelse til at drive
fondsmæglerselskab
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1. Udviklingen i branchen – inddragelse af tilladelse
Baggrund

• Selskabet har ikke tilladelse til forretninger for egen regning – Finanstilsynet
vurderer, at selskabet i groft omfang har overtrådt sin tilladelse

• Gentagne handler i ”egenbeholdningen” af spekulativ karakter (lille tilladelse)

• Ifølge bemærkningerne til FIL § 157 skal der være tale om langsigtede placeringer

• Fondsmæglerselskabet havde ca. 2000 handler i eget depot på halvandet år

• Selskabet har yderst mangelfulde interne kontroller

• Manglende ”controlling” og involvering fra direktion samt bestyrelse

• I flere tilfælde handlede investeringsdirektøren i strid med forretningsgange

• Overtrædelse af BEK om investorbeskyttelse §§ 25,27 og 29 m.m.

• Handler i ”bundthandelsdepotet” har været til skade for kundernes interesser

• Handel for kunders regning via eget depot (selskabet havde lille tilladelse)

• Fondsmæglerselskabet bar risikoen i ”bundthandelsdepotet”

• Ej tydelig skelnen imellem egne og kundemidler i ”bundthandelsdepotet”

Kilde: http://www.finanstilsynet.dk/da/Nyhedscenter/Pressemeddelelser/2012/Finanstilsynet-inddrager-tilladelsen-fra-

Fondshuset.aspx
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2. Det individuelle solvensbehov

.Aktuel solvens er et fondsmæglerselskabs konkret opgjorte solvens på en given
dato (neutralitetsprincip)

Individuelt solvensbehov er fondsmæglerselskabets egen vurdering af, hvilken
kapital (solvensprocent), der er nødvendig henset til selskabets risikoprofil. Det
individuelle solvensbehov skal være opgjort forsigtigt (usandsynlige, men ikke
utænkelige scenarier)

Solvenskrav er den kapital, Finanstilsynet kan kræve, at der er til stede i et
fondsmæglerselskab. Finanstilsynet stiller ikke solvenskrav særlig ofte.

I dag er det et ufravigeligt krav, at aktuel
solvens skal overstige ISB (og et evt.
solvenskrav), ellers lukkes
fondsmæglerselskabet
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• Sandsynlighedsmetoden –
udgangspunktet for beregningen er 0
pct. solvensbehovet bygges op med
udgangspunkt i stresstests af relevante
risici og regnskabsposter.
Solvensbehovet kan ikke være lavere
end 8 pct. af de risikovægtede poster

• Kreditreservationsmetoden –
udgangspunktet er minimums-
solvenskravet på de 8 pct. Tillæg for
kreditreservationer (ekstraordinære
risici)

• 8+ metoden - udgangspunktet er
minimumssolvenskravet på de 8 pct.
samt tillæg for særlige risici ud over
normale risici
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2. Det individuelle solvensbehov

.
• Finanstilsynet har udsendt en ny

vejledning om tilstrækkelig basis-

kapital og solvensbehov for kredit-

institutter (såkaldte 8+ metode)

• Finanstilsynet har tilkendegivet at

de ved fremtidige tilsynsbesøg hos

pengeinstitutter vil tage udgangs-

punkt i denne 8+ metode

• Der er fortsat metodefrihed ved op-

gørelsen af solvensbehovet

• Selvom fondsmæglerselskaberne ofte har en betryggende ”kapitalbuffer” er det

individuelle solvensbehov er et centralt nøgletal for vurderingen af selskabets

risici i de kommende 12 måneder.
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2. Det individuelle solvensbehov

.
• Søjlediagrammet viser de tre

”faste” kapitalkrav, som er
defineret et lov om finansiel

virksomheds § 125, stk. 2 og

5.

• Den blå søjle viser det

individuelle solvens-behov.
Selvom dette kapitalkrav er

”fremadrettet” skal det

sammenholdes med de tre
”faste” kapitalkrav.

• Forskellen mellem det
højeste af de fire kapitalkrav

og basiskapitalen er ”kapital-

bufferen”

12



© 2013 Deloitte

2. Det individuelle solvensbehov

• Det individuelle solvensbehov er typisk det første sted Finanstilsynet starter, når
de er på ordinært besøg

• Selvom der i vid udtrækning er metodefrihed – er der en række krav, som skal
være opfyldt i forbindelse med udarbejdelsen af solvensbehovet (bilag 1 til
Kapitaldækningsbekendtgørelsen)

• Finanstilsynet har udviklet en række ”tjekskemaer” som anvendes ved deres
kontrolbesøg – disse kan med fordel udfyldes, hvis de interne procedurer og
opgørelsesmetoder skal ”trykprøves”

http://www.finanstilsynet.dk/da/Indberetning/Virksomhedsomraader/Andre/Statusskemaer-

Fondsmaeglere.aspx
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2. Det individuelle solvensbehov

.
Solvensoverdækningen hos fondsmæglerselskaberne
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3. Ny regnskabsbekendtgørelse

• Finanstilsynet har udsendt ny regnskabs-

bekendtgørelse af 8. februar 2013, der

gælder for regnskabsåret 2013

• Ny § 38a, der erstatter § 47 og 48. Af § 38a

fremgår at:

Stk. 1. Dagsværdien af et aktiv eller en forpligtelse

er den noterede pris på et aktivt marked for de

pågældende aktiv eller den pågældende forpligtelse.

Stk. 2. Hvis der ikke forefindes et aktivt marked

måles dagsværdien ved anvendelse af en egnet

værdiansættelsesteknik, der inddrager alle tilgængelige data, som markedsdeltagerne må

antages at ville tage i betragtning ved en prisfastsættelse, i det anvendelsen af relevante

observerbare data maksimeres og anvendelsen af ikke-observerbare data minimeres.
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3. Ny regnskabsbekendtgørelse

• Tilføjelse i § 39: Finanstilsynet kan tillade, at der anvendes en anden
præsentationsvaluta end danske kroner eller euro

• Tilføjelse til § 49: der sikrer, at man ikke kan forbedre sin egenkapital
midlertidigt ved hjælp af en salgs og tilbagekøbskontrakt vedrørende egne
aktier (vurderes ikke relevant for fondsmæglerselskaber)

• Præcisering af regler for omklassificering i § 55, stk. 5

• Præcisering i § 68, stk. 1, hvorefter eventuelle aktiver i selvstændig juridisk
enhed kan modregnes i pensionsforpligtelserne

• Præcisering i § 68, stk. 2, hvorefter ændringer i værdien af
pensionsforpligtelserne, der er et resultat af et ændret skøn over nutidsværdien
af ydelsernes størrelse, skal indregnes i totalindkomsten
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4. Elektronisk indberetning
Status på kravet om digital indsendelse af regnskabsoplysninger mv. i XBRL-format
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4. Elektronisk indberetning

• Nyt tiltag med kommentarer og
fortolkningsbidrag til §§’erne i
bekendtgørelsen

• Forklaringer og eksempler vedr. de
mere tekniske ting

• I udkastet præciseres bl.a., hvordan
man skal forholde sig, hvis man har
atypiske regnskabsposter (poster,
der ikke findes i taksonomien) eller
ønsker at søge om fritagelse for
digital indberetning

• Andre præciseringer mv.
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5. Spørgsmål og afslutning

• Vi ser en øget og en mere kompleks regulering

• Hvordan oplever I hverdagen?
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6. Kontaktinformation hos Deloitte
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