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1. Indledning 

Formålet med denne redegørelse om Tilsynsdiamanten er at opfylde oplysningsforpligtelserne i Bekendtgørelse om 
finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., §132 b af 26. marts 2014.  
 
Redegørelsen omfatter Danske Bank A/S og er et supplement til Danske Bank koncernens delårsrapport – 1. kvartal 
2018.  
 
Konklusion 

Danske Bank A/S har overholdt alle grænseværdier pr. 31. marts 2018. 

Tilsynsdiamant (pct.) 

Grænse-
værdier 

31. marts 
2018 

31. december 
2017 

Summen af store eksponeringer *) <175 102  
Udlånsvækst **) <20 12 11 
Ejendomseksponering <25 18 14 
Funding ratio <100 62 63 
Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet >50 221 213 

*) I 2018 er der ændret i grænseværdi og beregningsmetode iht. vejledning. Der er derfor ikke vist sammenligningstal. 
**) Pr. 31. december 2017 blev Danske Bank Plc i Helsingfors fusioneret med Danske Bank A/S, hvilket har bidraget til en 
øget udlånsvækst. Værdien af Udlånsvækst pr. 31. marts 2018 og pr. 31. december 2017 er blevet genberegnet for at 
inkludere effekten af fusionen. 

2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 

Finanstilsynet har opstillet en række pejlemærker for særlige risikoområder for bankerne og tilsvarende grænseværdier 
(kaldet Tilsynsdiamanten), som alle danske banker skal overholde. 
 
Der er fastsat fem pejlemærker for særlige risikoområder: 
 

 Summen af store eksponeringer under 175 pct. 
 Tilsynsdiamantens grænseværdi for summen af de 20 største eksponeringer er baseret på 

eksponeringsværdien, efter at der er taget hensyn til virkningen af den kreditrisikoreduktion og de 
undtagelser mv., der følger af bestemmelserne i CRR samt nationale korrektioner. 
 

 Udlånsvækst under 20 pct. 
 Udlånsvæksten målt år-til-år. Udlånet opgøres eksklusive repo’er og efter nedskrivninger. 

 
 Ejendomseksponering under 25 pct. 

 Ejendomseksponering er defineret som den andel af samlet udlån og garantidebitorer, der vedrører 
brancherne ”fast ejendom” samt ”gennemførsel af byggeprojekter” der indberettes til Finanstilsynet.  
 

 Funding ratio under 1 
 Funding ratio angiver forholdet mellem udlån og den stabile funding i form af arbejdende kapital fratrukket 

obligationer med en restløbetid under ét år. Arbejdende kapital består af indlån, udstedte obligationer mv., 
efterstillede kapitalindskud og egenkapital.  
 

 Likviditetsoverdækning skal være større end 50 pct. 
 Likviditetsoverdækningen er den overskydende likviditet efter opfyldelse af lovens minimumskrav (10 

pct.-kravet eller 15 pct.-kravet i lov om finansiel virksomhed §152) i procent af lovens minimumskrav. 
 

 

3. Supplerende oplysninger 

Nærværende redegørelse opdateres kvartalsvist og offentliggøres samtidig med Danske Bank koncernens 
delårsrapporter og årsrapport. Redegørelsen kan downloades fra Danske Banks hjemmeside www.danskebank.com/ir. 
 
Yderligere oplysninger om tilsynsdiamanten kan downloades fra Finanstilsynets hjemmeside 
https://www.finanstilsynet.dk/da/Tilsyn/Tilsynsdiamanten-for-pengeinstitutter. 
 


