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Udkast til bekendtgørelse om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab
Finans Danmark vil gerne kvittere for muligheden for at kommentere på udkast til
bekendtgørelse om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab.
Nyt krav til at opgøre serieregnskaber
Til realkreditinstitutterne stilles et nyt krav om, at de skal kunne opgøre serieregnskaber inden for 12 timer, jf. bilag 2 i udkastet til ny bekendtgørelse. Det vil sige
den samme frist, som institutterne har til at opgøre balancen.
Finans Danmark ser det som en væsentlig ændring af de gældende regler, hvorefter realkreditinstitutterne hurtigst muligt efter anmodning fra Finansiel Stabilitet
skal kunne fremlægge seneste serieregnskaber.
At udarbejde serieregnskaber inden for 12 timer er generelt en både tidskrævende og ganske omfattende og kompliceret proces. Hvis der skal udarbejdes
serieregnskaber inden for 12 timers fristen, er det nødvendigt at basere udarbejdelsen på en række skønsmæssige elementer. Det er bl.a. begrundet i, at der
under de gældende regler ikke stilles specifikke krav til udarbejdelse af en resultatopgørelse, som lever op til de formalia, der stilles til udarbejdelse af serieregnskaber, jf. bekendtgørelse om serieregnskabet. Opstilling af serieregnskaber er
også baseret på, at der er foretaget en fuld solvensopgørelse.
Udarbejdelse af serieregnskaber simultant med selve 12-timers balancen kræver
systemmæssige tilpasninger, og der skal være den nødvendige tidsramme til at
foretage tilpasningerne.
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Da vi ikke har kendskab til Finanstilsynets begrundelse, og hvad formålet med det
nye krav er, lægger vi vægt på en nærmere dialog, inden der stilles et nyt krav til
at opgøre serieregnskaber. En bekymring fra vores side er, at der hos afviklingsmyndigheden må blive truffet afgørende beslutninger på et ikke tilstrækkeligt
præcist grundlag.
Derfor skal vi bede om et møde, hvor det nye krav om opgørelse af serieregnskaber drøftes. Afhængig af jeres tidsfrister for det videre arbejde med bekendtgørelsen, stiller vi gerne op til et møde med kort varsel.
Behandlingen af kontrakter
I § 11 fremgår det, at ”En virksomhed skal have en god administrativ praksis, såle-

Høringssvar

des at virksomheden har overblik over omfanget af, betydningen af og lokaliseringen af væsentlige gensidigt bebyrdende kontrakter, herunder kontrakter, der
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er centrale for instituttets umiddelbare videreførelse.”
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Finans Danmark finder, at definitionen på de omfattede kontrakter i § 11 med
fordel kunne samordnes med de definitioner, der kendes fra ”Bekendtgørelse om
outsourcing for kreditinstitutter m.v.”, hvor der opereres med begreberne ”kritisk
eller vigtig outsourcing”.
Vi vil på den baggrund foreslå, at § 11 ændres til ”En virksomhed skal have en
god administrativ praksis, således at virksomheden har overblik over omfanget af,
betydningen af og lokaliseringen af kritiske gensidigt bebyrdende kontrakter, herunder kontrakter, der er centrale for instituttets umiddelbare videreførelse”. Herudover finder vi, at man med fordel kunne uddybe, hvilke typer af kontrakter
man har til hensigt, skal være omfattet af § 11.
I øvrigt bemærkes, at der ser ud til at være en trykfejl i bilag 4, punkt. 20.1, hvor
der henvises til ”Register over finansielle kontrakter, jf. § 13”. Vi mener, at der bør
henvises til § 12.

Med venlig hilsen
Mette Saaby Pedersen
Direkte: 23310583
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