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Bruxelles, den 17 juni 2020 

 

Den Fælles Afviklingsfond 

 

Den Fælles Afviklingsfond1 (SRF) er ejet af Den Fælles Afviklingsinstans (SRB). SRF kan 

bruges til at sikre, at SRB anvender sine afviklingsværktøjer og -beføjelser effektivt og 

målrettet. SRF er en måde at sikre, at den finansielle sektor bidrager til at finansiere 

stabiliseringen af det finansielle system. SRF består af bidrag fra kreditinstitutter og 

bestemte investeringsselskaber i de 19 medlemsstater i bankunionen, som i dag er de 

19 eurolande. Den vil gradvist blive opbygget i løbet af de første otte år (2016-2023). 

SRF skal nå et målniveau på mindst 1 % af de dækkede indskud for alle kreditinstitutter 

inden for bankunionen senest den 31. december 2023. Dette beløb forventes at være 

lidt over 60 mia. EUR. 

 

Faktablad 

Bidragsperioden 2020 

 

Målniveau: Med målsætningen om at nå op på mindst 1 % af de samlede dækkede 

indskudsbeløb i euroområdet senest den 31. december 2023 har Den Fælles Afviklingsinstans 

(SRB) sat målniveauet for 2020 til 1/8 af 1,25 % af gennemsnitsbeløbet for dækkede indskud 

i 2019 (beregnet pr. kvartal) for alle kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i euroområdet. 

Denne koefficient betyder et ex ante-bidragsniveau på 9 685 mia. EUR i 2020 

(sammenlignet med 1,15 % og 8,3 mia. EUR i 2019). Stigningen i det årlige målniveau 

skyldes den årlige stigning i dækkede indskud i euroområdet (7,18 %) og stigningen i 

koefficienten fra 1,15 % til 1,25 %. Ved fastsættelsen af målniveauet for 2020 tog SRB også 

hensyn til den nuværende situation i euroområdet i forbindelse med covid-19-pandemien. 

Yderligere information findes i spørgsmål 6 i dokumentet med spørgsmål og svar. 

 

 Beløb, der skal opkræves: Under hensyntagen til fratrækningen af bidragene for 2015 

og indvirkningen af datatilpasninger og revisioner udgør de samlede ex ante-bidrag for 

2020, der skal overføres til SRF, 9 195 mia. EUR i 2020 (sammenlignet med 

7,8 mia. EUR i 2019). 

 

 Anvendelsesområde: I 2020 falder 3 066 institutter ind under SRF's 

anvendelsesområde (sammenlignet med 3.186 institutter i 2019). 

 

 Beregningsmetode: 47 % af institutterne er små og betaler et engangsbeløb (deres 

aktiver i alt udgør mindre end 1 mia. EUR), 29 % er mellemstore institutter (med aktiver 

i alt på mindre end 3 mia. EUR), 23 % er store institutter, der er underlagt et 

risikojusteret bidrag (og betaler 97 % af regningen), og resten har en særlig 

beregningsmetode som følge af deres forretningsmodel. Fordelingen har ikke ændret sig 

væsentligt i forhold til 2019. 

 

                                           
1 Oprettet ved forordning (EU) nr. 806/2014 (SRM-forordningen) 
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 Risikojusteringsfaktor: I 2020 er graden af harmonisering af rapporteringen på tværs 

af de deltagende medlemsstater stadig ikke tilstrækkelig til at gennemføre den fulde 

metode2. Følgende risikoindikatorer er ikke medtaget: 

o Risikosøjle I: institutternes kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver ud 

over MREL (minimumskrav for kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante 

passiver) 

o Risikosøjle II: langsigtet likviditetskvote (net stable funding ratio (NSFR)) 

o Risikosøjle IV: kompleksitet og mulighed for afvikling. 

 

 Bidragene i 2020 i forhold til 2019: De bidrag, der skal betales, er resultatet af en 

kombination af forskellige faktorer. Institutterne kan opleve en forhøjelse af deres bidrag, 

som bl.a. kan afhænge af: 

o Ændringer i målniveauet: Stigningen i de dækkede indskud i 2019 var på 

7,18 %, hvilket indikerer, at stigningstakten for de dækkede indskudsbeløb er 

øget drastisk i forhold til det foregående år. For at nå målet ved udgangen af den 

første periode blev den koefficient, der blev anvendt til at fastsætte målniveauet 

for 2020, derfor hævet fra 1,15 % til 1,25 %. 

o Ændringer i det årlige basisbidrag: Selv om denne virkning er mindre 

betydelig end i bidragsperioden 2019, er de relative ændringer i størrelsen af 

institutternes årlige basisbidrag3 stadig en af hovedårsagerne til ændringerne i ex-

ante-bidragene. 

o Indføringen af Den Fælles Afviklingsmekanismes (SRM) 

beregningsmetode i løbet af den indledende periode (2016-2023): I 2020 

er vægtningen for BRRD/SRM 20,00/80,00 % i stedet for 33,33/66,67 % i 2019. 

Denne ændring kan medføre en forøgelse af bidragene for institutter i lande med 

en relativt lille vægtning, hvad angår dækkede indskud, og relativt større 

institutter. 

o Ændringer i risikojusteringsfaktoren: En forøgelse af risikojusteringsfaktoren 

(på nationalt plan eller i euroområdet) medfører ikke nødvendigvis en proportionel 

forøgelse af bidraget (og vice versa). Ændringen afhænger af, hvordan de andre 

institutters risikojusteringsfaktorer ændrer sig. 

 

Den overordnede virkning af faktorerne kendes ikke på forhånd: Den afhænger af 

kombinationen af landespecifikke og institutspecifikke drivkræfter. Bidragene til SRF 

beregnes relativt, og drivkræfternes indvirkning på et specifikt institut beror på det land, som 

instituttet befinder sig i, og instituttets relative position, hvad angår størrelse og risiko. 

 

                                           
2 Risikosøjlerne og -indikatorerne er beskrevet i artikel 6 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/63. 
3 "Det årlige basisbidrag" (BAC) defineres som passiver i alt minus kapitalgrundlag og dækkede indskud, i givet 

fald justeret i overensstemmelse med artikel 5 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/63. 
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 De næste faser i bidragsperioden 2020 er følgende: 

o 1. maj 2020: De nationale afviklingsmyndigheder informerer institutterne om de 

bidrag, der skal indbetales 

o 26. juni 2020: De nationale afviklingsmyndigheder overfører bidragene til SRB. 

De nationale afviklingsmyndigheder fastsætter en betalingsfrist i perioden mellem 

1. maj 2020 og 26. juni 2020. 

 

Yderligere oplysninger om SRF findes på www.srb.europa.eu 

http://www.srb.europa.eu/

