DEN FÆLLES
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Bidragsperioden 2018

Den Fælles Afviklingsfond* (SRF) ejes 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, der
deltager i bankunionen. 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.
* Oprettet ved forordning (EU) nr. 806/2014 (SRM-forordning)

MÅLNIVEAU

€ 8,1
MIA.

BELØB, DER SKAL
OPKRÆVES

€ 7,5

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 2018 til 1/8 af 1,15 % af gennemsnitsbeløbet for dækkede indskud i 2017 (beregnet pr.
kvartal) for alle kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i euroområdet. Målniveauet for 2018
er således 8,1 mia. EUR, hvilket er 13 % højere end i 2017. Hovedårsagen til denne stigning er
den historiske udvikling i euroområdets dækkede indskud i perioden 2014-2017.

Under hensyntagen til fratrækningen af bidragene for 2015 og indvirkningen af datatilpasninger og revisioner udgør de samlede ex ante-bidrag for 2018, der skal overføres til SRF, 7,5 mia.
EUR.

mia.
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ANVENDELSESOMRÅDE

I 2018 falder 3315 institutter ind under SRF’s anvendelsesområde (sammenlignet med 3512
institutter i 2017).

BEREGNINGSMETODE

49 % af institutterne er små og betaler et engangsbeløb (deres aktiver i alt udgør mindre end
1 mia. EUR), 28 % er mellemstore institutter (med aktiver i alt på mindre end 3 mia. EUR), 21 %
er store institutter, der er underlagt et risikojusteret bidrag (og betaler 96 % af regningen), og
resten har en særlig beregningsmetode som følge af deres forretningsmodel. Fordelingen har
ikke ændret sig væsentligt i forhold til 2017.

 risikosøjle III: andel af interbanklån og -indskud i Den Europæiske Union
 Risikosøjle IV: kompleksitet og mulighed for afvikling.
** Risikosøjlerne og indikatorerne er beskrevet i artikel 6 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/63.

BIDRAG FOR 2018
KONTRA BIDRAG
FOR 2017:

Forøgelsen af det årlige målniveau er hovedfaktoren bag ændringerne i bidragenes størrelse. Andre faktorer omfatter følgende:
 Indføringen Den Fælles Afviklingsmekanismes (SRM) beregningsmetode i løbet af den indledende periode (2016-2023): I 2018 er vægtningen for BRRD/SRM
33,33/66,67 % i stedet for 40/60 % i 2017. 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.
 Ændringer i beregningsmetoden: En svag relativ position (nationalt og i euroområdet), hvad angår likviditetsdækningsgraden, kan medføre en forøgelse af bidragene.
 Ændringer i størrelsen: En forøgelse af størrelsen (målt som passiver i alt med fradrag
af kapitalgrundlag minus dækkede indskud minus fradrag i henhold til artikel 5 i den
delegerede forordning) medfører ikke nødvendigvis en forøgelse af bidraget (og vice
versa). Ændringen afhænger af ændringer i størrelsen for alle øvrige institutter.
 Ændringer i risikojusteringsfaktoren: En forøgelse af risikojusteringsfaktoren (på nationalt plan eller i euroområdet) medfører ikke nødvendigvis en 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.

NÆSTE FASER

De næste faser i bidragsperioden 2018 er følgende:
 1. maj 2018: Institutterne informeres.
 28. juni 2018: De nationale afviklingsmyndigheder (NRA) overfører bidragene til SRB.
De nationale afviklingsmyndigheder fastsætter en betalingsfrist i perioden fra 1. maj
2018 til 28. juni 2018.

Yderligere oplysninger om SRF findes på www.srb.europa.eu
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 Risikosøjle II: langsigtet likviditetskvote (net stable funding ratio (NSFR))

doi.10.2881/697680

 Risikosøjle I: institutternes kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver ud over
MREL (minimumskrav for kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver)
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År 2018 gjorde harmoniseringsgraden i tilsynsrapporten det muligt for SRB at medtage likviditetsdækningsgraden (LCR) i beregningerne af risikojusteringsfaktoren. Ikke desto mindre er
graden af harmonisering endnu ikke høj nok til, at metoden kan implementeres fuldt ud**.
Følgende risikoindikatorer er ikke blevet harmoniseret endnu og er derfor blevet sprunget
over:
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