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Ledelsesberetning

Coop Bank A/S
– din bank – dine penge

ter kan således opsamles med samme
kort, som det man betaler med.

Coop Bank har i sin korte levetid
allerede oplevet stor interesse fra
offentligheden.

Drift og balance

Den 12. juni 2013 åbnede banken og
ultimo juni er der registreret 3.500
kunder, og kundeansøgningen har efter
balancedagen fortsat i samme omfang.
Banken henvender sig alene til privatkunder, hvor målgruppen i første omgang primært er eksisterende CoopPlus medlemmer samt medarbejdere i
Coop koncernen.
De produkter, der tilbydes er Coop MasterCard med op til 6 ugers rentefrihed
og kreditmaksimum på op til 30.000 kr.,
Coop konto med tilhørende Visa/Dankort med eller uden kredit, samt Coop
Højrentekonto.
Konceptet er baseret på enkelhed,
gennemsigtighed og ansvarlighed.
Prissætningen er konkurrencedygtig,
og der opkræves ingen oprettelseseller kortgebyrer.
Som CoopPlus medlemskunde kan
man blive godkendt til et Coop Bank
MasterCard med en række fordele.
Eksempelvis bliver man ikke opkrævet
transaktionsgebyr ved betaling med
Coop Bank MasterCard i Coop butikker i Danmark. Derudover er Coop
Bank MasterCard et kombineret medlems- og betalingskort. Medlemsrabat-
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Resultatopgørelsen
Resultatet for perioden er et underskud
på T.DKK 28.007 efter skat, som var
forventet.
Indtjening vil først begynde at blive
aflejret i 2. halvår 2013 i takt med
stigende forretningsomfang.
Der har i første regnskabsperiode primært været afholdt etableringsomkostninger til infrastruktur, konsulentydelser
samt IT. Omkostninger til personale og
administration i øvrigt indgår for perioden banken har været i drift.
Ved udgangen af juni måned var der 25
ansatte. Direktion, stabsfunktioner, og
især personale til håndtering af kunder
blev besat i løbet af maj og juni. Rekruttering af personale til banken foregår
fortsat.

Balance
Forretningsomfang
Pr. 30. juni 2013 udgjorde bankens
balance T.DKK 201.263.
Forretningsomfanget fordeler sig på
udlån med T.DKK 323 og indlån T.DKK
593.

Likviditet
Banken har en overdækning på i alt
T.DKK 179.547, svarende til 9.317 %
i forhold til likviditetskravet i lov om
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finansiel virksomhed §152. Banken har
således en solid overdækning såvel i
forhold til Finanstilsynets grænseværdi
på 50 %, samt bankens egen målsætning om en overdækning på minimum
100 %.
På balancedagen er overskydende
likviditet placeret dels i Nationalbanken,
og dels i kreditinstitutter.
Det er bankens politik at overskudslikviditeten placeres med lav kredit- og
renterisiko.
Målsætningen er, at en væsentlig andel
af likviditeten placeres i korte særligt
dækkede realkreditobligationer eller
statsobligationer. Placering i obligationer er påbegyndt i juli måned.

Solvens og kapitaldækning
Ledelsen har valgt at anvende standardmetoden til opgørelse af kredit- og
markedsrisiko, og operationel risiko
opgøres efter basisindikatormodellen.
Pr. 30. juni 2013 udgjorde bankens
basiskapital T.DKK 172.260 mens
risikovægtede aktiver udgjorde T.DKK
27.304. Bankens solvens udgjorde pr.
30. juni 2013 631 %.
Kravene til bankens nødvendige kapital
er opgjort efter 8+ modellen, som tager
udgangspunkt i minimumskravet på
8 % af de risikovægtede poster, med
tillæg for de risici og forhold, som ikke
fuldt ud afspejles i opgørelsen af de
risikovægtede poster.
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Minimumskravet til etablering af en
bank er 5 M.EUR (37 M.DKK). Coop
Banks forretningsmodel er en lavrisiko
model men vækstforventningerne er
høje.
Coop Banks nødvendige kapital er således opgjort til T.DKK 80.984, hvilket
blot er knap halvdelen af den faktiske
basiskapital.
Bankens målsætning er, at der til
enhver tid skal være en overdækning
på den nødvendige kapital på 25 %. Pr.
30. juni 2013 var overdækningen på
113 %.
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Finanstilsynets Tilsynsdiamant
Finanstilsynet har fastsat fem
parametre med hver sin grænseværdi benævnt ”Tilsynsdiamanten” til vurdering af pengeinstitutters styrke og risikoeksponering.
Tilsammen skal de fem parametre
give et billede af, om et pengeinstitut drives med fornuftig risiko
og er finansielt robust.
To af de fem grænseværdier, summen af store engagementer samt
ejendomseksponering er som

Selskabsoplysninger

en naturlig konsekvens af Coop
Banks forretningsstrategi ikke
relevante målepunkter for banken
at måle på, da bankens portefølje
består af en lang række mindre
låneengagementer og da banken
ikke yder lån til erhverv.
Det er ikke muligt at måle på
grænseværdien udlånsvækst før
tidligst 12 måneder efter banken
for første gang har registreret udlån, da grænseværdien beregnes
på væksten målt år-til-år.

Større transaktioner
med nærtstående parter
Banken har modtaget kapitaltilførsel
fra Coop amba på i alt T.DKK 200.000
siden stiftelsen.

Forventninger til 2013
Det forventes, at banken vil være færdigetableret og funktionsdygtig i 4. kvartal 2013 og have opnået en væsentlig
tilgang af kunder. For 2013 forventes et
betydeligt underskud.
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Nøgletal pr. halvåret 2013
i forhold til pejlemærkerne i Tilsynsdiamanten
Summen af store engagementer < 125%

0%

Ejendomseksponering < 25 %

0%

Stabil funding < 1
Udlånsvækst < 20 %
Likviditetsoverdækning >50 %
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0,0
Målbart 1. gang halvår 2014
9317 %
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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags
dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 13. december 2012
– 30. juni 2013 for Coop Bank A/S.
Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed, herunder Bekendtgørelse om
finansielle rapporter for kreditinstitutter
og fondsmæglerselskab m.fl.

Det er vores opfattelse, at halvårsregnskabet giver et retvisende billede af
bankens aktiver og passiver, finansielle
stilling pr. 30. juni 2013 samt resultatet
for perioden 13. december 2012 –
30. juni 2013.

teter og økonomiske forhold, samt en
beskrivelse af de væsentligste risici og
usikkerhedsfaktorer, som banken kan
påvirkes af.
Halvårsrapporten har ikke været genstand for revision eller review.

Ledelsesberetningen indeholder efter
vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i bankens aktivi-

Albertslund, den 22. august 2013

Direktion

Allan Nørholm
Adm. direktør

Charlotte Skovgaard
Direktør

Bestyrelse

Lasse Bolander
Formand

Jan Madsen
Næstformand

Michael Ahm
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Bjarne Dybdahl Andersen

5

Thomas Johansen
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Resultat- og totalindkomstopgørelse

(Mio. kr.)

(kr. 1.000)
							
13.12.2012
							
30.06.2013
Renteindtægter						
1
Netto renteindtægter						
1
Netto rente og gebyrindtægter						
1
Udgifter til personale og administration						

35.431

Af- og nedskrivninger på immaterielle- og materielle aktiver					

67

Resultat før skat						
-35.497
Skat							
7.490
Resultat						
-28.007
			
			
Totalindkomstopgørelse		
Resultat						
-28.007
Totalindkomst efter skat						
-28.007
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Balance

(Mio. kr.)

(kr. 1.000)
						
30.06.2013

13.12.2012

Aktiver
Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker				

37.255

0

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker					

144.219

10.000

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris				

323

0

Immaterielle aktiver					
2.243

0

Øvrige materielle aktiver					
1.926

0

Aktuelle skatteaktiver					
7.490

0

Andre aktiver					
7.807
AKTIVER I ALT					
201.263

10.000

			
			
Passiver
			
Gæld til kreditinstitutter og centralbanker					

815

0

Indlån og anden gæld					

593

0

Andre passiver 					
17.862

0

Gæld i alt					
19.271

0

			
Egenkapital			
Aktiekapital					
100.000

500

Overkurs ved emission					
110.000

9.500

-28.007

0

Egenkapital i alt					
181.993

Overført overskud efter skat					

10.000

PASSIVER I ALT					
201.263

10.000

Egenkapitalopgørelse

(kr. 1.000)		
					
					
Aktiekapital
Kontant stiftelse 13.12.2012				

Overført
overskud

I alt

500

9.500

10.000

Kapitaltilførsel				 99.500

100.500

200.000

Periodens resultat				

0

-28.007

-28.007

Totalindkomst for perioden				

0

-28.007

-28.007

Egenkapital 30.6.2013				100.000

81.993

181.993
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1 Anvendt regnskabspraksis
Halvårsrapporten for Coop Bank A/S
er aflagt i overensstemmelse med Lov
om finansiel virksomhed, herunder
Finanstilsynets Bekendtgørelse om
finansielle rapporter for kreditinstitutter
og fondsmæglerselskaber m.fl. (Regnskabsbekendtgørelsen).
Halvårsrapporten omfatter perioden 13.
december 2012 – 30. juni 2013, som
således er bankens første regnskab,
hvorfor halvårsrapporten ikke indeholder sammenligningstal i resultatopgørelsen.

Generelt

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes.
Omkostninger, der er afholdt for at
opnå indtjening, indregnes i resultatopgørelsen.
Indregningen af finansielle aktiver og
forpligtelser foretages første gang på
afregningsdagen og ophører på afregningsdagen, når retten til at modtage/
afgive pengestrømme fra det finansielle aktiv eller passiv er udløbet, eller
hvis det er overdraget og banken i al
væsentlighed har overført alle risici og
afkast tilknyttet ejendomsretten.

Indregning og måling

Modregning

Aktiver indregnes i balancen, når det
som følge af en tidligere begivenhed er
sandsynligt, at fremtidige økonomiske
fordele vil tilflyde banken, og aktivets
værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser
indregnes i balancen, når banken som
følge af en tidligere begivenhed har en
retslig eller faktisk forpligtelse, og det
er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå banken, og forpligtelsesværdi kan måles pålideligt.

Tilgodehavender og forpligtelser
modregnes, når der er en juridisk ret til
at modregne de indregnede beløb, og
der er hensigt om at nettoafregne eller
realisere aktivet og indfri forpligtelsen
samtidig.

Ved første indregning måles aktiver og
forpligtelser til dagsværdi. Dog måles
immaterielle og materielle aktiver på
tidspunktet for første indregning til
kostpris.
Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt
regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn
til gevinster, tab og risici, der fremkommer inden halvårsrapporten aflægges,
og som be- eller afkræfter forhold, der
eksisterede på balancedagen.
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Det kan være nødvendigt at ændre
tidligere foretagne skøn som følge af
ændringer i de forhold, der lå til grund
for de tidligere skøn eller på grund af
ny viden eller efterfølgende begivenheder.
Det væsentligste område hvor der udøves regnskabsmæssige skøn er

• Værdiansættelse af udlån
• Immaterielle aktiver
Omregning af fremmed valuta
Halvårsrapporten præsenteres i DKK,
afrundet til hele tusinde kroner, som
også er bankens funktionelle valuta.

Segmentoplysninger
Bankens forretningsomfang udgøres
af ét segment, privatkunder i Danmark,
hvorfor der ikke udarbejdes segmentoplysninger.

Regnskabsmæssige skøn og usikkerheder

Koncerninterne transaktioner

Opgørelse af den regnskabsmæssige
værdi af visse aktiver forudsætter, at
ledelsen foretager en række skøn og
vurderinger af fremtidige forhold, der
har væsentlig indflydelse på den regnskabsmæssige værdi af udlån.

Transaktioner med andre af Coop
koncernens virksomheder sker på markedsbaserede vilkår eller på omkostningsdækket basis.

Resultatopgørelsen
Netto rente- og gebyrindtægter

Ledelsens anvendte skøn og vurderinger er baseret på forudsætninger, som
ledelsen anser for forsvarlige, men som
i sagens natur er usikre og uforudsigelige.
Skøn og vurderinger baseres på forudsætninger som kan være ufuldstændige
eller unøjagtige, og hvor uventede
fremtidige begivenheder eller omstændigheder kan opstå. At foretage skøn
og vurderinger er derfor i sagens natur
vanskeligt, og når disse desuden involverer kundeforhold vil de være forbundet med usikkerhed.
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Renteindtægter og renteudgifter
indregnes i resultatopgørelsen i den
periode, de vedrører.
Renter på udlån med nedskrivning for
værdiforringelse indtægtsføres med
forholdsmæssig andel svarende til den
nedskrevne værdi.
Provisioner og gebyrer, der er led i
en løbende ydelse, periodiseres over
løbetiden. Øvrige gebyrer indregnes
i resultatopgørelsen på transaktions
dagen.
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Kursreguleringer

Skat

Balancen

Omfatter realiserede, og urealiserede
kursreguleringer af værdipapirbeholdning samt kurstillæg for korttransaktioner gennemført af kunder i udlandet.

Coop Bank A/S er sambeskattet
med Coop amba og dette selskabs
tilknyttede virksomheder. Den aktuelle
selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses
skattepligtige indkomster (fuld fordeling
med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

Kassebeholdning og anfordrings
tilgodehavender hos centralbanker

Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder indtægter af sekundær karakter i forhold til
bankens aktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af anlægsaktiver.

Udgifter til personale og administration
Udgifter til personale omfatter løn og
gager, feriepenge, pension, lønsumsafgift samt andre sociale omkostninger til bankens personale. Udgifter til
administration omfatter omkostninger
til IT, konsulenthonorar, markedsføring,
kontorhold, lokaleudgifter samt øvrige
udgifter forbundet med bankens drift.
Udgifter til etablering af banken er ligeledes indeholdt i udgifter til personale
og administration.

Periodens skat, der omfatter aktuel
skat af periodens resultat, ændring
af udskudt skat og efterregulering af
tidligere års beregnede skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del,
der kan henføres til årets resultat, og
direkte i anden total indkomst med den
del, der kan henføres til bevægelser i
anden total indkomst.
Aktuelle skatteforpligtelser eller
tilgodehavende aktuel skat indregnes
i balancen opgjort som beregnet skat
af periodens skattepligtige indkomst,
reguleret for betalt a conto skat.

Andre driftsudgifter
Andre driftsudgifter indeholder udgifter
af sekundær karakter i forhold til
bankens aktiviteter, herunder bidrag til
lovpligtig indskydergarantiordning og
tab ved salg af anlægsaktiver.

Nedskrivninger på udlån
Nedskrivning på udlån omfatter tab og
nedskrivninger på udlån og uudnyttede
kreditfaciliteter til kunder samt tilgodehavender hos kreditinstitutter.
Nedskrivning på udlån til kunder og tilgodehavende hos kreditinstitutter føres
på en korrektivkonto som modregnes
det finansielle aktiv.
Nedskrivning af uudnyttede kreditfaciliteter til kunder føres som en hensættelse.
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Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver
og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med
udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.
Udskudt skat måles på grundlag af de
skatteregler og skattesatser, der med
balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes
udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede
skattemæssige underskud, indregnes
i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved
modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.
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Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker måles
ved første indregning til dagsværdi
og måles efterfølgende til amortiseret
kostpris.

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og
centralbanker
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og
centralbanker omfatter tilgodehavender
hos andre kreditinstitutter og tidsindskud hos centralbanker. Tilgodehavender måles ved første indregning til
dagsværdi og efterfølgende til amortiseret kostpris

Udlån og andre tilgodehavender til
amortiseret kostpris
Udlån og andre tilgodehavender til
amortiseret kostpris indregnes ved
første indregning til dagsværdi. Efterfølgende måles udlån til amortiseret
kostpris med fradrag af nedskrivninger
til imødegåelse af indtrådte, men endnu
ikke realiserede tab.
Udlån vurderes og nedskrives individuelt såvel som gruppevist.
Nedskrivningen svarer til forskellen
mellem udlånets regnskabsmæssige
værdi og nutidsværdien af de mest
sandsynlige fremtidige betalinger fra
udlånet.
Til beregning af nutidsværdi anvendes
for variabelt forrentede udlån den aktuelt fastsatte effektive rente.
Nedskrivninger tilbageføres, hvis efterfølgende begivenheder viser, at værdiforringelsen ikke længere er gældende.
Udlån afskrives, når tabet er endeligt
konstateret.
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Nedskrivninger af udlån, tilbageførte
nedskrivninger og afskrivning af udlån
indgår i resultatopgørelsen under nedskrivninger på udlån m.v.
Hensættelse på uudnyttede kreditter
indregnes under hensatte forpligtelser.

Individuelt vurderede udlån
På udlån, hvorpå der er konstateret
objektiv indikation for værdiforringelse
som følge af begivenheder indtruffet
efter første indregning, opgøres en
eventuel nedskrivning på baggrund af
en tilbagediskontering af forventede
fremtidige betalingsstrømme. Tilbagediskonteringen er baseret på den aktuelle
effektive rente.
Ved individuel vurdering af udlån, hvor
der er objektiv indikation for værdiforringelse, er der for hvert udlån opstillet
betalingsrækker over de forventede
fremtidige betalingsstrømme.
For individuelt vurderede udlån, er
objektiv indikation for værdiforringelse
indtruffet når:

• Låntager er i betydelig økonomiske
vanskeligheder

• Ved låntagers kontraktbrud, eksempelvis i form af manglende overholdelse af betalingspligt for renter og
afdrag

•

Når det er sandsynligt, at låntager vil
gå konkurs eller omfattet af anden
økonomisk rekonstruktion

• Når banken yder låntager lempelse
i vilkår, som ikke ville være ydet,
hvis ikke låntager var i økonomiske
vanskeligheder
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Gruppevist vurderede udlån
For alle udlån, hvorpå der ikke er individuelt nedskrevet, foretages en gruppevis vurdering af, om der for grupperne som helhed er indtruffet objektiv
indikation for værdiforringelse.
De gruppevise nedskrivninger foretages på grupper af udlån, der kan antages at have ensartede karakteristika
med hensyn til kreditrisiko mv.
De forventede fremtidige betalinger
er opgjort ved tilbagediskontering
af forventede fremtidige betalingsstrømme på udlånene. Størrelsen af
de forventede betalinger opgøres som
en ydelsesreduktion af den forventede
betalingsstrøm på det enkelte udlån.
Ydelsesreduktionen er fastsat ud fra
bruttotabsprocenter, hvor forventning
om tab vil være størst på kunder med
dårlig rating. Som diskonteringsfaktor
anvendes det vejede gennemsnit af
den aftalte effektive rentesats.

Obligationer til dagsværdi
Obligationer, der handles på et aktivt
marked indregnes til dagsværdi baseret på lukkekurs på balancedagen.
Ændringer i dagsværdier indregnes
løbende i resultatopgørelsen.

Immaterielle aktiver
Immaterielle aktiver omfatter erhvervet
software. Immaterielle aktiver måles ved
første indregning til kostpris, som er
omkostninger, der direkte kan henføres
til de immaterielle aktiver. Efterfølgende
måles immaterielle aktiver som udgangspunkt til kostprisen med fradrag
af afskrivninger over aktivets økonomiske levetid.
Levetiden vurderes at være mellem 3
til 6 år.
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Såfremt genindvindingsværdien af de
immaterielle aktiver er mindre end den
regnskabsmæssige værdi, nedskrives
aktivet over resultatopgørelsen.

Øvrige materielle aktiver
Materielle anlægsaktiver måles ved
første indregning til kostpris. Kostprisen
omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen
samt omkostninger til klargøring af
aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet
er klar til at blive taget i brug.
Materielle aktiver måles til kostpris
med fradrag af akkumulerede af- og
nedskrivninger. Der foretages lineære
afskrivninger baseret på følgende vurdering af de øvrige aktivers forventede
brugstider:
IT-udstyr og maskiner
Inventar

3 år
5 år

Såfremt genindvindingsværdien af de
materielle aktiver er mindre end den
regnskabsmæssige værdi, nedskrives
aktivet over resultatopgørelsen.

Andre aktiver
Andre aktiver omfatter øvrige aktiver,
der ikke hører under andre kategorier.
Tilgodehavende renter og provisioner,
der forfalder efter balancedagen, indregnes i andre aktiver

Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Periodeafgrænsningsposter, aktiver
indregnes og måles til kostpris, og omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsperiode.

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker
Gæld til kreditinstitutter og centralbanker måles ved første indregning til
dagsværdi og efterfølgende til amortiseret kostpris.
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Indlån og anden gæld

Egenkapital

Indlån omfatter gæld til private, og
modparter som ikke er kreditinstitutter
og centralbanker, herunder almindelige
anfordringsindlån og højrenteindlån.
Indlån indregnes ved første indregning
til dagsværdi og efterfølgende til amortiseret kostpris.

Aktiekapital

Andre passiver
Andre passiver omfatter øvrige passiver,
der ikke hører under andre kategorier.
Skyldige renter og provisioner, der
forfalder efter balancedagen, indregnes
i andre passiver

Periodeafgrænsningsposter, passiver

Aktiekapital klassificeres som egenkapital, når der ikke er nogen klausul til at
overføre kontanter eller andre aktiver.

Overkurs
Overkurs ved emission omfatter værdiregulering i forbindelse med kapitalforhøjelse.

Foreslået udbytte
Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelsen
på generalforsamlingen. Det foreslåede
udbytte for regnskabsåret vises som en
særskilt post under egenkapitalen.

Periodeafgrænsningsposter, passiver indregnes og måles til kostpris,
og omfatter indtægter modtaget før
balancetidspunktet, men som vedrører
efterfølgende regnskabsperiode.

Hensatte forpligtelser
Forpligtelser, herunder hensættelser
på uudnyttede kreditter og andre
forpligtelser, der er uvisse med hensyn
til størrelse eller tidspunkt for afvikling,
indregnes som hensatte forpligtelser,
når det er sandsynligt, at forpligtelsen
vil medføre et træk på virksomhedens
økonomiske ressourcer, og forpligtelsen kan måles pålideligt. Forpligtelsen opgøres til nutidsværdien af de
omkostninger, som er nødvendig for at
indfri forpligtelsen.
Der foretages diskontering af forpligtelser, der forfalder mere end 12 måneder
efter den periode, hvor de er optjent.
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2 Hoved- og nøgletal
(kr. 1.000)
							
13.12.2012
							
30.06.2013
Resultatopgørelse i sammendrag		
Netto rente- og gebyrindtægter						
1
Udgifter til personale og administration samt afskrivninger					

35.498

Resultat før skat						
-35.497
Skat							
7.490
Resultat						
-28.007
		
Balance		
Udlån							
323
Egenkapital						
181.993
Aktiver i alt						
201.263
		
Nøgletal		
Solvens og kernekapital		
Solvensprocent						
630,9%
Kernekapitalprocent						
630,9%
Indtjening		
Egenkapital forrentning før skat						
-37,0%
Egenkapital forrentning efter skat						
-29,2%
Indtjening pr. omkostningskrone						
0,00
Markedsrisici		
Renterisiko						
0,0%
Likviditet		
Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet i procent						

9.317,4%

Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån i procent					

54,5%

Kreditrisici		
Udlån i forhold til egenkapital						

0,2%

Periodens nedskrivningsprocent						
0,0%

/ halvårsrapport 2013

12

/ halvårsrapport 2013 / Halvårsregnskab

Ledelsesberetning /

Ledelsespåtegning

Resultat- og totalindkomstopgørelse /

/

Halvårsregnskab

/

Selskabsoplysninger

Balance og egenkapitalopgørelse

/

Noter

Noter

(Mio. kr.)

3 Nærtstående parter
(kr. 1.000)
							
13.12.2012
							
30.06.2013
Coop Bank A/S’ nærtstående parter omfatter følgende :
Bestemmende indflydelse:
Coop amba har siden stiftelsen ejet aktiekapitalen i Coop Bank A/S.
Øvrige nærtstående parter:
Selskabets nærtstående parter omfatter herudover selskaber i Coop amba koncernen,
Coop Bank A/S’ bestyrelse, direktionen og ledende medarbejdere samt disse personers
relaterede familiemedlemmer. Nærtstående parter omfatter endvidere virksomheder,
hvor førnævnte personkreds har væsentlige interesser.

Transaktioner med nærtstående parter:
Transaktioner med nærtstående parter med bestemmende indflydelse*)
Kapitaltilførsel						
200.000
*) Transaktioner med ledelse er udeholdt af ovenstående, da disse vises særskilt nedenfor

Lån til ledelsen
Direktion						
2
Lån til ledelse i alt						

2

Uudnyttet kredittilsagn ydet til ledelsen
Direktion						
58
Bestyrelse						
50
Uudnyttet kredittilsagn ydet til ledelse i alt						

108

Indlån fra ledelsen
Direktion						
67
Indlån fra ledelse i alt						
Alle transaktioner med direktion, bestyrelse og øvrige nærtstående parter er sket på markedsvilkår.
I perioden udgør udlånsrenten 12,5% og indlånsrenten 0,5%, hvilket er de samme vilkår kunder tilbydes.
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4 Kapital og solvens
(kr. 1.000)
							
13.12.2012
							
30.06.2013
Solvens		
		
Basiskapital:		
Egenkapital ultimo perioden						
181.993
– Immaterielle aktiver						
2.243
– Aktiveret skatteaktiv						
7.490
Kernekapital efter fradrag						
172.260
		
Basiskapital						
172.260
		
Risikovægtede poster:		
Kreditrisiko						
9.975
Markedsrisiko						
0
Operationiel risiko						
17.329
Risikovægtede poster i alt						
27.304
		
		
Solvensprocent						
630,9%
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