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Indledning: 
 

Det fremgår nedenfor, hvorledes Sparekassen Sjælland forholder sig til Komitéen for god selskabsledelses ”Anbefalin-
ger for god selskabsledelse fra maj 2013” og Finansrådets supplerende anbefalinger på revisionsområdet.  

 
Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 1.1. – 31.12.2013 

 
 

 
 

 

Anbefaling 

 

 

 

Selskabet 

følger 

Selskabet 

følger 

delvist 

 

 

Selskabet 

følger 

ikke 

Forklaring på følger del-

vist/følger ikke anbefalingen 

samt uddybende kommenta-

rerer:  

 

 

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 

1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter 

1.1.1. Det anbefales, at bestyrelsen sikrer en løbende dialog mellem 

selskabet og aktionærerne, således at aktionærerne får relevant indsigt 

i selskabets potentiale og politikker, og bestyrelsen kender aktionærer-

nes holdninger, interesser og synspunkter i relation til selskabet. 

 

 

 

X 

 

  Anbefalingen følges. 

 
Sparekassen Sjælland tilstræber 

størst mulig gennemsigtighed om 
sparekassens værdier og aktivite-
ter. 

 Alle interessenter vil derfor 
kunne finde en lang række op-
lysninger om sparekassens vir-
ke og holdninger på spare-

kassens hjemmeside.  

 Der afholdes årlige møder med 
garanterne. 
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Anbefaling 

 

 

 

Selskabet 

følger 

Selskabet 

følger 

delvist 

 

 

Selskabet 

følger 

ikke 

Forklaring på følger del-

vist/følger ikke anbefalingen 

samt uddybende kommenta-

rerer:  

 

 

1.1.2. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager politikker for selskabets 

forhold til dets interessenter, herunder aktionærer og andre investorer, 

samt sikrer, at interessenternes interesser respekteres i overensstem-

melse med selskabets politikker herom. 

X   Anbefalingen følges. 
 

Sparekassen har i forhold til dialog 

med sine interessenter udarbejdet 
en kommunikationspolitik, der for-
holder sig til både intern og ekstern 
kommunikation. 
 

 

1.1.3. Det anbefales, at selskabet offentliggør kvartalsrapporter. 

  X Anbefalingen følges ikke. 
 
Sparekassen offentliggør i henhold 
til gældende regnskabsregler en 

årsrapport og en halvårsrapport. 

 

1.2. Generalforsamling 

1.2.1. Det anbefales, at bestyrelsen ved tilrettelæggelse af selskabets 

generalforsamling planlægger afviklingen, så den understøtter aktivt 

ejerskab. 

X   Anbefalingen følges.  
 
Repræsentantskabet er sparekas-
sens øverste myndighed, der afhol-

des derfor ikke generalforsam-
linger, men repræsentantskabs-
møder. Bestyrelsen har på bag-
grund af sparekassens størrelse og 

lokale forankring vurderet, at det er 
mest hensigtsmæssigt at afholde 

fysiske repræsentantskabsmøder. 
Det er indgået i vurderingen, at der 
er tilstrækkelige muligheder for at 
repræsentanter, der måtte være 
forhindret kan give sin mening til 
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Anbefaling 

 

 

 

Selskabet 

følger 

Selskabet 

følger 

delvist 

 

 

Selskabet 

følger 

ikke 

Forklaring på følger del-

vist/følger ikke anbefalingen 

samt uddybende kommenta-

rerer:  

 

 
kende på anden måde, f.eks. ved 
afgivelse af fuldmagt.” 

 

1.2.2. Det anbefales, at der i fuldmagter til brug for generalforsamlin-

gen gives aktionærerne mulighed for at tage stilling til hvert enkelt 

punkt på dagsordenen. 

X   Anbefalingen følges. 
 
Sparekassens fuldmagtskabelon 
indeholder mulighed for at tage 

stilling til hvert enkelt punkt på 
dagsordenen. 
   

 

1.3. Overtagelsesforsøg 

1.3.1. Det anbefales, at selskabet etablerer en beredskabsprocedure 

for overtagelsesforsøg, der vedrører perioden fra bestyrelsen får be-

grundet formodning om, at et overtagelsestilbud vil blive fremsat. Be-

redskabsproceduren bør fastsætte, at bestyrelsen afholder sig fra uden 

generalforsamlingens godkendelse at imødegå et overtagelsesforsøg 

ved at træffe dispositioner, som reelt afskærer aktionærerne fra at tage 

stilling til overtagelsesforsøget. 

  X Anbefalingen følges ikke.  
 

Sparekassen er en selvejende insti-
tution og overtagelsesforsøg kan 
ikke umiddelbart finde sted. Spare-
kassen har derfor ikke fundet det 
relevant at etablere en beredskabs-
procedure for overtagelsesforsøg.” 

 

2. Bestyrelsens opgaver og ansvar 

2.1. Overordnede opgaver og ansvar 

2.1.1. Det anbefales, at bestyrelsen mindst en gang årligt tager stilling 

til de forhold, der skal indgå i bestyrelsens varetagelse af sine opgaver. 

X   Anbefalingen følges. 
 
Bestyrelsens anvender et årshjul til 
tilrettelæggelse af bestyrelsens 
opgaver. Årshjulet er medvirkende 
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Anbefaling 

 

 

 

Selskabet 

følger 

Selskabet 

følger 

delvist 

 

 

Selskabet 

følger 

ikke 

Forklaring på følger del-

vist/følger ikke anbefalingen 

samt uddybende kommenta-

rerer:  

 

 
til at sikre overblik, og at bestyrel-
sen løbende får taget stilling til de 
emner og de mål, bestyrelsen skal 

behandle over året. 

 

 

2.1.2. Det anbefales, at bestyrelsen mindst en gang årligt tager stilling 

til selskabets overordnede strategi med henblik på at sikre værdiskabel-

sen i selskabet. 

X   Anbefalingen følges.  

 

Bestyrelsen fastlægger sparekas-
sens overordnede strategi for ét år 
ad gangen. Strategiplanen eva-
lueres løbende, blandt andet på 
baggrund af direktionens oplæg. 

 

2.1.3. Det anbefales, at bestyrelsen påser, at selskabet har en kapital- 

og aktiestruktur, som understøtter, at selskabets strategi og langsigtede 

værdiskabelse er i aktionærernes og selskabets interesse samt redegør 

herfor i ledelsesberetningen i selskabets årsrapport og/eller på selska-

bets hjemmeside. 

X   Anbefalingen følges. 
 
Sparekassens ledelse forholder sig 
løbende til sparekassens kapital-

struktur og redegør for strukturen i 
årsrapportens ledelsesberetning 
som findes på sparekassens hjem-
meside. 
 
Sparekasser er grundlæggende 

kendetegnet ved ikke at have ejer-

interesser, at have  kundedemokra-
ti, en decentral struktur og en lokal 
forankring.  

Det følger af at være selvejende, at 

ingen ejer sparekassens formue 
eller overskud, der i tilfælde af op-
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Anbefaling 

 

 

 

Selskabet 

følger 

Selskabet 

følger 

delvist 

 

 

Selskabet 

følger 

ikke 

Forklaring på følger del-

vist/følger ikke anbefalingen 

samt uddybende kommenta-

rerer:  

 

 
hør skal tilgå almennyttige interes-
ser.  

Sparekassen har derfor ingen akti-
onærer. Repræsentantskabet er 
sparekassens øverste myndighed.  
 

I overensstemmelse med lov om 
finansiel virksomhed kan sparekas-
sens garanter ved valg til repræ-
sentantskabet afgive 1 stemme for 
hver 1.000 kr. indbetalt garantkapi-
tal, dog højest 20 stemmer pr. ga-

rant, stemmeretsbegrænsningen er 
således lovbestemt. 

 
Garantkapitalen er pr. 1.december 
2013 opdelt i 3 klasser. 
 
Klasse A min. indskud 5.000  kr. 

Klasse B min. indskud 50.000 kr. 
Klasse C min. indskud 500.000 kr. 
 
En enkelt garant kan maksimalt 
tegne garantkapital for 100.000 kr. 
I klasse C, der er for professionelle 

investorer er der ingen limit, men 

tegning kan kun ske med bestyrel-
sens accept. 
 
I overensstemmelse med lovens 
krav forudsætter sparekassens 
indløsning af garantkapital Finans-

tilsynets forudgående tilladelse. 
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Anbefaling 

 

 

 

Selskabet 

følger 

Selskabet 

følger 

delvist 

 

 

Selskabet 

følger 

ikke 

Forklaring på følger del-

vist/følger ikke anbefalingen 

samt uddybende kommenta-

rerer:  

 

 
Garanternes mulighed for opsigelse 
fremgår af sparekassens vedtæg-
ter. 

 

Sparekassens bestyrelse har vedta-
get en forrentningspolitik. Den fak-
tiske forrentning af garantkapitalen 
fastsættes én gang årligt i forbin-
delse med sparekassens ordinære 
repræsentantskabsmøde.  

 

2.1.4. Det anbefales, at bestyrelsen årligt gennemgår og godkender 

retningslinjer for direktionen, og herunder fastlægger krav til  

direktionens rettidige, præcise og tilstrækkelige rapportering til besty-

relsen. 

X   Anbefalingen følges. 
 
Bestyrelsens skriftlige retningslinjer 

til direktionen er fastlagt i en in-

struks, hvoraf arbejdsfordelingen 
mellem bestyrelse og direktion også 
fremgår. 

 

2.1.5. Det anbefales, at bestyrelsen mindst en gang årligt drøfter di-

rektionens sammensætning og udvikling, risici og succesionsplaner. 

X   Anbefalingen følges. 
 
Sparekassen har bl.a. udarbejdet 
en politik for hvordan der skal age-
res i forbindelse med nøglemedar-

bejderes fratræden. 

 

2.1.6. Det anbefales, at bestyrelsen årligt drøfter selskabets aktiviteter 

for at sikre en for selskabet relevant mangfoldighed i selskabets ledel-

sesniveauer, herunder fastsætte konkrete mål og i ledelsesberetningen i 

selskabets årsrapport og/eller på selskabets hjemmeside redegør for 

såvel sin målsætning som status for opfyldelsen heraf. 

X   Anbefalingen følges. 
 

Ledelsesberetningen i årsrapporten 
indeholder oplysninger om bestyr-
elsens målsætning om mangfoldig-
hed i ledelsen og status herpå. 
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Anbefaling 

 

 

 

Selskabet 

følger 

Selskabet 

følger 

delvist 

 

 

Selskabet 

følger 

ikke 

Forklaring på følger del-

vist/følger ikke anbefalingen 

samt uddybende kommenta-

rerer:  

 

 

 

2.2. Samfundsansvar 

2.2.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager politikker for selskabets 

samfundsansvar. 

X   Anbefalingen følges. 
 
Sparekassen har lavet en rapport 
om samfundsansvar for at syn-
liggøre, hvordan sparekassen i 
praksis udviser samfundsansvar. 
Rapporten findes i sparekassens 
årsrapport. 

 

2.3. Formanden og næstformanden for bestyrelsen 

2.3.1. Det anbefales at der vælges en næstformand for bestyrelsen, 

som fungerer i tilfælde af formandens forfald, og i øvrigt er en effektiv 

sparringspartner for formanden. 

 

X   Anbefalingen følges. 

 

 

2.3.2. Det anbefales, at hvis bestyrelsen undtagelsesvis anmoder be-

styrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for selskabet, 

herunder kortvarigt at deltage i den daglige ledelse, bør der foreligge en 

bestyrelsesbeslutning herom, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den 

uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Beslutninger om 

formandens deltagelse i den daglige ledelse og den forventede varighed 

heraf bør oplyses i en selskabsmeddelelse. 

X   Anbefalingen følges. 
 

Det har ikke været relevant for 

bestyrelsesformanden at deltage i 
den daglige ledelse eller at udføre 

andre særlige opgaver for spare-
kassen i det forløbne rapporterings 
år. Bestyrelsen agter at følge anbe-
falingen, hvis der opstår behov for, 
at bestyrelsesformanden udfører 

særlige opgaver for sparekassen. 

 



 9 

Anbefaling 

 

 

 

Selskabet 

følger 

Selskabet 

følger 

delvist 

 

 

Selskabet 

følger 

ikke 

Forklaring på følger del-

vist/følger ikke anbefalingen 

samt uddybende kommenta-

rerer:  

 

 

3. Bestyrelsens sammensætning og organisering 

3.1. Sammensætning 

3.1.1. Det anbefales, at bestyrelsen årligt redegør for 

• hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at 

kunne udføre sine opgaver, 

• sammensætningen af bestyrelsen, samt 

• de enkelte medlemmers særlige kompetencer. 

 

X 

  Anbefalingen følges. 

 
 
Bestyrelsen har drøftet, hvilke 
kompetencer den skal råde over for 
bedst muligt at kunne udføre sine 

opgaver, og har gennemført og 
gennemfører løbende evaluering af 
bestyrelsens arbejde i overens-
stemmelse med lovgivningen og 

Finanstilsynets vejledning. 
 
Bestyrelsen har i den forbindelse 

gennemgået de gældende krav til 
bestyrelsens kompetencer. På den 
baggrund har bestyrelsen udarbej-
det en kompetenceprofil for besty-
relsen, som er tilgængelig på pen-
geinstituttets hjemmeside. 
 

Bestyrelsens indstilling af kandida-
ter til bestyrelsesvalg på repræsen-

tantskabsmødet er udarbejdet med 
henblik på at sikre, at bestyrelsen 
bedst muligt lever op til den udar-
bejdede kompetenceprofil. 
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Anbefaling 

 

 

 

Selskabet 

følger 

Selskabet 

følger 

delvist 

 

 

Selskabet 

følger 

ikke 

Forklaring på følger del-

vist/følger ikke anbefalingen 

samt uddybende kommenta-

rerer:  

 

 

3.1.2. Det anbefales, at bestyrelsens udvælgelse og indstilling af kan-

didater til bestyrelsen gennemføres ved en grundig og for bestyrelsen 

transparent proces, der er godkendt af den samlede bestyrelse. Ved 

vurderingen af sammensætningen og indstilling af nye kandidater skal 

der tages hensyn til behovet for fornyelse og til behovet for mangfoldig-

hed i relation til bl.a. alder, international erfaring og køn. 

X   Anbefalingen følges.  
 

Bestyrelsens indstilling af kandida-

ter til bestyrelsen sker på baggrund 
af en åben proces i bestyrelsen, 
hvor der tages udgangspunkt i den 
af bestyrelsen vedtagne kompe-
tenceprofil for bestyrelsen. 
 

I overensstemmelse med den af 
bestyrelsen vedtagne kompetence-
profil for bestyrelsen tages der hen-
syn til behovet for mangfoldighed i 
relation til erfaring, køn og alder 
m.v.  

 

3.1.3. Det anbefales, at der sammen med indkaldelsen til generalfor-

samling, hvor valg til bestyrelsen er på dagsordenen, udover det i lov-

givningen fastlagte udsendes en beskrivelse af de opstillede kandidaters 

kompetencer med oplysning om kandidaternes 

• øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og 

tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i udenlandske virksomheder 

• krævende organisationsopgaver, og at det oplyses, 

• om kandidater til bestyrelsen anses for uafhængige. 

X   Anbefalingen følges. 

Indkaldelsen til repræsentant-

skabsmøde udformes, således at 
den giver repræsentanterne mulig-
hed for at danne sig et billede af de 
emner der skal behandles. 

3.1.4. Det anbefales, at selskabet i vedtægterne fastsætter en alders-

grænse for medlemmerne af bestyrelsen. 

X   Anbefalingen følges. 
 
 
Aldersgrænsen for bestyrelses-
medlemmer er i vedtægterne fast-
sat til 70 år. 
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Anbefaling 

 

 

 

Selskabet 

følger 

Selskabet 

følger 

delvist 

 

 

Selskabet 

følger 

ikke 

Forklaring på følger del-

vist/følger ikke anbefalingen 

samt uddybende kommenta-

rerer:  

 

 

3.1.5. Det anbefales, at de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmed-

lemmer er på valg hvert år på den ordinære generalforsamling. 

  X Anbefalingen følges ikke. 
 

Valgperioden for repræsen-

tantskabsvalgte bestyrel-
sesmedlemmer er i vedtægterne 
fastsat til 2 år med mulighed for 
genvalg. Hvert år er halvdelen af 
bestyrelsesmedlemmerne  på valg. 
Bestyrelsen vurderer, at valgord-

ningen sikrer kontinuitet og stabili-
tet i bestyrelsesarbejdet. 

 

3.2. Bestyrelsens uafhængighed 

3.2.1. Det anbefales, at mindst halvdelen af de generalforsamlings-

valgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige, således at bestyrelsen 

kan handle uafhængigt af særinteresser. 

For at være uafhængig må den pågældende ikke: 

• være eller inden for de seneste 5 år have været medlem af direktio-

nen eller ledende medarbejder i selskabet, et datterselskab eller et as-

socieret selskab, 

• indenfor de seneste 5 år have modtaget større vederlag fra selska-

bet/koncernen, et datterselskab eller et associeret selskab i anden 

egenskab end som medlem af bestyrelsen, 

• repræsentere en kontrollerende aktionærs  

interesser, 

• inden for det seneste år have haft en væsentlig forretningsrelation 

(f.eks. personlig eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kun-

de, leverandør eller ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende forbin-

delse) med selskabet, et  

X   Anbefalingen følges. 

 

Bestyrelsen lægger vægt på konti-
nuitet i bestyrelsesarbejdet, men er 

samtidig opmærksom på betydnin-
gen af uafhængighed. 

Mere end halvdelen af de på repræ-

sentantskabsmødet valgte be-
styrelsesmedlemmer var uafhængi-

ge i 2013. 
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Anbefaling 

 

 

 

Selskabet 

følger 

Selskabet 

følger 

delvist 

 

 

Selskabet 

følger 

ikke 

Forklaring på følger del-

vist/følger ikke anbefalingen 

samt uddybende kommenta-

rerer:  

 

 

datterselskab eller et associeret selskab, 

• være eller inden for de seneste 3 år have været ansat eller partner 

hos ekstern revisor, 

• være direktør i et selskab, hvor der er krydsende ledelsesrepræsenta-

tion med selskabet, 

• have været medlem af bestyrelsen i mere end 12 år, eller 

• være i nær familie med personer, som ikke betragtes som uafhængi-

ge. 

3.3. Bestyrelsesmedlemmer og antallet af andre ledelseshverv 

3.3.1. Det anbefales, at hvert enkelt medlem af bestyrelsen vurderer, 

hvor meget tid det er nødvendigt at bruge på det pågældende arbejde, 

således at vedkommende ikke påtager sig flere hverv end, at hvert en-

kelt hverv kan udføres på en for selskabet tilfredsstillende vis. 

X   Anbefalingen følges. 
 

Det enkelte bestyrelsesmedlem 

vurderer løbende, om den pågæl-
dende har de fornødne ressourcer, 
herunder tilstrækkelig tid, til at 
varetage sit hverv som bestyrel-
sesmedlem, henset til pengeinsti-
tuttets størrelse, organisation og 

kompleksitet. 
 
Det enkelte bestyrelsesmedlem 
tager i forbindelse med vurderingen 
tillige hensyn til antallet og omfan-
get af den pågældendes øvrige 

direktør- eller bestyrelsesposter. 

 

3.3.2. Det anbefales, at ledelsesberetningen udover det i lovgivningen 

fastlagte indeholder følgende oplysninger om medlemmerne af bestyrel-

sen: 

• den pågældendes stilling, 

 X  Anbefalingen følges delvis.  
 

Sparekassen har ingen aktionærer, 
hvorfor der ikke kan oplyses om 
bestyrelsens aktieposter i sparekas-
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Anbefaling 

 

 

 

Selskabet 

følger 

Selskabet 

følger 

delvist 

 

 

Selskabet 

følger 

ikke 

Forklaring på følger del-

vist/følger ikke anbefalingen 

samt uddybende kommenta-

rerer:  

 

 

• den pågældendes alder og køn, 

• om medlemmet anses for uafhængigt, 

• tidspunktet for medlemmets indtræden i bestyrelsen, 

• udløbet af den aktuelle valgperiode, 

• den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, 

bestyrelser og tilsynsråd,  

inklusive ledelsesudvalg, i udenlandske  

virksomheder samt 

• krævende organisationsopgaver, og 

• det antal aktier, optioner, warrants og lignende i selskabet og de med 

selskabet koncernforbundne selskaber, som medlemmet ejer, samt de  

ændringer i medlemmets beholdning af de nævnte værdipapirer, som er 

indtrådt i løbet af regnskabsåret. 

sen.  
 

 

3.4. Ledelsesudvalg (eller -komitéer) 

3.4.1. Det anbefales, at selskabet på selskabets hjemmeside offentlig-

gør: 

• ledelsesudvalgenes kommissorier, 

• udvalgenes væsentligste aktiviteter i årets løb og antallet af møder i 

hvert udvalg, samt 

• navnene på medlemmerne af det enkelte ledelsesudvalg, herunder 

udvalgenes formænd, samt oplysning om, hvem der er de uafhængige 

medlemmer, og hvem der er medlemmer med særlige kvalifikationer. 

X   Anbefalingen følges. 
 
Sparekassen har nedsat følgende 
udvalg: 
Revisionsudvalg 
Vederlags- og nomineringsudvalg. 

3.4.2. Det anbefales, at flertallet af et ledelsesudvalgs medlemmer er 

uafhængige. 

 

X   Anbefalingen følges. 
 

 

3.4.3. Det anbefales, at bestyrelsen nedsætter et egentligt revisions-
   Anbefalingen følges. 
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Anbefaling 

 

 

 

Selskabet 

følger 

Selskabet 

følger 

delvist 

 

 

Selskabet 

følger 

ikke 

Forklaring på følger del-

vist/følger ikke anbefalingen 

samt uddybende kommenta-

rerer:  

 

 

udvalg, der sammensættes således, at 

• formanden for bestyrelsen ikke er formand for revisionsudvalget og, 

at 

• udvalget tilsammen råder over en sådan sagkundskab og erfaring, at 

det har en opdateret indsigt i og erfaring med finansielle forhold samt 

regnskabs- og revisionsforhold i selskaber, der har aktier optaget til 

handel på et reguleret marked. 

 
Sparekassen er forpligtet til at ned-
sætte et revisionsudvalg, og revi-

sionsudvalgets opgaver fremgår 

udtrykkeligt af lovgivningen.” 
 

 

3.4.4. Det anbefales, at revisionsudvalget inden godkendelsen af års-

rapporten og anden finansiel rapportering overvåger og rapporterer til 

bestyrelsen om: 

• regnskabspraksis på de væsentligste områder, 

• væsentlige regnskabsmæssige skøn, 

• transaktioner med nærtstående parter, og 

• usikkerhed og risici, herunder også i relation til forventningerne for 

det igangværende år. 

X   Anbefalingen følges. 

 

 

 

3.4.5. Det anbefales, at revisionsudvalget: 

• årligt vurderer behovet for en intern revision, og i givet fald, frem-

kommer med anbefalinger om udvælgelse, ansættelse og afskedigelse 

af lederen af en eventuel intern revision, og den interne  

revisions budget, og 

• overvåger direktionens opfølgning på den interne revisions konklusio-

ner og anbefalinger. 

 

X   Anbefalingen følges. 
 
Der foretages ikke en individuel 
vurdering af behovet for intern 
revision, da intern revision er et 
lovkrav for sparekassen. 

 

 

3.4.6. Det anbefales, at bestyrelsen nedsætter et nomineringsudvalg, 

der har bestyrelsesformanden som formand og som mindst har følgende 

forberedende opgaver: 

• beskrive de kvalifikationer, der kræves i bestyrelsen og direktionen og 

X   Anbefalingen følges. 
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Anbefaling 

 

 

 

Selskabet 

følger 

Selskabet 

følger 

delvist 

 

 

Selskabet 

følger 

ikke 

Forklaring på følger del-

vist/følger ikke anbefalingen 

samt uddybende kommenta-

rerer:  

 

 

til en given post, og angive hvilken tid, der skønnes at måtte afsættes 

til varetagelse af posten samt vurdere den kompetence, viden og erfa-

ring, der findes i de to ledelsesorganer, 

• årligt vurdere bestyrelsens og direktionens struktur, størrelse, sam-

mensætning og resultater samt anbefale bestyrelsen eventuelle ændrin-

ger, 

• årligt vurdere de enkelte ledelsesmedlemmers kompetence, viden og 

erfaring samt rapportere til bestyrelsen herom, 

• overveje forslag fra relevante personer, herunder aktionærer og med-

lemmer af bestyrelsen og direktionen, til kandidater til bestyrelsen og 

direktionen, og 

• foreslå bestyrelsen en handlingsplan for den fremtidige sammensæt-

ning af bestyrelsen, herunder forslag til konkrete ændringer. 

3.4.7. Det anbefales, at bestyrelsen nedsætter et vederlagsudvalg, 

som mindst har følgende forberedende opgaver: 

• indstille vederlagspolitikken (herunder ”Overordnede retningslinjer for 

incitamentsaflønning”) for bestyrelsen og direktionen til bestyrelsens 

godkendelse forud for generalforsamlingens godkendelse, 

• fremkomme med forslag til bestyrelsen om vederlag til medlemmer af 

bestyrelsen og direktionen samt sikre, at vederlaget er i overensstem-

melse med selskabets vederlagspolitik og vurderingen af den pågæl-

dendes indsats. Udvalget skal have viden om det samlede vederlag, 

som medlemmer af bestyrelsen og direktionen oppebærer fra andre 

virksomheder i koncernen, og  

• indstille en vederlagspolitik, der generelt gælder i selskabet. 

X   Anbefalingen følges. 

 

 

3.4.8. Det anbefales, at et vederlagsudvalg undgår at anvende samme 

eksterne rådgivere som direktionen i selskabet. 

 

   Anbefalingen følges. 
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Anbefaling 

 

 

 

Selskabet 

følger 

Selskabet 

følger 

delvist 

 

 

Selskabet 

følger 

ikke 

Forklaring på følger del-

vist/følger ikke anbefalingen 

samt uddybende kommenta-

rerer:  

 

 

3.5. Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen 

3.5.1. Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedu-

re, hvor den samlede bestyrelses og de individuelle medlemmers bidrag 

og resultater samt samarbejde med direktionen årligt evalueres. Væ-

sentlige ændringer afledt af evalueringen bør oplyses i ledelsesberetnin-

gen eller på selskabets hjemmeside. 

X   Anbefalingen følges.  
 
Bestyrelsen evalueres en gang om 
året efter opstillede kriterier. 

 
Evalueringen i 2013 har ikke med-
ført væsentlige ændringer . 
 

 

3.5.2. Det anbefales, at bestyrelsen i forbindelse med forberedelsen af 

generalforsamlingen overvejer, hvorvidt antallet af medlemmer er hen-

sigtsmæssigt i forhold til selskabets behov. Herunder skal det sikres, at 

der kan foregå en konstruktiv debat og effektiv beslutningsproces, hvor 

alle medlemmer har mulighed for at deltage aktivt. 

X   Anbefalingen følges. 
 
Bestyrelsen består p.t. af 7 repræ-

sentantskabsvalgte og 3 medarbej-
dervalgte bestyrelsesmedlemmer, 
men vil pr. 1. januar 2014 blive 

udvidet til 8 repræsentantskabs-
valgte medlemmer. 

 

3.5.3. Det anbefales, at bestyrelsen mindst en gang årligt evaluerer 

direktionens arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier. 

 

X   Anbefalingen følges. 

3.5.4. Det anbefales, at direktionen og bestyrelsen fastlægger en pro-

cedure, hvorefter deres samarbejde årligt evalueres ved en formaliseret 

dialog mellem bestyrelsesformanden og den administrerende direktør, 

samt at resultatet af evalueringen forelægges for bestyrelsen. 

 

X   Anbefalingen følges. 
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Anbefaling 

 

 

 

Selskabet 

følger 

Selskabet 

følger 

delvist 

 

 

Selskabet 

følger 

ikke 

Forklaring på følger del-

vist/følger ikke anbefalingen 

samt uddybende kommenta-

rerer:  

 

 

4. Ledelsens vederlag 

4.1. Vederlagspolitikkens form og indhold 

4.1.1. Det anbefales, at bestyrelsen udarbejder en klar og overskuelig 

vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen, der indeholder 

• en detaljeret beskrivelse af de  

vederlagskomponenter, som indgår i 

vederlæggelsen af bestyrelsen og direktionen, 

• en begrundelse for valget af de enkelte  

vederlagskomponenter, og 

• en beskrivelse af de kriterier, der ligger til grund for balancen mellem 

de enkelte  

vederlagskomponenter. 

 

Vederlagspolitikken bør godkendes på generalforsamlingen og offentlig-

gøres på selskabets hjemmeside. 

X   Anbefalingen følges. 
Bestyrelsen har vedtaget en gene-
rel aflønningspolitik, som indehol-
der retningslinjer for tildeling af løn, 
herunder pensionspolitik og ret-
ningslinjer for tildeling af fratrædel-

sesgodtgørelse. 
 
Der udbetales ikke variable løndele 
til bestyrelse og direktion, hverken i 

form af løn, aktier, optioner, pen-
sion eller anden tilsvarende ord-
ning. 

Bestyrelsen modtager et fast hono-
rar. Direktionen modtager fast løn 
og pension. Nærmere oplysninger 
herom fremgår af årsrapporten. 

 

4.1.2. Det anbefales, at der, hvis vederlagspolitikken indeholder vari-

able  

komponenter, 

• fastsættes grænser for de variable dele af den samlede vederlæggel-

se, 

• sikres en passende og afbalanceret  

sammensætning mellem ledelsesaflønning, påregnelige risici og værdi-

skabelsen for aktionærerne på kort og lang sigt, 

• er klarhed om resultatkriterier og målbarhed for udmøntning af vari-

X   Anbefalingen følges. 
 
Sparekassens lønpolitik indeholder 

ikke variable komponenter. 
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Anbefaling 

 

 

 

Selskabet 

følger 

Selskabet 

følger 

delvist 

 

 

Selskabet 

følger 

ikke 

Forklaring på følger del-

vist/følger ikke anbefalingen 

samt uddybende kommenta-

rerer:  

 

 

able dele, 

• er kriterier, der sikrer, at hel eller delvis optjening af en variabel del af 

en vederlagsaftale strækker sig over mere end et kalenderår, og 

• indgås en aftale, der giver selskabet ret til i helt særlige tilfælde at 

kræve hel eller delvis tilbagebetaling af variable lønandele, der er udbe-

talt på grundlag af oplysninger, der efterfølgende dokumenteres fejlag-

tige. 

4.1.3. Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen ikke aflønnes med 

aktieoptioner- eller tegningsoptioner. 

X   Anbefalingen følges. 
 

Bestyrelsen modtager et fast hono-
rar. 

 

4.1.4. Det anbefales, at hvis der anvendes aktiebaseret aflønning, skal 

programmerne være revolverende, dvs. tildeles periodisk og bør have 

en løbetid på mindst 3 år efter tildelingen. 

X   Anbefalingen følges. 
 
Se kommentaren til pkt. 4.1.3. 
 

4.1.5. Det anbefales, at aftaler om fratrædelsesgodtgørelse maksimalt 

udgør en værdi, der svarer til de sidste to års vederlag. 

X   Anbefalingen følges. 
 
Sparekassens  aftaler om fratræ-
delsesgodgørelse opfylder denne 
forudsætning. 

 

4.2. Oplysning om vederlagspolitikken 
 

4.2.1. Det anbefales, at selskabets vederlagspolitik og dens efterlevel-

se årligt forklares og begrundes i formandens beretning på selskabets 

generalforsamling. 

X   Anbefalingen følges.  
 
Sparekassens vederlagspolitik ind-
går i formandens beretning på spa-
rekassens repræsentantskabsmøde. 
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Anbefaling 

 

 

 

Selskabet 

følger 

Selskabet 

følger 

delvist 

 

 

Selskabet 

følger 

ikke 

Forklaring på følger del-

vist/følger ikke anbefalingen 

samt uddybende kommenta-

rerer:  

 

 

 

4.2.2. Det anbefales, at aktionærerne på generalforsamlingen godken-

der forslag til vederlag til bestyrelsen for det igangværende regnskabs-

år. 

X   Anbefalingen følges.  
 

På sparekassens repræ-
sentantskabsmøde fremlægges 
bestyrelsens honorar for det igang-
værende regnskabsår til godkend-

else. 

 

4.2.3. Det anbefales, at der i årsrapporten gives oplysning om det 

samlede vederlag, hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen 

modtager fra selskabet og andre selskaber i koncernen, herunder oplys-

ninger om fastholdelses- og fratrædelsesordningers væsentligste ind-

hold, og at der redegøres for sammenhængen med vederlagspolitikken. 

X   Anbefalingen følges. 

5. Regnskabsaflæggelse, risikostyring og revision 

5.1. Identifikation af risici og åbenhed om yderligere relevante oplysninger 

 

5.1.1. Det anbefales, at bestyrelsen tager stilling til og i ledelsesberet-

ningen redegør for de væsentligste strategiske og forretningsmæssige 

risici, risici i forbindelse med regnskabs-aflæggelsen samt for selskabets 

risikostyring. 

X   Anbefalingen følges. 

 

5.2. Whistleblower-ordning 

5.2.1. Det anbefales, at bestyrelsen beslutter, hvorvidt der skal etable-

res en whistleblower-ordning med henblik på at give mulighed for en 

X   Anbefalingen følges. 
 
Sparekassen  vil i over-
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Anbefaling 

 

 

 

Selskabet 

følger 

Selskabet 

følger 

delvist 

 

 

Selskabet 

følger 

ikke 

Forklaring på følger del-

vist/følger ikke anbefalingen 

samt uddybende kommenta-

rerer:  

 

 

hensigtsmæssig og fortrolig rapportering af alvorlige forseelser eller 

mistanke herom. 

ensstemmelse med de kommende 
regler i lov om finansiel virksomhed 
etablere en whistleblower-ordning, 

hvorefter ansatte og bestyrelses-

medlemmer kan indberette over-
trædelser eller potentielle over-
trædelser af den finansielle regule-
ring. 

 

5.3. Kontakt til revisor 

5.3.1. Det anbefales, at bestyrelsen sikrer en regelmæssig dialog og 

informationsudveksling mellem revisor og bestyrelsen, herunder at be-

styrelsen og revisionsudvalget mindst en gang årligt mødes med revisor 

uden, at direktionen er til stede. Tilsvarende gælder for den interne re-

visor, hvis der er en sådan. 

X   Anbefalingen følges. 
 

 

5.3.2. Det anbefales, at revisionsaftalen og det tilhørende revisionsho-

norar aftales mellem bestyrelsen og revisor på baggrund af en indstilling 

fra revisionsudvalget. 

X   Anbefalingen følges. 

 

 

Finansrådets anbefalinger på revisionsområdet 

Finansrådets medlemsvirksomheder skal have stor fokus på den eksterne revi-
sors rolle og kvaliteten af det arbejde, som denne udfører.  

F.eks. bør banker, sparekasser og andelskasser stille krav: 

- om, at eksterne revisorer har gennemgået efteruddannelse målrettet bank-
området, og 

- til de team, som eksterne revisorer bruger, d.v.s. sammensætningen skal 

X   Generelt 

Anbefalingen følges. 
 

Anbefalingen om deltagelse af 
mindst to erfarne revisorer kan ikke 
altid opfyldes på grund af den eks-
terne revisors forhold. 
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Anbefaling 

 

 

 

Selskabet 

følger 

Selskabet 

følger 

delvist 

 

 

Selskabet 

følger 

ikke 

Forklaring på følger del-

vist/følger ikke anbefalingen 

samt uddybende kommenta-

rerer:  

 

 
sikre, at der mindst er to erfarne revisorer med i et team med supplerende 
kompetenceområder. For at være en erfaren revisor skal vedkommende ud 
over ovennævnte efteruddannelse også have deltaget i revision af en bank 
gennem minimum 3 år. 

 
 

Godkendt / vedtaget på bestyrelsesmødet den 28. november 2013 
 

 
___________________________ ___________________________ 

Thomas Kullegaard Jakob Andersson 

 

___________________________ ___________________________ 

Peter Klarskov Larsen Allan Nørholm 

 

___________________________ ___________________________ 

Per Bjørnsholm  Erik Larsen  

  

___________________________ ___________________________ 

John Ravn Christensen Per Olsen 

 

___________________________ ___________________________ 

Mie Rahbek Hjorth Peter Woldbye 

 


