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Indledning
Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med kapitaldæ kningsbekendtgørelsens regler og omfatter de
oplysningskrav (søjle III), som pengeinstitutter skal opfylde vedrørende offentliggørelse af risikooplysninger. R apportering i
henhold til oplysningskravet sker på årsbasis, i forbindelse med aflæ ggelse af årsregnskabet, mens det individuelle
solvensbehov offentliggøres kvartalsvis. O plysninger i denne risikorapport omhandler året 2013, medmindre andet er anført.
O plysningerne er ikke revideret af intern eller ekstern revision.
Denne rapport præ senteres på bankens hjemmeside. H erudover er der oplysninger om bankens risici og risikostyring i
årsrapporten. O plysningerne i R isikorapporten er nummereret så de svarer til nummereringen af de enkelte afsnit i
kapitaldæ kningsbekendtgørelsens bilag 20.
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1. M ålsæ tning er og risikopolitikker
vestjyskBA N K definerer risiko som enhver begivenhed, der kan øve en væ sentlig negativ indflydelse på muligheden for at nå
bankens forretningsmæ ssige mål. Banken er eksponeret over for forskellige typer af risici. Disse styres og overvåges på
forskellige niveauer iorganisationen.
vestjyskBA N K har en forsigtig risikopolitik og ønsker stedse at bevare en god kvalitet på aktivmassen for derigennem at sikre
et stabilt grundlag for den fremtidige udvikling.
Bankens risikoeksponering er helt central for de forretninger, banken indgår med kunder og samhandelspartnere, samt de
forretninger, banken indgår for egen regning. Banken indgår ikke i forretninger, uden der tages stilling til, hvilke risici
forretningen påfører banken.
Bankens overordnede politik på området er nedfæ ldet ivestjyskBA N Ks forretningsmodel.
O rganisation
I vestjyskBA N K er der etableret funktionsadskillelse mellem de enheder, der indgår forretninger med kunder og iøvrigt påfører
banken risici, og de enheder, der varetager de overordnede risiko- og kapitalstyringsfunktioner, ligesom kontrollen hermed
sker ien sæ rskilt enhed.
Den overordnede styring af risici i banken er centraliseret i Kreditafdelingen, Kreditsekretariatet, M arkets & R ådgivning samt
Ø konomi& R isikostyring.
Kreditafdelingen og Kreditsekretariatet varetager kreditrelateret kontrolog risikostyring.
Ø konomi & R isikostyring har ansvaret for bankens markedsrisici, likviditet og egen beholdning af væ rdipapirer. H er foretages
styring af bankens likviditet samt styring af renterisiko og valutapositioner.
M arkets & R ådgivning har ansvaret for markedsrisici, der kan henføres tilkundesiden.
Kontrolopgaver varetages for de fleste områder af Ø konomi& R isikostyring, som også løbende har ansvaret for at vedligeholde
bankens kontrolsystemer, herunder det individuelle solvensbehov.
Banken har en C ompliancefunktion. Funktionen skalbidrage tilat sikre, at banken tilenhver tid efterlever gæ ldende lovgivning,
diverse myndighedspålæ g samt sikre, at banken har tidssvarende og ajourførte forretningsgange.
vestjyskBA N K opdeler risiciifølgende områder:
M arkedsrisici
Kreditrisici
O perationelle risici
Likviditetsrisici
Forretningsrisicim.m.
R isiko på basiskapital(solvensbehovet).
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M arked srisici
D efinition
R isiko for tab som følge af, at markedsvæ rdien for bankens aktiver eller passiver æ ndrer sig som følge af æ ndringer imarkedsforholdene.
M ålsæ tninger og politikker for styring af m arkedsrisici
Bankens markedsrisicistyres bl.a. via fastsatte græ nser for en ræ kke risikomål, der tilsammen afdæ kker niveauet af de enkelte
risikotyper. R ammerne for bankens samlede markedsrisiko defineres af bestyrelsen og delegeres som rammer til direktionen.
Direktionen uddelegerer risikorammer til Treasuryfunktionen samt Investeringschefen. Investeringschefen kan helt eller delvist
delegere sin beføjelse tilmedarbejdere ihandelsområdet.
U nder markedsrisiko hører rente-, valuta- og aktierisiko, som påvirkes af både generelle og specifikke markedsbevæ gelser.
M arkedsrisiko er en naturlig delaf bankens risikobillede, da kunders handelmed væ rdipapirer og valuta har stor betydning for
bankens samlede indtjening og dermed er en del af bankens kernevirksomhed. Bankens likviditet placeres ligeledes i papirer
med markedsrisiko.
Banken anvender afledte finansielle instrumenter på specifikke områder til afdæ kning og styring af markedsrisiko. A fledte
finansielle instrumenter anvendes endvidere af bankens kunder. A fledte finansielle instrumenter indgår iopgørelsen af bankens
markedsrisiko på de underliggende risikoområder.
S trukturen i bankens styring af m arkedsrisici
Bankens anlæ gsbeholdning er kendetegnet ved udelukkende at indeholde aktier i andre virksomheder, som banken har et
strategisk og læ ngerevarende samarbejde med. Køb og salg af anlæ gsaktier er strategiske beslutninger, der udføres på
baggrund af direktionsbeslutninger. Banken har besluttet, at det alene er bankens strategiske anlæ gsaktier, der ikke skal
henregnes som handelsbeholdning.
Risikorapportering og m åling af m arkedsrisici
Bestyrelsen modtager løbende rapportering om udvikling irisiciog udnyttelsen af de tildelte risikorammer.
Direktionen modtager daglig rapportering om udviklingen ivæ sentlige markedsrisici, samt eventuelle overskridelser af rammer i
bestyrelsens instruks tildirektionen.
H andel til og fra handelsbeholdningen kontrolleres dagligt. O verskridelser rapporteres til bestyrelsen. De anvendte kurser
kontrolleres løbende, og kvartalsvist kontrolleres kurser på unoterede væ rdipapirer.
S ystem er og kontroller tilstyring af m arkedsrisici
Kontrollen af de fastlagte politikker og instrukser for så vidt angår markedsrisici er placeret i Ø konomi og R isikostyring for
følgende opgaver:
daglig opfølgning på overholdelse af bestyrelsens instruks tildirektionen
daglig opfølgning på overholdelse af direktionens videredelegerede instruks tilInvesteringschefen og Treasury.
priskontroliforhold tilmarkedspriser på handelmed væ rdipapirer og finansielle instrumenter
løbende vurdering og rapportering af mulige risici i forbindelse med bankens handel med væ rdipapirer og finansielle
instrumenter
vurdering af risicived nye produkter behæ ftet med markedsrisici
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Kreditrisici
D efinition
R isiko for tab som følge af, at kunder helt eller delvist misligholder sine betalingsforpligtelser.
O rganisation
Kreditområdet er organiseret i:
En kreditafdeling, der har det overordnede ansvar for
fastlæ ggelse og formidling af bankens kreditpolitik
bevilling og fastlæ ggelse af bevillingsbeføjelser
den overordnede styring af engagementer inkl. overtræ ks- og restancehåndtering
udarbejdelse af prispolitik på området
engagementsgennemgang og udarbejdelse af forslag tilnedskrivnings- og hensæ ttelsesbehov.
Et kreditsekretariat, der har det overordnede ansvar for
at kreditområdet styres efter gæ ldende regelsæ t
at foretage uafhæ ngige kontroller og rapporteringer på kreditområdet
at implementere nye love og regler på kreditområdet
den administrative håndtering af bankens nedskrivninger og hensæ ttelser.
M ålsæ tninger og politikker for styring af kreditrisici
Banken fokuserer på, at kreditrisiciene har en god og sund spredning på aktivmassen, herunder kundetyper, geografisk
placering, brancher, boniteten iengagementerne samt de forskellige typer af sikkerheder, der modtages.
Enkelte brancher må ikke udgøre en uforholdsvis stor kreditmæ ssig risiko. Å rligt revurderes strategien for porteføljefordelingen
målt på brancher. Banken er tilbageholdende med at kreditgive tilvirksomheder ibrancher, hvor vihar ringe erfaringsgrundlag
med hensyn til vurderingen af risikoen, og der er skæ rpede krav og opmæ rksomhed ved kreditgivning til virksomheder, der
opererer inden for brancher, der vurderes svage eller konjunkturfølsomme.
I erhvervskundesegmentet henvender banken sig fortrinsvis tilmindre og mellemstore virksomheder.
vestjyskBA N K har en politik om, at banken principielt ikke ønsker engagementer, der udgør mere end 10 % af bankens
basiskapital. G odkendte engagementer, større end ovennæ vnte 10 %, skal indeholde en handlingsplan for, hvornår og
hvordan størrelsen kan rummes inden for 10 %-reglen.
Banken arbejder ikke offensivt med lånefinansierede væ rdipapirinvesteringer.
Engagementer, som er klassificeret som kreditsvage, kan som udgangspunkt kun udvides mod fuldgod sikkerhed.
S trukturen i bankens styring af kreditrisici
I vestjyskBA N K er der etableret kreditbevillingsbeføjelser baseret på en forsigtig uddelegeringspolitik. Bestyrelsens beføjelser
tilDirektionen er videredelegeret tilKreditdirektøren, som igen videredelegerer tilde enkelte medarbejdere.
For at sikre en så god kreditvurdering som muligt er bevillingsbeføjelser delegeret således, at hver afdelingsdirektør har en
bevillingskompetence, der bl.a. er afstemt efter afdelingens størrelse, erfaring hos afdelingslederen samt virkeområde.
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Engagementer ud over afdelingsdirektørens bevillingskompetence overdrages til behandling i Kreditafdelingen. A fhæ ngig af
engagementsstørrelse bliver kreditforespørgslen bevilget af Kreditafdelingen, Kreditdirektøren, Kreditkomitéen, Direktionen,
eller i sidste ende bestyrelsen. I afdelingsnettet er de uddelegerede bevillingsbeføjelser opbygget således, at alle
erhvervskundeengagementer samt større privatkundeengagementer behandles af minimum to personer.
Ved kreditvurdering af erhvervsengagementer læ gger vestjyskBA N K væ gt på, at kundens forretningskoncept er bæ redygtigt,
samt at kunden besidder de fornødne kompetencer. En vigtig del af bankens kreditvurdering består i analyse af kundens
regnskaber og budgetter.
Ved kreditvurdering af privatkunder er kundens rådighedsbeløb samt formue de afgørende faktorer.
S amtlige kunder er kreditrisikoklassificeret. Denne segmentering revurderes løbende og indgår i øvrigt som et element i
bankens prisstruktur med henblik på at sikre sammenhæ ng mellem pris og risiko.
Banken har stor fokus på branchefordelingen i engagementerne. Eksponering i fast ejendom og landbrug er markant højere
end ide øvrige erhverv. Banken har en målsæ tning om at nedbringe eksponeringen mod disse to segmenter, idet de udgør en
uforholdsmæ ssig stor risiko for banken. Ligeledes følges udviklingen nøje ifordelingen af engagementerne på risikoklasser.
S amtlige overtræ k med saldobevæ gelser behandles dagligt af den kundeansvarlige medarbejder. En gang månedligt
behandler den overtræ ksansvarlige i afdelingen samtlige overtræ k. Kreditafdelingen informeres om daglige overtræ k på
100.000 kr. og derover samt, for så vidt angår kreditsvage engagementer, alle daglige overtræ k over 25.000 kr.
Banken har stor opmæ rksomhed på at opfange faresignaler iden daglige håndtering af engagementerne. Kreditsvage engagementer, der er markeret som udvisende svaghedstegn, samt engagementer, hvorpå der direkte er nedskrevet/hensat på grund
af objektiv indikation på væ rdiforringelse, bevilges næ sten udelukkende af Kreditafdelingen, Kreditdirektøren, Kreditkomitéen
og Direktionen. Den enkelte afdelingsdirektør har kun ubetydelige beføjelser tilat bevilge sådanne engagementer.
Der er en tæ t opfølgning på kreditsvage engagementer. For engagementer, hvorpå der er nedskrevet/hensat, er der udarbejdet
handlingsplan samt forsigtig tabs- og risikoberegning, som revurderes minimum hvert kvartal. H åndteringen af nødlidende
erhvervssager sker iden enkelte afdeling itæ t dialog med Kreditafdelingen og bankens juridiske funktion. A lle inkassosager på
privatkunder håndteres af inkassoansvarlige medarbejdere iKreditsekretariatet.
Der er i2013 etableret en Kreditkomité tilvurdering af sæ rlig risikofyldte engagementer. M edlemmer af Kreditkomitéen er
direktionen, kreditdirektøren samt dennes stedfortræ der. H erudover blev der i2012 etableret en Task Force-gruppe i
Kreditafdelingen med direkte reference tilKreditdirektøren med den opgave at håndtere sæ rligt komplekse
erhvervsengagementer.
Risikorapportering og m åling af kreditrisici
Å rligt gennemgår Kreditafdelingen alle større erhvervsengagementer for genbevilling. Derudover gennemgås alle engagementer større end 2 % af bankens basiskapitalsamt alle engagementer mellem 1 mio. kr. og 60 mio. kr. med svaghedstegn.
G ennemgangen omfatter vurdering af regnskaber og budgetter, samt på kreditsvage engagementer endvidere handlingsplaner.
De enkelte afdelinger gennemgår på samme måde alle øvrige engagementer, hvor der læ gges væ gt på at identificere engagementer, der har eller måtte væ re på vej til at få svaghedstegn. Kreditsekretariatet rapporterer kvartalsvist udviklingen samt
status på de kreditmæ ssige risicitildirektionen og bestyrelsen.
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R apporteringen indeholder:
status på kreditundersøgelser af de enkelte afdelinger
oversigt over væ sentlige engagementer
overtræ ksstatistikker
orientering om væ sentlige overtræ k
branchefordeling, herunder udviklingen ide enkelte branchegrupper
vandringen ikundernes risikoklassificering
udvikling inedskrivninger og hensæ ttelser
Bestyrelsen får én gang årligt forelagt de største engagementer, større engagementer med svaghedstegn samt øvrige udvalgte
engagementer.
M etoder tilrisikoafdæ kning og reduktion
I Kapitaldæ kningsbekendtgørelsen stilles der sæ rlige krav til de pengeinstitutter, der anvender reglerne til opgørelse af
kreditrisikoreduktion. O pfyldelse af disse krav er en forudsæ tning for, at banken kan nedvæ gte eksponeringer, hvor der er
taget pant ifinansielle sikkerheder samt ejendomme.
vestjyskBA N K har i2013 ilighed med tidligere år opgjort kreditrisikoen ihenhold tilstandardmetoden.
S ystem er og kontroller tilstyring af kreditrisici
Tillige med dagligt og periodisk anvendte systemer tilstyring og kontrolaf kreditrisicier der opbygget systemer tilmarkering af
faresignaler på kreditsvage engagementer.

O perationelle risici
D efinition
R isiko for tab afledt af interne og eksterne forhold på grund af uhensigtsmæ ssige eller mangelfulde interne procedurer,
menneskelige eller systemmæ ssige fejlsamt eksterne forhold, herunder juridiske risici.
P olitik og m ålsæ tninger for styring af operationelle risici
P olitikken definerer de typer af hæ ndelser, der anses for hørende tiloperationelrisiko, ligesom kravene tilregistrering og afrapportering er klarlagt.
Det er bankens mål, at de operationelle risicitilstadighed begræ nses under hensyn tilde omkostninger, der er forbundet med
dette.
Der er udarbejdet skriftlige arbejdsgange på alle væ sentlige områder med henblik på at minimere afhæ ngigheden af enkeltpersoner og for at sikre, at indgåelse af forretninger m.v. sker i overensstemmelse med bankens vedtagne politik. Der er
endvidere udarbejdet nødplaner for IT, der skal begræ nse tab i tilfæ lde af manglende IT-faciliteter eller anden lignende krisesituation.
S ystem er og kontroller tilstyring af operationelle risici
Banken udvikler løbende væ rktøjer tilidentifikation, overvågning og styring af de risici, som dagligt kan påvirke banken.
Det er Ø konomi & R isikostyring, der har det koordinerende og overordnede ansvar for operationelle risici. Ø konomi &
R isikostyring rapporterer kvartalsvist tildirektion og årligt tilbestyrelse om de operationelle risici.

Risikorapport

7

Likvid itetsrisici
D efinition
R isiko for tab som følge af, at banken ikke kan honorere sine betalingsforpligtelser ved hjæ lp af de normale likviditetsreserver.
M ålsæ tninger og politikker for styring af likviditetsrisici
Banken har en målsæ tning om at have en likviditetsoverdæ kning på minimum 50 pct. målt i forhold til lovkrav, således at
Tilsynsdiamantens krav om overdæ kning er opfyldt, og der findes tilstræ kkelig likviditet til at dæ kke løbende udsving i
likviditetsbehovet.
Det overordnede formålmed bankens likviditetsstyring er at:
overvåge og styre udviklingen ibankens kortsigtede og langsigtede likviditet
sikre, at banken tilenhver tid råder over tilstræ kkelig likviditet isåveldanske kroner som valuta.
Bankens generelle likviditetspolitik er at opretholde en sund og veldiversificeret fundingbase spredt på forskellige
fundingkilder, herunder også geografisk spredning, anvendelse af forskellige fundingstrukturer samt en jæ vn fordeling af
lånenes løbetid.
Likviditetsbehovet planlæ gges både på lang og kort sigt, således at der er sikret et tilstræ kkeligt og stabilt likviditetsberedskab.
Likviditeten søges primæ rt fremskaffet hos bankens indlånskunder gennem attraktive indlånsprodukter. Y derligere
likviditetsbehov dæ kkes gennem lån iN ationalbanken. P engemarkedet anvendes tiludligning af daglige udsving ilikviditeten.
For at skabe en solid platform for fremtiden ibanken, øges fokus på forholdet mellem indlån og udlån. Der læ gges derfor iden
kommende tid stigende væ gt på at øge indlån iforhold tiludlån.
S trukturen i bankens styring af likviditetsrisici
Bestyrelsen fastsæ tter størrelsen af den ønskede risikoprofil og vedtager likviditetsmål gennem likviditetspolitikken og den
vedtagne likviditetsberedskabsplan. Direktionen har gennem direktionsinstruksen ansvaret for, at målene/rammerne efterleves.
Bankens umiddelbare likviditetsberedskab opgøres efter retningslinjerne i § 152 i Lov om finansiel virksomhed. Den generelle
likviditetsrisiko opgøres på baggrund af budgetter, historisk og statistisk materiale samt kendte fremtidige ind- og udbetalinger
fra indgåede forretninger.
Banken foretager løbende overvågning af alle væ sentlige finansieringskilder, herunder løbetid, modparternes fordeling,
geografiske beliggenhed m.m. Der læ gges væ gt på at have en god spredning generelt og med sæ rligt fokus på kundeindlån.
Risikorapportering og risikom åling af likviditetsrisici
Banken foretager løbende vurdering af det fremadrettede likviditetsbehov, og rapportering sker månedsvist til bestyrelsen.
M odellen påser bl.a., at banken har tilstræ kkelig likviditet iforhold tilsin risikoprofil, strategisamt budgetterede indtjening.
Bankens likviditetsstyring tager udgangspunkt ilovgivningen samt direktionsinstruksen. Disse styringsparametre er alle opgjort
og medtaget i bankens opgørelse og rapporteres desuden dagligt til direktion og ledende medarbejdere samt i månedlig
bestyrelsesrapportering.
S ystem er og kontroller tilstyring af likviditetsrisici
Banken anvender Lokale P engeinstitutters godkendte modelfor likviditetsbudgettering og stresstestning.
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Forretning srisici
D efinition
R isiko for tab på grund af æ ndringer ieksterne forhold eller begivenheder, der skader bankens omdømme eller indtjening.
M ålsæ tninger og politikker for styring af forretningsrisici
Bankens løbende fokus på opbygning og vedligeholdelse af gode relationer tilalle bankens interessenter – aktionæ rer, kunder,
leverandører, medarbejdere og dermed også de lokalsamfund, hvor banken har sit virke – betragtes som grundlaget for
vestjyskBA N Ks fortsatte trivselog udviklingsmuligheder.
Dette afspejler sig i bankens mission og vision, som tilstræ ber, at helheden fremmes i forhold til enkeltinteresser. Bankens
væ rdigrundlag indgår ialle led af organisationen som en naturlig delaf den måde, vestjyskBA N K driver sin virksomhed på.
M ed henblik på at sikre, at medarbejdernes kompetencer til enhver tid modsvarer de krav, der stilles til en virksomhed af
vestjyskBA N Ks størrelse, er det bankens politik, at medarbejderstaben tilstadighed videreuddannes.
S trukturen i bankens styring af forretningsrisici
Banken har en fast procedure for godkendelse af nye produkter, som sikrer, at banken ikke tilbyder produkter, der ikke
behørigt er godkendt forinden.
M ed henblik på at sikre det bedste produktudbud tilkunderne samt den optimale support tilbanken, samarbejdes der med et
veludviklet net af kompetente samarbejdspartnere. H er er banken sikret god repræ sentation i samarbejdsfora, der giver
vestjyskBA N K stor indflydelse.
Banken sikrer tilstadighed, at afhæ ngighed af disse samarbejdspartnere minimeres.
S ystem er og kontroller tilstyring af forretningsrisici
C ompliancefunktionen sikrer, at der udarbejdes arbejdsgange inden for de centrale områder af finansiellovgivning. Det gæ lder
således god skik, investorbeskyttelse, hvidvask, behandling af personoplysninger, medarbejderes handler med væ rdipapirer,
kundeklager mv.

Risiko på basiskapital
D efinition
R isiko for tab som følge af, at banken ikke har tilstræ kkelig kapital til at overholde solvenskrav og solvensbehov, hvis dette er
større.
M ålsæ tninger og politikker for styring af risiko på basiskapital
Ledelsen fastsæ tter et solvensmål, der indgår ikapitalstyringen.
S trukturen i bankens styring af risiko på basiskapital
Bestyrelsen fastsæ tter solvensmål og kriterier for opgørelse af solvensbehov. Direktionen har ansvaret for, at
målene/rammerne efterleves. Bankens basiskapitalopgøres ihenhold tilBekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, ligesom
der er udarbejdet en kapitalberedskabsplan. Ø konomi og R isikostyring foretager løbende overvågning af basiskapitalen og
strukturen heri.
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Risikorapportering og m åling af risiko på basiskapital
R apportering om bankens solvens foretages løbende tildirektionen, og bestyrelsen modtager månedsvis rapportering.

2. Anvendelsesom råde
O plysningsforpligtelserne omfatter udelukkende vestjyskBA N K A /S , idet banken ikke har dattervirksomheder.

3. Basiskapital
Basiskapitalen opgøres i henhold til reglerne i Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Basiskapitalen omfatter
kernekapital og efterstillet kapital i form af hybrid kernekapital og supplerende kapital samt fradrag i disse. O pgørelse af
basiskapitalen fremgår af nedenstående skema.
O pgørelse af basiskapitalpr. 31.12.2013
1 Egentlig kernekapital
A ktiekapital

tkr.
831.586
85.982

Vedtæ gtsmæ ssige reserver

551.600

O verført overskud eller underskud

194.004

2 P rimæ re fradrag iegentlig kernekapital
Immaterielle aktiver
3 Egentlig kernekapitalefter primæ re fradrag
4 H ybrid kernekapital
5 Kernekapitalinkl. hybrid kernekapitalefter primæ re fradrag
6 A ndre fradrag ikernekapitalen
H alvdelen af summen af kapitalandele mv. >10 %

7.482
7.482
824.104
443.748
1.267.852
72.980
72.980

7 Kernekapitalinkl. hybrid kernekapitalefter fradrag

1.194.872

8 S upplerende kapital

1.169.228

A nsvarlig lånekapital
O pskrivningshenlæ ggelser
H ybrid kernekapital
9 M edregnet supplerende kapital
10 Basiskapitalfør fradrag
11 Fradrag ibasiskapital
H alvdelen af summen af kapitalandele mv. > 10 %
12 Basiskapitalefter fradrag

452.884
55.433
660.911
1.169.228
2.364.100
72.980
72.980
2.291.120

4. S olvenskrav og den tilstræ kkelige kapital
4. a. M etode
I henhold tillovgivningen skalbestyrelse og direktion fastsæ tte vestjyskBA N Ks individuelle solvensbehov. Bankens ledelse har
valgt, at der ved opgørelsen af solvensbehovet anvendes en skabelon udarbejdet af Lokale P engeinstitutter. H erudover
anvendes Finanstilsynets ”Vejledning om tilstræ kkelig basiskapitalog solvensbehov for pengeinstitutter”. Beskrivelse af model,
proces og metode herfor fremgår af punkt 5-10 Individuelt solvensbehov.
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4. b. Bankens risikovæ gtede poster og kapitalkrav for hver enkelt eksponeringskategori
vestjyskBA N K benytter standardmetoden for kreditrisiko til beregning af de risikovæ gtede poster. S kemaet nedenfor viser
bankens risikovæ gtede poster samt kapitalkravet på 8 % for hver enkelt eksponeringskategori.

31.12.2013

Kapitalkrav
(8 % af eksponering)

tkr.

tkr.

Eksponeringer mod centralregeringer eller centralbanker

0

0

Eksponeringer mod regionale eller lokale myndigheder

0

0

Risikovæ gtede eksponeringer
O pgørelse af risikovæ gtede poster:

Eksponeringer mod offentlige enheder

228

18

Eksponeringer mod multilaterale udviklingsbanker

0

0

Eksponeringer mod internationale organisationer

0

0

326.990

26.159

Eksponeringer mod institutter
Eksponeringer mod erhvervsvirksomheder mv.

10.628.025

850.242

Eksponeringer mod detailkunder

5.080.616

406.450

Eksponeringer sikret ved pant ifast ejendom

1.097.209

87.777

184.916

14.793

Dæ kkede obligationer

0

0

Eksponeringer mod erhvervsvirksomheder mv. med en kortsigtet kreditvurdering

0

0

Eksponeringer mod kollektive investeringsforeninger

0

0

Eksponeringer hvorpå der er restance eller overtræ k

A ndre eksponeringer, herunder aktiver uden modparter
I alt væ gtede poster m ed kreditrisiko

412.142

32.971

17.730.126

1.418.410

4. c. Intern ratingbaseret m etode
vestjyskBA N K benytter ikke en intern ratingbaseret metode for kreditrisiko til beregning af de risikovæ gtede poster, hvorfor
oplysningskravet ikke er relevant.
4. d. Bankens solvenskrav tilm arkedsrisici
S kemaet nedenfor viser bankens solvenskrav tilmarkedsrisicipr. 31.12.2013

S olvenskrav tilm arkedsrisici
G æ ldsinstrumenter
A ktier
Kollektive investeringsordninger
Valutarisiko
I alt væ gtede poster m ed m arkedsrisici

R isikovæ gtede
poster
tkr.

Kapitalkrav
( 8 % af eksponering) tkr.

506.068

40.485

33.528

2.682

988

79

0

0

540.584

43.247

S om det fremgår af oversigten er valutarisiko medregnet tilkr. 0, hvilket skyldes at valutapositionen kun skalmedtages såfremt
den overstiger 2 % af basiskapitalen. Valutapositionen ligger under 2 % af basiskapitalen ivestjyskBA N K pr. 31.12.2013.
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4. e. S olvenskrav for operationelrisiko
vestjyskBA N K anvender basisindikatormetoden til at opgøre solvenskravet til den operationelle risiko. S kemaet nedenfor viser
bankens solvenskrav tiloperationelrisiko pr. 31.12.2013.

S olvenskrav tiloperationelrisiko

R isikovæ gtede
poster
tkr.

Kapitalkrav
( 8 % af eksponering) tkr.

Væ gtede poster med operationelrisiko

2.122.370

169.789

I alt væ gtede poster m ed operationelrisiko

2.122.370

169.790

O psum m ering af risikovæ gtede poster og kapitalkrav
S kemaet nedenfor viser bankens risikovæ gtede poster pr. 31.12.2013.

Risikovæ gtede poster
Væ gtede poster med kreditrisiko
Væ gtede poster med markedsrisici
Væ gtede poster med operationelrisiko

R isikovæ gtede
poster
tkr.

Kapitalkrav
( 8 % af eksponering) tkr.

17.730.126

1.418.410

540.584

43.247

2.122.370

169.789

G ruppevise nedskrivninger

-58.363

-4.669

I alt risikovæ gtede poster

20.334.717

1.626.777

5. – 10. Ind ivid uelt solvensbehov
5. a. Intern proces for opgørelse af den tilstræ kkelige basiskapitalog solvensbehovet
vestjyskBA N Ks interne proces for vurdering og opgørelse af solvensbehovet (IC A A P - Internal C apital A dequacy A ssessment
P rocess) er udgangspunktet for fastsæ ttelsen af bankens tilstræ kkelige basiskapitalog solvensbehov. I IC A A P ’en identificeres
de risici, som vestjyskBA N K er eksponeret overfor med henblik på at vurdere risikoprofilen. N år risiciene er identificeret,
vurderes det, hvordan disse evt. kan reduceres f.eks. ved forretningsgange, beredskabsplaner mm. Endeligt vurderes det,
hvilke risici, der skalafdæ kkes med kapital.
S olvensbehovet er vestjyskBA N Ks egen vurdering af kapitalbehovet, som følge af de risici, som banken påtager sig. P engeinstituttets bestyrelse har kvartalsvist drøftelser omkring fastsæ ttelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i
en indstilling fra bankens direktion. Indstillingen indeholder forslag til størrelsen på solvensbehovet, herunder stressniveauer
samt væ kstforventninger. Dette gæ lder også selvom tilsynets benchmarks anvendes. P å baggrund af drøftelsen træ ffer
bestyrelsen en afgørelse om opgørelsen af bankens solvensbehov, som skalvæ re tilstræ kkeligt tilat dæ kke instituttets risici, jf.
FiL § 124, stk. 1 og 4.
H erudover drøfter bestyrelsen en gang om året indgående opgørelsesmetoden for bankens solvensbehov, herunder hvilke
risikoområder og benchmarks der bør tages ibetragtning ved beregningen af solvensbehovet.
S olvensbehovet opgøres ved en 8+ metode, der omfatter de risikotyper, som det vurderes, at der skal afdæ kkes med kapital:
kreditrisici, markedsrisici, operationelle risici, øvrige risici samt tillæ g som følge af lovbestemte krav. Vurderingen tager
udgangspunkt ibankens risikoprofil, kapitalforhold samt fremadrettede betragtninger, der kan have betydning herfor, herunder
budgettet.
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5. b. M etoder tilopgørelse af tilstræ kkelig basiskapitalog solvensbehovet
Finanstilsynet har udsendt ”Vejledning om tilstræ kkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter”. Derudover har
Lokale P engeinstitutter udsendt en solvensbehovsmodel. Både tilsynets vejledning og Lokale P engeinstitutters
solvensbehovsmodel, som vestjyskBA N K anvender, bygger på 8+ metoden, hvor der tages udgangspunkt i minimumskravet
på 8 pct. af de risikovæ gtede poster (søjle I-kravet) med tillæ g for risici og forhold, som ikke fuldt ud afspejles i opgørelsen af
de risikovæ gtede poster.
Derudover opstilles i tilsynets vejledning benchmarks for, hvornår tilsynet som udgangspunkt vurderer, at søjle I ikke er
tilstræ kkelig inden for de enkelte risikoområder, hvorfor der skalafsæ ttes tillæ g isolvensbehovet. Endvidere er der iudpræ get
grad opstillet metoder tilberegning af tillæ ggets størrelse inden for de enkelte risikoområder.
S elvom Finanstilsynet opstiller benchmarks på de fleste områder, vurderer vestjyskBA N K på alle områder, om de angivne
benchmarks i tilstræ kkelig grad tager hensyn til bankens risici, og har i nødvendigt omfang foretaget individuelle tilpasninger.
Tildet formålanvendes vestjyskBA N K s egen historik.
De risikofaktorer, der er medtaget imodellen, er efter vestjyskBA N Ks opfattelse dæ kkende for alle de risikoområder,
lovgivningen kræ ver, at pengeinstituttets ledelse skaltage højde for ved fastsæ ttelse af solvensbehovet samt de risicisom
ledelsen finder, at vestjyskBA N K har påtaget sig.
Derudover skalbestyrelse og direktion vurdere, hvorvidt basiskapitalen er tilstræ kkelig tilat understøtte kommende aktiviteter.
Denne vurdering er ivestjyskBA N K en delaf den generelle fastlæ ggelse af solvensbehovet.

6. T ilstræ kkelig basiskapitalog solvensbehov
O pgørelsen af den tilstræ kkelige basiskapitalog det individuelle solvensbehov er fordelt på nedenstående risikoområder.
Beløb i
tkr.
1.626.777
0
0

8,0
0,0
0,0

456.065
75.340
8.101
0

2,24
0,37
0,04
0,0

57.694
0
0

0,28
0,0
0,0

+6 Likviditetsrisici(kapitaltildæ kning af dyrere likviditet)

0

0,0

+7 O perationelle risici(kapitaltildæ kning af operationelle risiciudover søjle I)

0

0,0

O pgørelse af solvensbebov pr. 31.12.2013
1
+2
+3
+4
4a
4b
4c
4d
+5
5a
5b
5c

S øjle I-kravet (8 % af de risikovæ gtede poster)
Indtjening (kapitaltilrisikodæ kning som følge af svag indtjening)
U dlånsvæ kst (kapitaltildæ kning af organisk væ kst iforretningsvolumen)
Kreditrisici, heraf
Kreditrisicipå store kunder (2 % af basiskapitalen) med finansielle problemer
Ø vrige kreditrisici
Koncentrationsrisicipå individuelle engagement
Koncentrationsrisiko på brancher
M arkedsrisici, heraf
R enterisici
A ktierisici
Valutarisici

+8 Eventuelle tillæ g som følge af lovbestemte krav
Totalkapitalbehov/solvensbehov

%

0

0,0

2.223.977

10,94
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7. Kom m entering af solvensbehov
S øjle I-kravet (8 % af de risikovæ gtede poster)
vestjyskBA N K er omfattet af kravet i lov om finansiel virksomhed § 124, stk. 2, nr. 1, om, at solvensen som minimum skal
udgøre 8 % af de risikovæ gtede poster.
Kreditrisici
Kreditrisici omfatter risikoen for tab som følge af, at debitorer eller modparter misligholder indgåede betalingsforpligtelser, ud
over hvad der er dæ kket af søjle I, herunder store kunder med finansielle problemer, koncentrationsrisiko på individuelle
engagementer og brancher.
S tore kunder m ed finansielle problem er
For større kunder med finansielle problemer sker der en vurdering af det forsigtigt skønnede tab på det enkelte engagement.
Kunder med finansielle problemer omfatter følgende:
Kunder med objektiv indikation for væ rdiforringelse (O IV), bonitetskategori1
Kunder med væ sentlige svaghedstegn, men uden O IV, bonitetskategori2c.
S tørre engagementer er engagementer, der udgør mindst 2 % af basiskapitalen.
Det forsigtigt skønnede tab udgør det ”nettotab”, som ud fra en forsigtig og fremadrettet vurdering risikeres at tabes, hvis
større engagementer med kunder med finansielle problemer skalafvikles på grund af misligholdelse.
Ø vrige kreditrisici
Der foretages en vurdering af, hvorvidt der er sæ rlige kreditrisici i den øvrige kreditportefølje (engagementer under 2 % af
basiskapitalen), som ikke er dæ kket af søjle I-kravet. Banken har beregnet et tillæ g på tkr. 75.340.
Koncentrationsrisiko på individuelle engagem enter
Koncentrationsrisiko på individuelle engagementer skal dæ kke den risiko, der er forbundet med fordelingen af
engagementsstørrelser i udlånsporteføljen. Til opgørelsen af tillæ gget for koncentrationsrisiko på individuelle engagementer
tages der udgangspunkt i Finanstilsynets vejledning om tilstræ kkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter. I
henhold til denne vejledning skal der foretages tillæ g, såfremt summen af de 20 største engagementer er større end 4 % af
engagementsmassen.
De 20 største engagementer udgør 12 %, hvorfor der skal tages et tillæ g. I 2013 væ gtes tillæ gget med 50 %. Fra 2014 bliver
tillæ gget fuldt indfaset. Banken har beregnet et tillæ g på tkr. 8.101 for 2013.
Koncentrationsrisiko på brancher
Koncentrationsrisiko på brancher skal dæ kke den risiko, der er forbundet med, at engagementer er fordelt på relativt få
brancher. Til opgørelsen af tillæ gget for koncentrationsrisiko på brancher tages der udgangspunkt i Finanstilsynets vejledning
om tilstræ kkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter. I henhold til denne vejledning skal H erfindahl-H irschmanindekset (H H I) anvendes til at måle graden af koncentration på brancher. M ed baggrund i H H I beregnes tillæ gget, jf.
efterfølgende tabel.
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HHI
H H I < 20 %

Tillæ g tiltilstræ kkelig
basiskapital/solvensbehov
0

20 % < H H I < 25 %

0,008*R W A erhverv*(1-S R erhverv)

25 % < H H I < 30 %

0,016*R W A erhverv*(1-S R erhverv)

30 % < H H I < 40 %

0,024*R W A erhverv*(1-S R erhverv)

40 % < H H I < 60 %

0,032*R W A erhverv*(1-S R erhverv)

60 % < H H I < 100 %

0,040*R W A erhverv*(1-S R erhverv)

vestjyskBA N Ks H H I-indeks er beregnet til 19,30 %, hvorfor der ikke skal tages et tillæ g. I 2013 væ gtes tillæ gget med 50 %.
Fra 2014 bliver tillæ gget fuldt indfaset.
M arkedsrisici
M arkedsrisiko er risikoen for tab som følge af potentielle æ ndringer irenter, aktiekurser samt valutakurser, ud over hvad der er
dæ kket i søjle I. Der tages ikke udgangspunkt i vestjyskBA N Ks aktuelle risici, men derimod i de maksimale risici, som
vestjyskBA N K kan påtage sig inden for de græ nser, som bestyrelsen har sat for direktionens beføjelser tilat tage markedsrisici
ihenhold tillov om finansielvirksomhed § 70.
Ved vurderingen af, hvorvidt alle markedsrisici er tilstræ kkeligt afdæ kket af sølje I, er der taget udgangspunkt i Finanstilsynets
vejledende benchmarks for renterisiko, aktierisiko og valutarisiko. M ed baggrund idisse benchmarks samt en samlet vurdering
af bankens markedsrisici, er der beregnet et tillæ g vedrørende markedsrisici på tkr. 57.694. Tillæ gget til markedsrisikoen,
udover søjle I-kravet, kan henføres til renterisikoen på bankens fastforrentede indlån og efterstillede kapitalindskud.
M arkedsrisikoen opgøres primæ rt via stresstest.
O perationelle risici
O perationelle risici omfatter risiko for tab som følge af uhensigtsmæ ssige eller mangelfulde interne procedurer, menneskelige
fejl, systemfejlog eksterne begivenheder, herunder juridiske risici, udover hvad der er dæ kket af søjle I.
Ved vurderingen af tillæ g for operationelle risici er der taget stilling til disse risikoområder, herunder bankens organisation, itsikkerhed og it–drift, samt bankens forretningsmodel. P å den baggrund er det vurderingen, at der ikke er behov for tillæ g,
udover hvad der er dæ kket af søjle I.
Ø vrige risici
Der er foretaget en vurdering af, om der eventuelt skal afsæ ttes kapital til risikoafdæ kning af svag indtjening, kapital til
dæ kning af organisk væ kst iforretningsvolumen samt kapitaltildæ kning af dyrere likviditet fra professionelle investorer. Det er
vurderingen, at der ikke er behov for at afsæ tte kapitaltilafdæ kning af øvrige risici.
Indtjening
Ved vurderingen af, hvorvidt der skal afsæ ttes ekstra kapital til at modstå kredittab fremadrettet, er der taget udgangspunkt i
Finanstilsynets vejledende benchmarks herfor. Der er foretaget en vurdering af basisindtjeningen iforhold tilde samlede udlån
og garantier. Det er vurderingen, at der ikke er behov for at afsæ tte kapitaltilafdæ kning af svag indtjening.
V æ kst
Ved vurderingen af, hvorvidt der skal afsæ ttes ekstra kapital til udlånsvæ kst, er der taget udgangspunkt i Finanstilsynets
vejledende benchmarks herfor. Det er vurderingen, at der ikke er behov for at afsæ tte kapitaltiludlånsvæ kst.
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Likviditet
Banken har en høj likviditetsoverdæ kning. Ved vurderingen af, hvorvidt der skal afsæ ttes kapital som følge af, at der må
påregnes en meromkostning ved fremskaffelse af likviditet, er der taget udgangspunkt ibankens stresstest af likviditeten på 1
års sigt. Det er vurderingen, at der ikke er behov for at afsæ tte kapitaltilfremskaffelse af likviditet.

8. Lovbestem te krav
Der er ikke fra Finanstilsynet overfor vestjyskBA N K fastsat et individuelt solvenskrav.

9. Basiskapitalog solvensprocent
Bankens kapitalforhold, herunder solvensmæ ssig overdæ kning, fremgår af nedenstående tabel.
Kapitalforhold og solvensm æ ssig overdæ kning pr. 31.12.2013
tkr.

%

Basiskapitalefter fradrag/solvensprocent

2.291.120

11,3

Tilstræ kkelig basiskapital/solvensbehov

2.223.977

10,9

67.143

0,4

O verdæ kning

10. Internt opg jort solvensbehov
Banken opgør ikke et internt solvensbehov ud over det lovbestemte solvensbehov.

11. M od partsrisiko
11. a. M etode
vestjyskBA N K anvender markedsvæ rdimetoden for modpartsrisiko tilat opgøre eksponeringens størrelse for afledte finansielle
instrumenter, der er omfattet af definitionen ikapitaldæ kningsbekendtgørelsens bilag 17.
Fastsæ ttelsen af eksponeringens væ rdived markedsvæ rdimetoden for modpartsrisiko følger af nedenstående beskrivelse:
1. Kontrakter opgøres til markedsvæ rdi for at opnå den aktuelle genanskaffelsesomkostning for alle kontrakter med en
positiv væ rdi.
2. For at nå frem til et tal for den fremtidige krediteksponering multipliceres kontrakternes nominelle hovedstole eller de
underliggende væ rdier med procentsatser fastsat af Finanstilsynet. S w aps baseret på to variable renter i samme valuta er
undtaget herfor, idet kun den aktuelle genanskaffelsesomkostning beregnes.
3. S ummen af de aktuelle genanskaffelsesomkostninger og de potentielle fremtidige krediteksponeringer udgør
eksponeringsvæ rdien.
I forbindelse med bankens fastsæ ttelse af den tilstræ kkelige basiskapital holdes kapital svarende til 8 % af den positive
markedsvæ rdiaf derivaterne.
I bankens bevillingsproces og i den almindelige engagementsovervågning tages der højde for den beregnede
eksponeringsvæ rdi, således at det sikres, at denne ikke overstiger den bevilgede kreditgræ nse på modparten.
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11. b. P olitikker
Vedrørende engagementer med erhvervsvirksomheder og detailkunder behandles og bevilges rammer for finansielle kontrakter
efter bankens normale kreditvurderingsprincipper.
11. c. E P E -m odeller
Banken anvender ikke interne modeller for opgørelse af modpartsrisikoen (EP E-modeller), hvorfor oplysningskravet ikke er
relevant for banken.
11. d. Nedjustering af kreditrating
O plysningerne er ikke vurderet at væ re relevante for vestjyskBA N K, hvorfor der ikke gives oplysninger tildisse punkter.
11. e-f. P ositiv bruttodagsvæ rdi af finansielle kontrakter efter netting
Den positive bruttodagsvæ rdi af finansielle kontrakter efter, jf. Kapitaldæ kningsbekendtgørelsens bilag 17, er tkr. 178.742.
Banken anvender ikke netting i opgørelsen af modpartsrisiko på finansielle kontrakter. Væ rdien af bankens samlede
modpartsrisiko opgjort efter markedsvæ rdimetoden for modpartsrisiko, jf. Kapitaldæ kningsbekendtgørelsens bilag 16, punkt
9-16, er tkr. 215.748.
11. g-h. Kreditderivater
Banken anvender ikke kreditderivater til at afdæ kke den del af kreditrisikoen, der vedrører modparten, hvorfor der ikke gives
oplysninger tildette punkt.
11. i. Interne m odeller
Banken har ikke tilladelse tilat anvende interne modeller tilopgørelse af modpartsrisikoen, hvorfor der ikke gives oplysninger til
dette punkt.

12. Kreditrisiko og ud vand ing srisiko
12. a. Regnskabsm æ ssig definition af m isligholdte fordringer og væ rdiforringede fordringer
Banken følger bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter m.v. og anvender de regnskabsmæ ssige definitioner
af misligholdte og væ rdiforringede fordringer, der fremgår af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter m.v.
§§ 51-54.
Banken følger bestemmelserne i IA S 39, som vurderes at væ re forenelige med regnskabsbekendtgørelsens definition for
misligholdte og væ rdiforringede fordringer.
12. b. E ksponeringer efter nedskrivninger
vestjyskBA N Ks samlede væ rdi af de uvæ gtede krediteksponeringer efter nedskrivninger udgør tkr. 28.473.532 pr. 31.
december 2013.
12. c. Eksponeringernes gennemsnitlige væ rdiiløbet af år 2013 fordelt på eksponeringskategorier

O pgørelse af risikovæ gtede poster:

31.12.2013

G ennemsnitlige
beløb for 2013

tkr.

tkr.

Eksponeringer mod centralregeringer eller centralbanker

0

0

Eksponeringer mod regionale eller lokale myndigheder

0

0

228

291

0

0

Eksponeringer mod offentlige enheder
Eksponeringer mod multilaterale udviklingsbanker
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31.12.2013

G ennemsnitlige
beløb for 2013

tkr.

tkr.

O pgørelse af risikovæ gtede poster:
Eksponeringer mod internationale organisationer
Eksponeringer mod institutter
Eksponeringer mod erhvervsvirksomheder mv.

0

0

326.990

350.758

10.628.025

11.726.477

Eksponeringer mod detailkunder

5.080.616

5.434.472

Eksponeringer sikret ved pant ifast ejendom

1.097.209

1.149.522

184.916

153.799

Dæ kkede obligationer

0

0

Eksponeringer mod erhvervsvirksomheder mv. med en kortsigtet kreditvurdering

0

0

Eksponeringer mod kollektive investeringsforeninger

0

0

412.142

576.833

17.730.126

19.392.152

Eksponeringer hvorpå der er restance eller overtræ k

A ndre eksponeringer, herunder aktiver uden modparter
I alt væ gtede poster m ed kreditrisiko

12. d. G eografisk fordeling af eksponeringerne
Den geografiske fordeling af eksponeringerne er undladt, da mere end 96 % af bankens eksponeringer er iDanmark.
12. e. Branchefordeling af eksponeringerne
Branchefordeling af kreditrisikoen fordelt på eksponeringskategorier pr. 31.12.2013:

O ffentlige m yndigheder

0

R egionale og
lokale
myndigheder
57.354

E rhverv
Landbrug, jagt, skovbrug
og fiskeri
Industriog
råstofindvinding

0

0

0

0

0

0

834.329

265.202

58.651

3.450

0

Energiforsyning

0

30.000

0

1.312.435

132.763

154.445

0

0

Bygge- og anlæ g

0

2.000

0

543.531

412.460

96.570

5.478

0

H andel
Transport, hoteller og
restauranter
Information og
kommunikation

0

0

0

1.160.442

719.083

160.421

22.754

0

0

15.000

0

347.944

312.105

271.723

47.877

0

0

0

0

34.803

87.694

7.270

120

0

1.101.098

Beløb i tkr.

Finansiering og forsikring

Institutter

Erhvervsvirksomheder

Detailkunder

P ant ifast
ejendom

R estance eller
overtræ k

A ndre
poster
mv.

0

0

0

0

0

1.139

3.074.945

1.386.245

160.710

8.105

0

0

840.342

862.763

302.580

37.726

3.073

22

Fast ejendom

0

0

3.500.920

512.780

806.436

13.388

0

Ø vrige erhverv

2

0

599.451

831.064

131.428

22.214

0

840.342 12.271.564

22

I alt erhverv

1.101.098

47.002

4.961.977

1.885.380

126.459

P rivate

0

0

0

468.210

5.546.711

617.994

26.589

0

Andre poster

0

0

0

0

0

0

0

521.692

1.101.098

104.356

840.342 12.739.774

10.508.688

2.503.374

153.048

522.853

I alt
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12. f. Fordeling af eksponeringerne på restløbetid
Fordelingen af balanceførte poster på restløbetid pr. 31.12.2013:

Beløb i tkr.

3 mdr.
– 1 år

A nfordring

0 – 3 mdr.

1 - 5 år

O ver 5 år

I alt

1.101.098

0

16.156

2

0

0

0

1.101.098

2.273

4.994

2

0

172

517

23.427

451

0

1.139

0

603.276

E ksponeringskategorier:
C entralregeringer og centralbanker
R egionale og lokale myndigheder
O ffentlige enheder
Institutter

513.618

0

83.963

5.695

Erhvervsvirksomheder

5.290.688

174.140

698.206

2.383.574

Detailkunder

2.273.686

214.828

667.007

2.347.207

925.191

6.427.918

350.072

56.851

108.354

259.238

163.987

938.502

60.184

3.551

20.906

28.408

10.876

123.925

521.714

0

0

0

0

521.714

10.127.216

449.544

1.581.225

5.029.567

P ant ifast ejendom
R estance eller overtræ k
A ndre poster
I alt

1.655.383 10.201.992

2.755.438 19.942.991

12. g. V æ rdiforringede fordringer og nedskrivninger fordelt på brancher
Væ rdiforringede udlån og garantidebitorer med underopdeling imisligholdte fordringer og fordringer, der er væ rdiforringede,
nedskrivninger/hensæ ttelser samt udgifter vedrørende væ rdireguleringer og nedskrivninger, såvelindividuelt som gruppevist
behandlede, fordeler sig på brancher således:

Beløb i tkr.

U dlån og garantier
hvorpå der er
foretaget
M isligholdte
nedskrivninger/fordringer
hensæ ttelser

N edskrivninger/hensæ ttelser
ultimo året

U dgiftsførte
beløb vedr.
væ rdireguleringer
og nedskrivninger
iåret

O ffentlige m yndigheder
Landbrug, jagt, skovbrug og
fiskeri

0

0

0

0

784.592

3.720.716

1.139.757

288.195

Industriog råstofindvinding

105.832

717.932

117.640

43.178

0

204.920

53.591

35.488

Bygge- og anlæ g

154.566

548.074

123.984

29.235

H andel

219.480

943.185

214.578

113.910

Transport, hoteller og restauranter

189.417

520.804

168.460

66.859

Energiforsyning

Information og kommunikation

8.017

45.806

5.861

1.263

Finansiering og forsikring

392.882

972.381

555.261

128.152

Fast ejendom

595.421

3.709.061

862.960

237.752

Ø vrige erhverv
I alt erhverv
P rivate
I alt

119.254

864.235

160.485

37.304

2.569.461

12.247.114

3.402.577

981.426

237.630

3.707.823

318.231

92.962

2.807.091

15.954.937

3.720.808

1.074.388
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12. h. G eografisk fordeling af m isligholdte og væ rdiforringede fordringer
Den geografiske fordeling af eksponeringerne er undladt, da mere end 96 % af bankens eksponeringer er iDanmark.
12. i. Bevæ gelser i 2013 på væ rdiforringede fordringer
Bevæ gelser på væ rdiforringede fordringer som følge af væ rdireguleringer og nedskrivninger

Beløb i tkr.
A kkumulerende nedskrivninger
/hensæ ttelser primo

Individuelle
nedskrivninger/hensæ ttelser
G arantiU dlån
debitorer

G ruppevise nedskrivninger/hensæ ttelser
G arantiU dlån
debitorer

N edskrivninger/hensæ ttels
er på tilgodehavender hos
kreditinstitutter og andre
poster med kreditrisiko
G arantiU dlån
debitorer

3.319.190

49.838

36.089

0

1.043

0

0

0

0

0

0

0

1.212.575

4.744

32.308

0

0

0

205.937

43.251

11.591

0

1.043

0

47.709

0

1.557

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevæ gelser iåret:
1. Valutakursregulering
2. N edskrivning/hensæ ttelser
iårets løb
3. Tilbageførselaf
nedskrivninger/hensæ ttelser
foretaget itidligere regnskabsår,
hvor der ikke læ ngere er objektiv
indikation på væ rdiforringelse
eller væ rdiforringelse er
reduceret
4. A ndre bevæ gelser
5. Væ rdiregulering af overtagne
aktiver
6. Endelig tabt (afskrevet) tidligere
individuelt nedskrevet/hensat
A kkumulerede nedskrivninger/
hensæ ttelser ultimo på udlån og
G arantidebitorer

722.418

0

0

0

0

0

3.651.119

11.331

58.363

0

0

0

S ummen af udlån og garantidebitorer,
hvorpå der er foretaget individuelle
nedskrivninger/hensæ ttelser (opgjort
før nedskrivninger/hensæ ttelser)

7.153.190

303.481

11.305.357

0

0

0

105.320

0

0

0

0

0

19.780

0

0

0

0

0

Tab der ikke tidligere har væ ret
individuelt nedskrevet/hensat
Indgået på tidligere afskrevne
fordringer

13. Kreditvurdering sbureauer
Banken anvender ikke kreditvurderinger fra eksterne kreditvurderingsbureauer til beregning af størrelsen af risikovæ gtede
poster.

14. O plysning er om opgø relse af kreditrisiko und er IRB-m etoden
Banken anvender ikke IR B-metoden, jf. punkt 4. c.
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15. M arked srisiko
I kapitaldæ kningsbekendtgørelsen stilles der krav om, at virksomheden oplyser solvenskravene for en ræ kke risici, som
opgøres under markedsrisikoområdet. H erunder ses en opgørelse af solvenskravene for de pågæ ldende risici.

P oster m ed positionsrisiko i tkr. pr. 31.12.2013
G æ ldsinstrumenter
A ktier
Kollektive investeringsforeninger
Valutarisiko
I alt

R isikovæ gtede
poster

Kapitalkrav 8 %

506.068
33.528

40.485
2.682

988

79

0

0

540.584

43.247

16. O plysning er om interne m odeller (V aR-m odeller)
vestjyskBA N K anvender ikke interne modeller (VaR -modeller) tilopgørelse af risiko på positioner ihandelsbeholdningen.

17. O perationelrisiko
I henhold tilkapitaldæ kningsbekendtgørelsen skalpengeinstitutter kapitalmæ ssigt afdæ kke operationelle risici. Kapitalkravene
til de operationelle risici skal afdæ kke ”R isiko for tab som følge af uhensigtsmæ ssige eller mangelfulde interne procedurer,
menneskelige fejlog systemmæ ssige fejleller som følge af eksterne begivenheder, inklusive retslige risici”.
Banken anvender basisindikatormetoden, jf. kapitaldæ kningsbekendtgørelsens bilag 18, tilopgørelse af kapitalkravet tilde
operationelle risici. O perationelle risiciopgøres ihenhold tildenne metode som 15 % af de gennemsnitlige ”basisindtæ gter” de
seneste 3 år. Basisindtæ gterne er summen af nettorenteindtæ gter og ikke renterelaterede nettoindtæ gter.

18. E ksponeringer i aktier m .v. udenfor hand elsbehold ningen
vestjyskBA N K har isamarbejde med andre pengeinstitutter erhvervet aktier ien ræ kke sektorselskaber. Disse sektorselskaber
har tilformålat understøtte pengeinstitutternes forretning indenfor realkredit, betalingsformidling, it, investeringsforeninger m.v.
vestjyskBA N K påtæ nker ikke at sæ lge disse aktier, og derfor betragtes aktierne som væ rende udenfor handelsbeholdningen.
I flere af sektorselskaberne omfordeles aktierne således, at pengeinstitutternes ejerandele hele tiden afspejler det enkelte
pengeinstituts forretningsomfang med sektorselskabet. O mfordelingen sker typisk med udgangspunkt isektorselskabets indre
væ rdi. vestjyskBA N K regulerer den bogførte væ rdi af disse aktier kvartalsvist, halvårligt eller helårligt - afhæ ngigt af
hyppigheden af nye informationer fra det enkelte sektorselskab. Den løbende regulering bogføres i henhold til reglerne over
resultatopgørelsen.
I andre sektorselskaber omfordeles aktierne ikke, men væ rdiansæ ttes derimod typisk med udgangspunkt i den senest kendte
handel, alternativt beregnes væ rdien med udgangspunkt ien anerkendt væ rdiansæ ttelsesmetode. R eguleringer iden bogførte
væ rdiaf aktierne idisse selskaber tages ligeledes over resultatopgørelsen.
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N edenstående tabelviser bankens eksponeringer iaktier, der ikke indgår ihandelsbeholdningen.
R ealiserede
Eksponering gevinster eller tab
31/12 2013
i2013

Beløb i tkr. pr. 31.12.2013
A ktier uden for handelsbeholdningen

456.783

-1.260

Ikke realiserede
gevinster eller
tab i2013
19.584

19. E ksponeringer for renterisiko i positioner udenfor handelsbehold ning en
R enterisikoen måles som det forventede kurstab på rentepositioner, der vilfølge af en umiddelbar æ ndring ialle rentesatser på
1 procentpoint enten iop- eller nedadgående retning.
vestjyskbanks renterisiko fremkommer i forbindelse med fastforrentede udlån, obligationer, indlån, efterstillede kapitalindskud
og udstedte obligationer. Finansielle derivater anvendes i begræ nset omfang til afdæ kning af renterisici. R enterisikoen udgør
den største del af bankens markedsrisiko og rapporteres hver måned til bestyrelse og direktion. I perioder med renteuro sker
rapporteringen efter behov.
vestjyskBA N Ks renterisiko ipositioner udenfor handelsbeholdningen fremgår af følgende skema:

Renterisiko i positioner uden for handelsbeholdningen
i tkr. pr. 31.12.2013

Lange positioner

Korte positioner

R enterisiko
-68.833

Balanceførte poster
P ositioner med begræ nset eller afdæ kket renterisiko

-986.399

5.573.971

-21.171.303

24.147.042

0

I alt uden for handelsbeholdningen

-22.157.702

29.721.013

-68.833

20. O plysning er ved rø rend e securitisering er
vestjyskBA N K anvender ikke securitiseringer, hvorfor oplysningskravet ikke er relevant for banken.

21. O plysning er ved rø rend e opg ø relse af kreditrisiko i IRB-institutter
vestjyskBA N K anvender standardmetoden, hvorfor oplysningskravet ikke er relevant for banken.

22. O plysning er ved r. de kred itrisikored ucerende m etoder
22. a. Netting

vestjyskBA N K anvender hverken balanceført netting eller netting under stregen.
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22. b. P olitikker og procedure for væ rdiansæ ttelse og forvaltning af sikkerhedsstillelse

vestjyskBA N K har via sine politikker og forretningsgange omkring sikkerhedsstillelser prioriteret at modtage finansiel
sikkerhedsstillelse inden for følgende hovedområder / hovedkategorier:
Indlånsmidler
O bligationer / gæ ldsinstrumenter - udstedt af stater samt af ratede og ikke-ratede kreditinstitutter m.fl.
A ktier - inden for og uden for et hovedindeks
Investeringsforeningsbeviser
Bankens forretningsgange sikrer en løbende daglig overvågning af sikkerhedernes realisationsvæ rdier. O vervågningen er ITbaseret, og den sker således automatisk. Bankens aftaler med kunderne om sikkerhedsstillelse ivæ rdipapirer sikrer, at banken
har adgang tilat realisere væ rdipapirerne, dersom banken måtte ønske dette.
Banken har således faste procedurer for forvaltning og væ rdiansæ ttelse af de finansielle sikkerheder, der medfører, at banken
har en forsvarlig kreditbeskyttelse af sine udlån. De pågæ ldende procedurer er en integreret del af den almindelige
risikoovervågning, der foretages ibankens kreditafdeling.
22. c. H ovedkategorier af sikkerhedsstillelse

vestjyskBA N K anvender den udbyggede metode som kreditrisikoreducerende teknik. Dette medfører, at banken kan
reducere kapitalbelastningen af et engagement, når der tages pant ivisse finansielle sikkerheder.
I kapitaldæ kningsbekendtgørelsens bilag 7, pkt. 58-61 er det anført, hvilke finansielle sikkerheder pengeinstitutter kan anvende
under den udbyggede kreditrisikoreducerende metode. I den forbindelse skal det bemæ rkes, at der i bekendtgørelsen stilles
krav om, at de finansielle sikkerheder, der anvendes, skalvæ re udstedt af en virksomhed eller land med en sæ rlig god rating.
U nder hensyn tilkapitaldæ kningsbekendtgørelsens afgræ nsninger ibilag 7 kan den finansielle sikkerhedsstillelse, som banken
normalt modtager, opdeles ifølgende hovedkategorier:
Indlånsmidler
O bligationer / gæ ldsinstrumenter - udstedt af stater samt af ratede og ikke-ratede kreditinstitutter m.fl.
A ktier - inden for og uden for et hovedindeks
Investeringsforeningsbeviser
22. d. H ovedtyper af m odparter i form af garantistiller og kreditderivater
Banken anvender ibeskedent omfang som kreditrisikoreducerende middelgarantier udstedt af følgende typer modparter:
C entralregeringer
R egionale og lokale myndigheder
Kreditinstitutter
Banken anvender ikke kreditderivater som kreditrisikoreducerende middel.
22. e. O plysninger om m arkeds- eller kreditkoncentrationer inden for den foretagne kreditrisikoreduktion
I bankens politikker m.v. for investeringskreditter gæ lder der visse krav tilspredningen af investeringerne, hvorfor der ligeledes
vilvæ re en spredning ikreditrisikokoncentrationen vedrørende finansielle sikkerheder.
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22. f-g. Finansielle sikkerheder tilafdæ kning af kreditrisiko
Banken anvender ioverensstemmelse med reglerne ikapitaldæ kningsbekendtgørelsen finansielle sikkerheder samt garantier til
afdæ kning af sin kreditrisiko. Tabellen nedenfor viser for hver enkelkreditrisikoreduktion fordelt på eksponeringskategorier:
Finansielle
sikkerheders
justerede
væ rdi

G arantier

Eksponeringer mod centralregeringer eller centralbanker

0

0

Eksponeringer mod regionale eller lokale myndigheder

0

0

Eksponeringer mod offentlige enheder

0

0

Eksponeringer mod multilaterale udviklingsbanker

0

0

Eksponeringer mod internationale organisationer

0

0

O versigt i tkr. pr. 31.12.2013

Eksponeringer mod institutter

0

0

Eksponeringer mod erhvervsvirksomheder mv.

329.760

7.256

Eksponeringer mod detailkunder

266.317

1.152

3.252

0

Eksponeringer sikret ved pant ifast ejendom
Eksponeringer, hvorpå der er restance eller overtræ k

291

0

S ecuritiseringspositioner

0

0

Kortfristede instituteksponeringer og erhvervseksponeringer m.v.

0

0

Eksponeringer mod kollektive investeringsordninger

0

0

599.620

8.408

I alt

23. O plysning er om avancerede m ålem etoder tilopgø relse af operationelrisiko
vestjyskBA N K anvender basisindikatormetoden til opgørelse af operationel risiko, hvorfor oplysningskravet ikke er relevant for
banken.
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