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Indledning
u
i overeensstemmelse m
med bestemmelsserne i kapitaldækningsbekendtgøørelsen.
Dette tillæg til rrisikorapport er udarbejdet
Tillægget til risikorapporten udarbejdes kvartalsvist i forbindelsse med offentligggørelse af bankkens solvensbehhov og præsenteeres på bankenss
hjemmeside. Den fulde risikorapport offentliggøøres én gang årliigt i forbindelse med
m offentliggørelse af bankens årsrapport for det
d forgående år..
Det vurderes, at de offentligggjorte oplysninger samt offenntliggørelsesfrekvvensen er hensigtsmæssig seet i forhold til eksponeringen..
Oplysningerne eer ikke revideret af intern eller ekkstern revision.
Tilstrækkelig bbasiskapital og solvensbehov
s
Opgørelsen af dden tilstrækkeligee basiskapital ogg det individuellee solvensbehov er fordelt på nedeenstående risikooområder.

Opgørelse af ssolvensbebov prr. 30.09.2013
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Søjle I-kravvet (8 % af de risikovægtede posteer)
Indtjening (kapital til risikodækning som følgee af svag indtjeninng)
Udlånsvækkst (kapital til dækkning af organisk vækst i forretninggsvolumen)
Kreditrisici, heraf
Kreditrisici på store kunder ( 2 % af basiskappitalen) med finannsielle problemer
Øvrige kredditrisici
Koncentrattionsrisici på indivviduelle engagement
Koncentrattionsrisiko på brancher
Markedsrissici, heraf
Renterisici
Aktierisici
Valutarisici
Likviditetsrrisici (kapital til dæ
ækning af dyrere likviditet)
Operationeelle risici (kapital til
t dækning af opeerationelle risici u dover søjle I)
Eventuelle tillæg som følge af lovbestemte krrav
Total kapi talbehov/solvenssbehov

Beløb i
tkr.

%

1.737.439
0
0

8,0
0,0
0,0

329.770
81.089
8.862
0

1,5
0,3
0,1
0,0

57.555
0
0
0
0
0
2.214.715

0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,2

Kommenterring af solveensbehov
Søjle I-kravet ((8 % af de risikkovægtede posteer)
vestjyskBANK eer omfattet af kraavet i lov om finansiel virksomheed § 124, stk. 2,
2 nr. 1, om, at solvensen
s
som m
minimum skal uddgøre 8 % af dee
risikovægtede pposter.
Kreditrisici
Kreditrisici omfaatter risikoen forr tab som følge af,
a at debitorer eeller modparter misligholder
m
indggåede betalingsfo
forpligtelser, ud over
o hvad der err
dækket af søjle I, herunder store kunder med finnansielle problem
mer, koncentratioonsrisiko på individuelle engagem
menter og branccher.
Store kunder m
med finansielle problemer
For større kundder med finansieelle problemer sker
s der en vurddering af det forrsigtigt skønnedee tab på det enkkelte engagemeent. Kunder medd
finansielle problemer omfatter følgende:
f
Kunder medd objektiv indikation for værdiforringelse (OIV), boonitetskategori 1
Kunder medd væsentlige svagghedstegn, men uden OIV, bonittetskategori 2c.
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Større engagem
menter er engageementer, der udggør mindst 2 % aaf basiskapitalenn.
Det forsigtigt skkønnede tab udggør det ”nettotab”, som ud fra enn forsigtig og fremadrettet vurderring risikeres at ttabes, hvis større engagementerr
med kunder meed finansielle prooblemer skal afvikles på grund aff misligholdelse.
Øvrige kreditri sici
Der foretages een vurdering af, hvorvidt
h
der er særlige kreditrisicci i den øvrige krreditportefølje (engagementer unnder 2 % af basiskapitalen), som
m
ikke er dækket af søjle I-kravet. Banken har vurderet, at der på disse engagemeenter skal foretagges et tillæg på ttkr. 81.089.
Koncentrationssrisiko på indiviiduelle engagem
menter
Koncentrationsrrisiko på individduelle engagemeenter skal dækkke den risiko, der
d er forbundeet med fordelinggen af engagem
mentsstørrelser i
udlånsporteføljeen. Til opgørelseen af tillægget foor koncentrationnsrisiko på individuelle engagem
menter tages derr udgangspunkt i Finanstilsynetss
vejledning om ttilstrækkelig bassiskapital og solvvensbehov for kkreditinstitutter. I henhold til denne vejledning skkal der foretagess tillæg, såfremtt
summen af de 20 største engaggementer er størrre end 4 % af e ngagementsmasssen.
De 20 største eengagementer udgør 13 %, hvorfor der skal tagges et tillæg. I 20013 vægtes tillæ
ægget med 50 %
%. Fra 2014 bliveer tillægget fuldtt
indfaset. Bankeen har beregnet et
e tillæg på tkr. 8.862.
8
Koncentrationssrisiko på branccher
Koncentrationsrrisiko på branchher skal dække den risiko, de r er forbundet med, at engageementer er forddelt på relativt få
f brancher. Till

opgørelsen af tillægget for koncentrationsri
k
isiko på branchher tages der udgangspunkt i Finanstilsynetts vejledning om
o tilstrækkeligg
basiskapital ogg solvensbehov for kreditinstitutter. I henhold ttil denne vejlednning skal Herfindahl-Hirschmann-indekset (HHI)) anvendes til att
måle graden aaf koncentration på brancher. Med
M baggrund i HHHI beregnes tillægget, jf. nedeenstående tabell.

HHI
HHI < 20 %
20 % < HHI < 25 %
25 % < HHI < 30 %
30 % < HHI < 40 %
40 % < HHI < 60 %
60 % < HHI < 100 %

Tillæg til tilstrækkeligg
basiskkapital/solvensbeehov
0
0,00
08*RWAerhverv*((1-SRerhverv)
0,01
16*RWAerhverv*((1-SRerhverv)
0,02
24*RWAerhverv*((1-SRerhverv)
0,03
32*RWAerhverv*((1-SRerhverv)
0,04
40*RWAerhverv*((1-SRerhverv)

vestjyskBANKss HHI-indeks er beregnet til 19
9,9 %, hvorfor dder ikke skal taages et tillæg. I 2013 vægtes ttillægget med 50
5 %. Fra 20144
bliver tillæggett fuldt indfaset.
Markedsrisici
Markedsrisiko eer risikoen for tab som følge af potentielle
p
ændrinnger i renter, akttiekurser samt vaalutakurser, ud oover hvad der er dækket i søjle I..
Der tages ikke udgangspunkt i vestjyskBANKs aktuelle
a
risici, meen derimod i de maksimale risici, som vestjyskBAANK kan påtage sig inden for dee
grænser, som bbestyrelsen har sat
s for direktionens beføjelser til aat tage markedssrisici i henhold til lov om finansieel virksomhed § 70.
Ved vurderingeen af, hvorvidt alle
a markedsrisicci er tilstrækkeliggt afdækket af sølje
s
I, er der taaget udgangspuunkt i Finanstilsyynets vejledendee
benchmarks forr renterisiko, akttierisiko og valuttarisiko. Med bagggrund i disse benchmarks
b
samt en samlet vurddering af bankenns markedsrisici,,
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er det vurderinggen, at der er behov for et tillæg vedrørende m arkedsrisici på tkr.
t 57.555. Tillæ
ægget til markeddsrisikoen, udover søjle I-kravet,,
kan henføres till renterisikoen påå bankens fastfoorrentede indlån og efterstillede kapitalindskud.
k
Markedsrisikoen
M
opgøres primært via stresstest.
Operationelle rrisici
Operationelle risici omfatter risiko for tab som føølge af uhensigtssmæssige eller mangelfulde
m
interne procedurer, menneskelige feejl, systemfejl ogg
eksterne begiveenheder, herunder juridiske risici, udover hvad deer er dækket af søjle
s I.
Ved vurderingen af tillæg for opperationelle risici er der taget st illing til disse rissikoområder, herrunder bankens organisation, it-sikkerhed og it––
drift, samt bankkens forretningsm
model. På den baggrund er det vvurderingen, at der
d ikke er behovv for tillæg, udoveer hvad der er dækket af søjle I.
Øvrige risici
Der er foretageet en vurdering af,
a om der eventtuelt skal afsætttes kapital til risikoafdækning af svag indtjening , kapital til dækning af organiskk
vækst i forretninngsvolumen sam
mt kapital til dækkning af dyrere likkviditet fra profeessionelle investoorer. Det er vurdeeringen, at der ikke er behov forr
at afsætte kapittal til afdækning af øvrige risici.
Indtjening
Ved vurderingen af, hvorvidt deer skal afsættes ekstra kapital tiil at modstå kredittab fremadrettet, er der tagett udgangspunkt i Finanstilsynetss
vejledende bennchmarks herforr. Der er foretaaget en vurderinng af basisindtjeningen i forhoold til de samleede udlån og garantier. Det err
vurderingen, at der ikke er behoov for at afsætte kapital til afdækkning af svag indtjening.
Vækst
Ved vurderingeen af, hvorvidt der skal afsættes ekstra kapi tal til udlånsvæ
ækst, er der tagget udgangspunnkt i Finanstilsynets vejledendee
benchmarks heerfor. Det er vurdderingen, at der ikke er behov forr at afsætte kapittal til udlånsvæksst.
Likviditet
Banken har en høj likviditetsoveerdækning. Ved vurderingen af, hvorvidt der skaal afsættes kapitaal som følge af, at der må påreggnes en merom-kostning ved freemskaffelse af likviditet, er der taget
t
udgangspuunkt i bankens stresstest
s
af likviditeten på 1 årss sigt. Det er vurrderingen, at derr
ikke er behov foor at afsætte kappital til fremskaffelse af likviditet.

Lovbestemtte krav
Der er ikke fra FFinanstilsynet ovverfor vestjyskBA
ANK fastsat et inddividuelt solvenskrav.

Basiskapitaal og solvenssprocent
Bankens kapitaalforhold, herunder solvensmæssig overdækning, fremgår af nedeenstående tabel.
Kapitalforhold og solvensmæsssig overdækninng pr. 30.09.20013

Basiskapital efteer fradrag/solvenssprocent
Tilstrækkelig bassiskapital/solvenssbehov
Overdækning
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tkr.
2.345.190
2.214.715
130.475

%
10,8
10,2
0,6

Bankens overdæ
ækning er faldet med 0,3 procenntpoint fra 0,9 % pr. 31. decembber 2012 til 0,6 % pr. 30. septem
mber 2013. Det er ledelsen mål,,
at overdækninggen skal være støørre. I overenssttemmelse med dden i Årsrapporteen for 2012 udm
meldte handlingssplan, har banken ultimo oktoberr
2013 frivilligt kkonverteret kr. 323 mio. af Vestjjysk Banks statsslige kapitalindskkud med tillæg af
a ikke påløbendde kuponrenter på
p kr. 15,4 mio..
Konverteringen medfører isolereet set en forbedrring af bankens ssolvens. På bagggrund af regnskaabstal pr. 30. seeptember 2013 ville
v den opgjortee
solvensprocent på 10,8 være stteget med ca. 1,4 procentpoint ttil 12,2 %. Hereffter ville solvensooverdækningen hhave været på caa. kr. 440 mio.
Bankens bestyrrelse og direktioon forsætter sinee tiltag med at gennemføre deen i årsregnskabbet beskrevne haandlingsplan og om nødvendigtt
iværksætte ydeerligere initiativerr, eksempelvis yderligere slanknning af balancen, for at sikre, att banken fortsat opfylder de lovm
mæssige krav till
solvens og får øøget sin solvensooverdækning.

Afslutning
Supplerende opplysninger omkriing risikostyring findes i den fullde risikorapportt for 2012 samt i årsrapporten for 2012, der er
e tilgængelig påå
bankens hjemm
meside www.vesttjyskbank.dk.
Risikorapportenn vil blive opdateret i forbindelse med offentliggørrelse af årsrappoorten for 2013.
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