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Indledning
Formålet med pengeinstitutternes risikorapporter er at øge gennemsigtigheden, skærpe markedsdisciplinen og dermed sætte investorer og kreditvurderingsbureauer bedre i stand til at vurdere
pengeinstitutternes risikoprofil og kapitalbehov.
Oplysninger i denne risikorapport omhandler året 2008 med mindre andet er anført. Oplysningerne
er ikke revideret af intern eller ekstern revision.
De enkelte oplysningskrav
Kravene i bilag 20 til Kapitaldækningsbekendtgørelsen stilles i 17 overordnede punkter, hvortil der
er knyttet et antal underpunkter. Oplysningskravene i de 17 punkter inddeles inden for følgende
hovedområder:
Risikostyrings- og risikopolitik
Basiskapitalen
Kreditrisiko
Markedsrisiko
Operationel risiko
I de følgende afsnit er der 17 punkter, hvor nummereringen svarer til de 17 punkter i Kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 20.
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1. Målsætninger og risikopolitikker
vestjyskBANK definerer risiko som enhver begivenhed, der kan øve en væsentlig negativ indflydelse
på muligheden for at nå bankens forretningsmæssige mål. Banken er eksponeret over for forskellige
typer af risici. Disse styres og overvåges på forskellige niveauer i organisationen.
vestjyskBANK 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 tilfører banken.
Bankens overordnede politik på området er nedfældet i Politik for bankens risikoeksponering.
Organisation
I vestjyskBANK er der etableret funktionsadskillelse mellem de enheder, der indgår forretninger
med kunder og i øvrigt pådrager banken risici, og de enheder, der varetager de overordnede
risiko- og kapitalstyringsfunktioner.
Den overordnede styring af risici i banken er centraliseret i Økonomiafdelingen, Kreditafdelingen
samt Investering og Pension.
Risikostyrings- og kontrolopgaver varetages for de fleste områder af Økonomiafdelingen, som
også løbende har ansvaret for at vedligeholde bankens systemer. Kreditafdelingen varetager al
kreditrelateret kontrol og risikostyring. Investering og Pension har ansvaret for bankens likviditet
og egenbeholdning af værdipapirer. Her foretages styring af bankens likviditet samt styring af
renterisiko og valutapositioner.
Banken har en Compliancefunktion med reference til bankens direktion. Funktionen skal bidrage
til at sikre, at banken til enhver tid efterlever gældende lovgivning, diverse myndighedspålæg samt
sikre, at banken har tidssvarende og ajourførte forretningsgange.
vestjyskBANK opdeler risici i følgende områder:
Markedsrisici
Kreditrisici
Operationelle risici
Likviditetsrisici
Forretningsrisici m.m.
Risiko på basiskapitalen (solvensbehovet)
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1.1 Markedsrisici
Definition
Risiko for tab som følge af, at markedsværdien for bankens aktiver eller passiver ændrer sig som
følge af ændringer i markedsforholdene.
Målsætninger og politikker for styring af markedsrisici
Bankens markedsrisici styres bl.a. via fastsatte grænser for en række risikomål, der tilsammen
afdækker niveauet af de enkelte risikotyper. Rammerne for bankens samlede markedsrisiko defineres af bestyrelsen og delegeres som rammer til direktionen. Direktionen uddelegerer risikorammer
til investeringsdirektøren. Investeringsdirektøren kan helt eller delvist delegere sin beføjelse til
funktionschefer og medarbejdere i handelsområdet.
Under markedsrisiko hører rente-, valuta- og aktierisiko, som påvirkes af både generelle og
specifikke markedsbevægelser. Markedsrisiko er en del af bankens kernevirksomhed med stor
betydning for bankens samlede indtjening.
Banken anvender afledte finansielle instrumenter på specifikke områder til afdækning og styring af
markedsrisiko. Banken tager egne spekulative positioner i afledte finansielle instrumenter inden for
fastsatte risikorammer for såvel valuta – som fondsinstrumenter. Afledte finansielle instrumenter
anvendes endvidere af bankens kunder. Afledte finansielle instrumenter indgår i opgørelsen af
bankens markedsrisiko på de underliggende risikoområder.
Strukturen i bankens styring af markedsrisici
Bankens anlægsbeholdning er kendetegnet ved udelukkende at indeholde aktier i andre virksomheder, som banken har et strategisk og længerevarende samarbejde med. Køb og salg af
anlægsaktier er strategiske beslutninger, der udføres på baggrund af direktionsbeslutninger.
Banken har besluttet, at det alene er bankens strategiske anlægsaktier, der ikke skal henregnes
som handelsbeholdning. Øvrige positioner i værdipapirer samt al handel og positionstagning i
derivater indgår således i bankens handelsbeholdning.
Risikorapportering og måling af markedsrisici
Bestyrelsen modtager løbende rapportering om udvikling i risici og udnyttelsen af de tildelte
risikorammer.
Direktionen modtager daglig rapportering om udviklingen i væsentlige markedsrisici, eventuelle
overskridelser af rammer i bestyrelsens instruks til direktionen samt de af bestyrelsen bevilgede
modpartslines.
Handel til og fra handelsbeholdningen kontrolleres dagligt. Overskridelser rapporteres til bestyrelsen. Kvartalsvis kontrolleres de anvendte kurser, herunder kurser på unoterede værdipapirer.
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Systemer og kontroller til styring af markedsrisici
Kontrollen af de fastlagte politikker og instrukser for så vidt angår markedsrisici er placeret i
Økonomiafdelingen for følgende opgaver:
Daglig opfølgning på overholdelse af bestyrelsens instruks til direktionen

	Daglig opfølgning på overholdelse af direktionens videredelegerede instruks
til investeringsdirektøren

	Priskontrol i forhold til markedspriser på handel med værdipapirer og finansielle
instrumenter

	Opgørelse og dokumentation af bankens solvensbehov i henhold til de retningslinier,
der er godkendt af direktion og bestyrelse

	Løbende vurdering og rapportering af mulige risici i forbindelse med bankens
handel med værdipapirer og finansielle instrumenter
Vurdering af risici ved nye produkter behæftet med markedsrisici

1.2 Kreditrisici
Definition:
Risiko for tab som følge af, at kunder helt eller delvist misligholder sine betalingsforpligtelser.
Målsætninger og politikker for styring af kreditrisici
Banken fokuserer på, at kreditrisiciene har en tilfredsstillende spredning på brancher, engagementsstørrelser, sikkerheder og geografisk placering.
Årligt revurderes strategien for porteføljefordelingen målt på brancher.
I erhvervskundesegmentet henvender banken sig fortrinsvis til mindre og mellemstore virksomheder. Banken vil kun undtagelsesvis have engagementer, der overstiger 10 pct. af bankens
basiskapital.
Banken arbejder ikke offensivt med lånefinansierede værdipapirinvesteringer.
Engagementer, som er klassificeret som kreditsvage, kan som udgangspunkt kun udvides mod
fuldgod sikkerhed.
Strukturen i bankens styring af kreditrisici
I vestjyskBANK er der etableret kreditbevillingsbeføjelser baseret på en forsigtig uddelegeringspolitik. Bestyrelsens beføjelser til Direktionen er videredelegeret til vicedirektøren, som igen
videredelegerer til de enkelte medarbejdere.
For at sikre en så god kreditvurdering som muligt er bevillingsbeføjelserne delegeret således,
at hver afdelingsdirektør har en bevillingskompetence, der bl.a. er afstemt efter afdelingens
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størrelse, erfaring hos afdelingslederen samt virkeområde. Engagementer ud over afdelingsdirektørens bevillingskompetence overdrages til behandling i Kreditafdelingen. Afhængig af
engagementsstørrelsen bliver kreditforespørgslen bevilget af Kreditafdelingen, vicedirektør,
direktion 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 lægger vestjyskBANK vægt på, at kundens forretningskoncept er bæredygtigt, 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.
Samtlige kunder er kreditrisiko-klassificeret. Denne segmentering revurderes løbende og indgår
i øvrigt som et element i bankens prisstruktur med henblik på at sikre sammenhæng mellem pris
og risiko.
Branchefordelingen i engagementerne følges løbende for at sikre, at enkelte brancher ikke kommer
til at udgøre en uforholdsmæssig stor risiko for banken. Ligeledes følges udviklingen i fordelingen
af engagementerne på risikoklasser.
Samtlige overtræk med saldobevægelser behandles dagligt af den kundeansvarlige medarbejder.
En gang månedligt behandler den kundeansvarlige medarbejder samtlige overtræk uanset kontobevægelse. Kreditafdelingen behandler alle daglige overtræk på 100.000 kroner og derover samt,
for så vidt angår kreditsvage engagementer, alle daglige overtræk på 25.000 kroner og derover.
Banken har stor opmærksomhed på at opfange faresignaler i den 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 værdiforringelse, håndteres næsten udelukkende af kreditafdelingen, vicedirektør og direktion. Den enkelte
afdelingsdirektør har kun ubetydelige beføjelser til at behandle sådanne engagementer.
Der finder tæt opfølgning på kreditsvage engagementer sted. For engagementer, hvorpå der er
nedskrevet/hensat, er udarbejdet handlingsplan samt forsigtig risikoberegning, som revurderes
hvert kvartal. Håndteringen af nødlidende erhvervssager sker i kreditafdelingen i tæt dialog med
den enkelte filial og med støtte fra bankens juridiske funktion. Alle inkassosager på privatkunder
håndteres af inkassoansvarlige medarbejdere i kreditafdelingen.
Risikorapportering og måling af kreditrisici
Årligt gennemgår kreditafdelingen alle erhvervsengagementer for genbevilling. Samtidig gennemgås alle engagementer over 10 mio. kr. samt kreditsvage engagementer uanset størrelse.
Gennemgangen omfatter vurdering af regnskaber og budgetter samt handlingsplaner på alle
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svagt markerede engagementer. Kontoførende afdeling gennemgår på samme måde det lag,
som bonitetsmæssigt befinder sig lige over de kreditsvage engagementer. Disse engagementer
gennemgår en grundig behandling for at sikre, at alle kreditsvage engagementer er identificeret
og handlingsplaner udformet.
Kreditafdelingen rapporterer løbende udviklingen samt status på de kreditmæssige risici til direktionen og kvartalsvis samt ad hoc til bestyrelsen.
Bestyrelsen modtager endvidere rapporter og informationer på følgende specifikke områder:
Løbende udvikling i overtræk på afdelingsniveau
Overtræk på 500.000 kroner og derover
Branchefordeling
Udviklingen i konjunkturfølsomme brancher herunder ejendomsmarkedet
Fordeling på risikoklasser for specifikke brancher
Udviklingen i engagementer over 10 pct. af bankens basiskapital

	Alle større bevillinger foretaget under direktionens og den af direktionen
videredelegerede bevillingsbeføjelse
Bestyrelsen får én gang årligt forelagt de ca. 100 største engagementer samt engagementer,
hvorpå der er nedskrevet 2 mio. kr. og derover.
Direktionen får forelagt hovedparten af engagementer over 10 mio. kr. samt kreditsvage engagementer. Udvalgte engagementer herfra gennemgås efterfølgende også med ledelsen i den
kontoførende afdeling. Samtidig drøftes den generelle udvikling i afdelingens kreditportefølje.
En gang i kvartalet kommenterer den kundeansvarlige medarbejder samtlige overtræk. Disse
kommenterede overtræk gennemgås i kreditafdelingen med henblik på at afstikke retningslinier
og handlingsplaner.
Metoder til risikoafdækning og reduktion
I Kapitaldækningsbekendtgørelsen stilles der særlige krav til de pengeinstitutter, der anvender
de nye regler til opgørelse af kreditrisikoreduktion. Opfyldelse af disse krav er en forudsætning
for, at banken kan nedvægte eksponeringer, hvor der er taget pant i finansielle sikkerheder samt
ejendomme.
vestjyskBANK har i 2008 opgjort kreditrisikoen i henhold til standardmetoden.
Systemer og kontroller til styring af kreditrisici
Tillige med dagligt og periodisk anvendte systemer til styring og kontrol af kreditrisici er der opbygget systemer til markering af faresignaler på kreditsvage engagementer.
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1.3 Operationelle risici
Definition
Risiko for tab på grund af utilstrækkelige eller fejlbehæftede interne procedurer, menneskelige
eller systemmæssige fejl samt eksterne påvirkninger.
Målsætninger og politikker for styring af operationel risiko
Det er bankens mål, at de operationelle risici til stadighed begrænses under hensyn til de omkostninger, der er forbundet med dette.
Der er udarbejdet skriftlige arbejdsgange på alle væsentlige områder med henblik på at minimere
afhængigheden 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
begrænse tab i tilfælde af manglende IT faciliteter eller anden lignende krisesituation.
Systemer og kontroller til styring af operationelle risici
Banken udvikler løbende værktøjer til identifikation, overvågning og styring af de risici, som dagligt
kan påvirke banken.

1.4 Likviditetsrisici:
Definition
Risiko for tab som følge af, at banken ikke kan honorere sine betalingsforpligtelser ved hjælp af
de normale likviditetsreserver.
Målsætninger og politikker for styring af likviditetsrisici
Banken har en målsætning om at have en likviditetsoverdækning på min. 50 pct. målt i forhold til
lovkrav samt at der skal være tilstrækkelig likviditet til både at dække den organiske vækst og de
løbende udsving, der må komme i likviditetsbehov.
Det overordnede formål med bankens likviditetsstyring er at:
Overvåge og styre udviklingen i bankens kortsigtede og langsigtede likviditet
Sikre, at banken til enhver tid råder over tilstrækkelig likviditet i såvel danske
kroner som valuta
Banken ønsker en balancesammensætning, der såvel på kort som på længere sigt sikrer et tilstrækkeligt og stabilt likviditetsberedskab. Dette muliggør realisering af bankens forretningsmæssige
mål, uden at banken skal udøve kortsigtede dispositioner.
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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 jævn fordeling af lånenes løbetid.
For at sikre en fleksibel og effektiv adgang til internationale låne- og kapitalmarkeder har banken
etableret en række forskellige lånetyper: Obligationer, syndikerede lån, bilaterale aftaler og revolverende kreditter. Banken anvender i den forbindelse flere forskellige arrangører, således at der
på dette område også opnås en høj grad af uafhængighed og spredning. Lånene sikrer, at banken
har en betydelig fleksibilitet, når banken skal vælge løbetid, valuta, rente (fast/variabel) og til dels
geografiske markeder. Det betyder, at banken er i stand til at tilpasse bankens udstedelser til de
gældende markedsvilkår og til de ønsker, investorerne måtte have.
Som forudsætning for fortsat vækst i bankens udlån er der behov for kontinuerlig styring af markedsfundingen og for at styrke indlånsvæksten tilsvarende. Det sker bl.a. ved at lægge vægt på
bedre balance mellem udviklingen i de samlede ind- og udlån.
Strukturen i bankens styring af likviditetsrisici
Bestyrelsen fastsætter størrelsen af det ønskede risiko- og likviditetsmål gennem direktionsinstruksen. Direktionen har ansvaret for, at målene/rammerne efterleves.
Bankens umiddelbare likviditetsberedskab opgøres efter retningslinierne 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 fundingkildernes diversifikation fordelt på løbetid og
modpart.
Risikorapportering og risikomåling af likviditetsrisici
Banken benytter en intern model for vurdering af det fremadrettede likviditetsbehov, og rapportering sker med fastlagte intervaller til bestyrelsen. Modellen påser bl.a., at banken har tilstrækkelig
likviditet og kapital i forhold til sin risikoprofil og vækststrategi samt budgetterede indtjening.
Bankens likviditetsstyring tager udgangspunkt i lovgivningen samt direktionsinstruksen. Disse
styringsparametre er alle opgjort og medtaget i bankens interne model, men opgøres og rapporteres
desuden dagligt til direktion og ledende medarbejdere samt i månedlig bestyrelsesrapportering.
Systemer og kontroller til styring af likviditetsrisici
Bankens likviditetspolitik vurderes løbende og minimum en gang i kvartalet.
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1.5 Forretningsrisici
Definition
Risiko for tab på grund af ændringer i eksterne forhold eller begivenheder, der skader bankens
omdømme eller indtjening.
Målsætninger og politikker for styring af forretningsrisici
Bankens løbende fokus på opbygning og vedligeholdelse af gode relationer til alle bankens interessenter – aktionærer, kunder, leverandører, medarbejdere og dermed også de lokalsamfund,
hvor banken har sit virke – betragtes som grundlaget for vestjyskBANKs fortsatte trivsel og
udviklingsmuligheder.
Dette afspejler sig i bankens mission og vision, som tilstræber, at helheden fremmes i forhold til
enkeltinteresser. Bankens værdigrundlag indgår i alle led af organisationen som en naturlig del af
den måde, vestjyskBANK driver sin virksomhed på.
Med henblik på at sikre, at medarbejdernes kompetencer til enhver tid modsvarer de krav, der
stilles til en virksomhed af vestjyskBANKs størrelse, er det bankens politik, at medarbejderstaben
til stadighed videreuddannes.
Strukturen i bankens styring af forretningsrisiko
Banken har en fast procedure for godkendelse af nye produkter, som sikrer, at banken ikke tilbyder
produkter, der ikke behørigt er godkendt forinden.
Med henblik på at sikre det bedste produktudbud til kunderne samt den optimale support til banken,
samarbejdes der med et veludviklet net af kompetente samarbejdspartnere. Her er banken sikret
god repræsentation i samarbejdsfora, der giver vestjyskBANK stor indflydelse.
Banken sikrer til stadighed, at afhængighed af disse samarbejdspartnere minimeres.
Systemer og kontroller til styring af forretningsrisici
Compliancefunktionen sikrer, at der udarbejdes arbejdsgange inden for de centrale områder af
finansiel lovgivning. Det gælder således god skik, investorbeskyttelse, hvidvask, behandling af
personoplysninger, medarbejderes handler med værdipapirer, kundeklager mv.
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1.6 Risiko på basiskapital
Definition
Risiko for tab som følge af, at banken ikke har tilstrækkelig kapital til at overholde solvenskrav og
solvensbehov, hvis dette er større.
Målsætninger og politikker for styring af risiko på basiskapital
Ledelsen har hidtil fastsat et solvensmål på 10-12.
Strukturen i bankens styring af risiko på basiskapital
Bestyrelsen fastsætter solvensmål og kriterier for opgørelse af solvensbehov. Direktionen har
ansvaret for, at målene/rammerne efterleves.
Bankens basiskapital opgøres i henhold til Lov om finansiel virksomhed, ligesom der er udarbejdet
kapitalberedskabsplan.
Banken foretager løbende overvågning af basiskapitalen og strukturen heri.
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Risikorapportering og måling af risiko på basiskapital
Rapportering om bankens solvens sker på daglig basis til direktionen, og bestyrelsen modtager
månedsvis rapportering.

2. Anvendelsesområde
vestjyskBANK har ingen datterselskaber og udarbejder derfor ikke koncernregnskab.

3. Basiskapital
Skemaet nedenfor viser opgørelsen af bankens basiskapital pr. 31/12 2008.
				
Opgørelse af basiskapital
1. Kernekapital
		 Aktiekapital/garantikapital
		 Overført overskud eller underskud

1.000 kr.
2.169.373
125.000
1.785.972

		 Årets løbende overskud

258.401		

2. Primære fradrag i kernekapital

256.305

		 Immaterielle aktiver

111.554

		 Udskudte aktiverede skatteaktiver
3. Kernekapital efter primære fradrag
4. Hybrid kernekapital
5. Kernekapital inkl. hybrid kernekapital efter fradrag

144.751
1.913.068
97.041
2.010.109

6. Andre fradrag

117.255

		 Halvdelen af summen af kapitalandele mv. > 10%

117.255

7. Kernekapital, inkl. hybrid kernekapital efter fradrag

1.892.854

8. Supplerende kapital

1.106.269

		 Ansvarlig lånekapital

1.075.421

		 Opskrivningshenlæggelser

30.848

9. Medregnet supplerende kapital

1.106.269

10. Basiskapital før fradrag

2.299.123

11. Fradrag i basiskapital
		 Halvdelen af summen af kapitalandele mv. > 10%
12. Basiskapital efter fradrag

Indholdsfortegnelse

117.255
2.881.868

16

Opgørelse af basiskapital inkl. handelsnedskrivninger
				
Opgørelse af basiskapital inkl. handelsnedskrivninger
1. Kernekapital
		 Aktiekapital/garantikapital
		 Overført overskud eller underskud

1.000 kr.
2.169.373
125.000
1.785.972

		 Årets løbende overskud

258.401		

2. Primære fradrag i kernekapital

187.969

		 Immaterielle aktiver

111.554

		 Udskudte aktiverede skatteaktiver
3. Kernekapital efter primære fradrag
4. Handelsnedskrivninger
5. Hybrid kernekapital
6. Kernekapital inkl. hybrid kernekapital efter fradrag
7. Andre fradrag
		 Halvdelen af summen af kapitalandele mv. > 10%
8. Kernekapital, inkl. hybrid kernekapital efter fradrag

76.415
1.981.404
205.009
97.041
2.283.454
103.588
103.588
2.179.866

9. Supplerende kapital

1.106.269

		 Ansvarlig lånekapital

1.075.421

		 Opskrivningshenlæggelser

30.848

10. Medregnet supplerende kapital

1.106.269

11. Basiskapital før fradrag

3.286.135

12. Fradrag i basiskapital
		 Halvdelen af summen af kapitalandele mv. > 10%
13. Basiskapital efter fradrag

Indholdsfortegnelse
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4. Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital
I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskBANKs individuelle solvensbehov. I vestjyskBANK har vi implementeret en model til opgørelse af solvensbehovet. I
modellen afsættes kapital inden for fire risikoområder (kreditrisiko, markedsrisiko, ejendomsrisiko
og øvrige risici).
Den første del af modellen indeholder en række stresstest. I disse stresstest ”stresses” de enkelte
regnskabsposter via syv variable.
Variable, der er stresstestet i relation til fastsættelsen af solvensbehovet		
Kapital til dækning af kreditrisici

Stigning i tab på kunder

Kapital til dækning af markedsrisici

Aktiekursfald

			

Rentestigning

Kapital til dækning af risiko på egne ejendomme

Ejendomsprisfald

Kapital til dækning af øvrige risici

Generelt fald i indtægterne

			

Stigning i valutakursrisiko

			

Stigning i modpartsrisiko

Det er ledelsen, der har defineret, hvilke risici, vestjyskBANK bør kunne modstå, og dermed
hvilke variable, der skal stresstestes. Som udgangspunkt er stresstest et forsøg på at udsætte
vestjyskBANKs regnskabstal for en række negative begivenheder for derved at se, hvorledes
banken reagerer i det givne scenarium.
Resultatet af de gennemførte stresstest indgår i solvensbehovsmodellen ved, at vestjyskBANK
som minimum skal holde en kapital, der kan dække det underskud, der ville opstå, såfremt det
pågældende scenarium indtræffer. Stresstestenes samlede effekt på solvensbehovet beregnes
ved at sætte den samlede resultatpåvirkning i forhold til de vægtede poster. Herved fås et mål for,
hvor meget kapital der skal til, for at banken kan overleve det opstillede scenarium.
Ud over de risikoområder, der medtages via stresstest, er der en lang række risikoområder, som
vestjyskBANK har fundet relevante at medtage i vurderingen af solvensbehovet.

Indholdsfortegnelse
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Andre risikoområder, der er vurderet i relation til fastsættelsen af solvensbehovet		
Yderligere kapital til dækning af kreditrisici

Herunder:
Store engagementer
Svage engagementer
Geografisk koncentration
Erhvervsmæssig koncentration
Koncentration af sikkerheder

Yderligere kapital til dækning af markedsrisici		
Yderligere kapital til dækning af risiko på egne
ejendomme		
Yderligere kapital til dækning af øvrige risici

Herunder:
Operationel risiko og kontrolmiljø
Strategisk risici
Omdømmerisici
Risici i relation til bankens størrelse 		
og kapitalfremskaffelse		
Likviditetsrisici
Koncernrisici
Afviklingsrisici

Fastsættelsen af disse områders indflydelse på solvensbehovsprocenten er enten beregnet direkte
via supplerende beregninger eller ved, at ledelsen skønsmæssigt har vurderet disse risikoområders
indflydelse på opgørelsen af solvensbehovet.
De risikofaktorer, der er medtaget i modellen, er efter vestjyskBANKs opfattelse dækkende for alle
de risikoområder, som lovgivningen kræver, at bankens ledelse skal tage højde for ved fastsættelse
af solvensbehovet samt de risici, som ledelsen finder, at vestjyskBANK har påtaget sig.
Derudover skal bestyrelse og direktion vurdere, hvorvidt basiskapitalen er tilstrækkelig til at
understøtte kommende aktiviteter. Denne vurdering er i vestjyskBANK en del af den generelle
fastlæggelse af solvensbehovet. Ledelsen vurderer derfor hvert år, hvordan vækstforventningerne
påvirker opgørelsen af solvensbehovet. Konkret vil det i modellen betyde, at ledelsen skal skønne
over den fremtidige vækstprocent, vækstens gennemsnitlige solvensvægt og indtjeningsmarginal
efter skat. Vækstforventningernes beregnede solvensbelastning vil i modellen slå direkte igennem
på solvensbehovet i form af et tillæg. Dog ses der bort fra solvensbelastningen i de tilfælde, hvor
der allerede er taget initiativ til en kapitaludvidelse, der vil kunne absorbere udlånsvæksten.
Standardmetoden for kreditrisiko
vestjyskBANK anvender standardmetoden for kreditrisiko til beregning af de risikovægtede poster
og skal angive 8 pct. af de risikovægtede eksponeringer for hver af kategorierne angivet i
§ 9 i bekendtgørelsen.
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Intern rating-baseret metode
vestjyskBANK har ikke aktuelle planer om at anvende en intern model til opgørelsen af kreditrisikoen.
8 pct. af de risikovægtede poster med markedsrisiko
Skemaet nedenfor viser bankens solvenskrav til markedsrisici.
		
1.000 kr.

Risikovægtede poster

					
Gældsinstrumenter
Aktier
Kollektive investeringsordninger
Valutarisiko
Råvarerisiko
Vægtede poster i alt

Kapitalkravet
(8% af eksponeringen)

1.409.557

112.764

53.802

4.304

80.996

6.480

481.624

38.530

99

8

2.026.078

162.086

Solvenskrav for operationel risiko
vestjyskBANK anvender basisindikatormetoden til at opgøre solvenskravet til den operationelle
risiko.
Solvensbehov
vestjyskBANK har indberettet det individuelle solvensbehov med 8,0%, og solvensmålet har hidtil
været 10-12%.

Indholdsfortegnelse

20

5. Modpartsrisiko
vestjyskBANK anvender markedsværdimetoden for modpartsrisiko til at opgøre eksponeringernes
størrelse og risikovægtning for afledte finansielle instrumenter. Markedsværdimetoden er beskrevet
i det følgende .
Ved markedsværdimetoden indgår markedsværdien af kontrakter med positiv markedsværdi og
hovedstole af samtlige kontrakter i kapitaldækningsopgørelsen. Markedsværdien af kontrakterne
indgår med vægtene for de pågældende kontrakters restløbetid og med vægten for de pågældende
modparter.
I vestjyskBANKs bevillingsproces og i den almindelige engagementsovervågning tages der højde for
den beregnede eksponeringsværdi, således at det sikres, at denne ikke overstiger den bevilgede
kreditgrænse på modparten.
Positiv bruttodagsværdi
Den positive bruttodagsværdi af finansielle kontrakter efter netting, jf. Kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 17, er tkr. 374.245. Værdien af bankens samlede modpartsrisiko opgjort efter
markedsværdimetoden for modpartsrisiko, jf. Kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 16, pkt.
8-12, er tkr. 445.158.
Risikoafdækning ved hjælp af kreditderivater
vestjyskBANK afdækker ikke den del af kreditrisikoen, der vedrører modparten ved brug af
kreditderivater. Banken har derfor ingen transaktioner på området.
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6. Kreditrisiko og udvandingsrisiko
Til brug for vurderingen af vestjyskBANKs kreditrisiko er der i det følgende flere forskellige opgørelser over fordelingen af bankens eksponeringer, ligesom det er anført, hvordan banken behandler
misligholdte og værdiforringede fordringer. Det er ligeledes anført, hvordan bevægelserne i nedskrivninger/hensættelser har været i 2008, ligesom fordelingen af nedskrivninger/hensættelser
på brancher er anført.
Retningslinierne for værdiregulering af udlån
Værdifastsættelsen af misligholdte fordringer og værdiforringede fordringer foretager banken i
henhold til reglerne i §§ 51-54 i bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og
fondsmæglerselskaber m.fl.
Eksponering efter nedskrivninger
Bankens samlede eksponering efter nedskrivninger andrager 41.614.412 tkr.
Eksponeringernes gennemsnitlige værdi i løbet af perioden
Opgørelse af risikovægtede poster:		
Eksponeringskategori

19.730.969		

Standardmetoden – summen af nedennævnte poster

19.730.969

Eksponeringer mod centralregeringer eller centralbanker
Eksponeringer mod regionale eller lokale myndigheder
Eksponeringer mod offentlige enheder

0
0
218

Eksponeringer mod multilaterale udviklingsbanker

0

Eksponeringer mod internationale organisationer

0

Eksponeringer mod institutter
Eksponeringer mod erhvervsvirksomheder mv.
Eksponeringer mod detailkunder

207.137
11.835.069
6.174.189

Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom

595.450

Eksponeringer hvorpå der er restance eller overtræk

626.008

Dækkede obligationer
Kortfristede institut- og erhvervseksponeringer
Eksponeringer mod kollektive investeringsordninger
Eksponeringer i andre poster, herunder aktiver uden modparter
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1.000 kr.

Vægtede poster med kredit-, modparts-, udvandings- og leveringsrisiko

0
0
1.065
291.833
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Geografisk fordeling af eksponeringerne
Mere end 97 pct. af bankens samlede eksponeringer er hjemmehørende i Danmark, hvorfor vi ikke
har foretaget yderligere geografisk opdeling.
Fordeling af krediteksponeringernes restløbetid:		
1.000 kr.
Centralregeringer eller centralbanker
Regionale eller lokale myndigheder

Anfordring

0-3 mdr. 3 mdr.-1 år

1-5 år

Over 5 år

308.688

49.990

53.857

0

94

4.781

4

13

17

3.937

Offentlige enheder

0

0

0

0

0

Multilaterale udviklingsbanker

0

0

0

0

0

Internationale organisationer

0

0

0

0

0

760.732

Institutter

32.064

3.588

115.929

56.892

Erhvervsvirksomheder mv.

6.114.755 661.383

2.065.906

2.892.122

1.621.781

Detailkunder

3.152.221 449.723

1.063.791 2.834.396

1.702.662

Eksponeringer sikret ved

425.827

52.945

191.324

428.917

317.340

pant i fast ejendom						
Eksponeringer hvorpå der

124.965

13.944

45.506

99.533

68.681

er restancer eller overtræk						
Dækkede obligationer

0

0

0

0

0

Kortfristede institut- og

0

0

0

0

0

erhvervseksponeringer mv.						
Kollektive investeringsordninger
Eksponeringer i andre poster,

0

0

0

0

0

731.951

0

0

0

0

herunder aktiver uden modparter						
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myndigheder		

eller cen-

banker

udviklings-

Multilaterale

Institutter

nisationer		

nale orga-		

Internatiokunder

Detail-

heder mv.		

virksom-

Erhvervs-

64.307

19.040

0

0

0

6.365

253.069

424.090

81.415

i fast ejendom

sikret ved pant

Eksponeringer

tralbanker									

enheder

eller lokale

regeringer

Offentlige

Regionale

Centralobligationer

Dækkede

ordninger

5.905

0

0

investerings-

Kollektive

overtræk			

restancer eller		

hvorpå der er

Eksponeringer

0

uden modparter

herunder aktiver

i andre poster,

Eksponeringer

0

0

0

0

0

0

3.242.243

2.130.985

176.366

23.590

0

0

0

0

Fremstillings-

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
2.991.202

580.728
694.854

242.786
109.966

14.042

12.335

3.052

0

0

0

0

0

0		

0

0

0

0

0

0

1.146.531

881.404

99.061

37.946

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.742.572

1.573.250

319.336

58.962

0

0

0		

0

0

0

0

0

0

334.459

280.789

29.409

5.064

0

0

0

348.228

1

0

0

0

1.237.648

2.076.340

244.298

43.113

25.754

0

0

60.704

0

0

0

0

0

0

4.666.515

1.688.123

523.403

64.231

0

0

0

Private

I alt erhverv

Øvrige erhverv

0

348.322

94

0

1

0
0

230

230
0

0

0

0

0

0

0

1.237.648

0

1.172.279

17.388.461

607.871

8.860.058

8.319.403

582.914

865.886

1.354.346

39.650

233.350

248.289

17.355

0

0

0

0

0

0

549.963		

181.988		

121.284		

retningsservice														

og -handel, for-

Ejendomsadm.,

samt forsikringsvirks.														

finansieringsvirk.,

Kredit- og

og telefon														

Transport, post

og hotelvirks.														

Handel, restaurations-

anlægsvirksomhed														

Bygge- og

og varmeværker														

el-, gas-, vand-

virks.råstofudv.,

0

Fiskeri

og skovbrug														

Landbrug, jagt

myndigheder														

Offentlige

1.000 kr.

Branchefordeling af kreditkategorier:												

23

24
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Branchefordeling
Værdiforringede udlån og garantidebitorer, med underopdeling i misligholdte fordringer og fordringer
der er værdiforringede, nedskrivninger/hensættelser samt udgifter vedrørende værdireguleringer og
nedskrivninger, såvel individuelt som gruppevist behandlede, fordeler sig på følgende brancher:
				
1.000 kr.

Udlån og garantidebitorer,

Nedskrivnin-

Driftspåvirkning vedr.

			

hvorpå der er foretaget

ger/hensæt-

værdireguleringer

			

nedskrivninger/hensæt-

telser ultimo

og nedskrivninger		

			

telser		

2008

i løbet af 2008

			

Misligholdte

				
Offentlige

Værdiforringede			

0

0

22

0

myndigheder					
Landbrug, jagt

624

48.251

9.573

5.166

skovbrug					
Fiskeri
Fremstillingsvirk.,

0

19.158

6.700

1.460

2.260.440

13.331

1.702		
7.804

råstofudv., el-,
gas-, vand- og
varmeværker					
Bygge- og

7.525

1.206.520

39.314

27.525

anlægsvirksomhed					
Handel, restau-

4.241

1.826.537

40.209

21.393

rations- og hotelvirksomhed					
Transport, post

1.557

316.149

9.177

-88

og telefon					
Kredit- og finan-

192

1.543.284

94.309

74.434

sieringsvirk.
samt forsikringsvirksomhed					
Ejendomsadm.,

3.614

3.681.078

56.481

23.351

og -handel,
forretningsservice					
Øvrige erhverv

5.377

541.234

12.869

8.170		

I alt erhverv

24.590

11.442.751

281.963

154.025		

Private

15.898

4.562.184

43.168

16.641		

I alt

40.488

16.004.935

325.153

170.666		

Driftspåvirkning vedr. værdiregulering af nedskrivninger i løbet af året beregnes som: Nedskrivninger/hensættelser ultimo 2007 fratrukket Nedskrivninger/hensættelser ultimo 2008 fratrukket
Endeligt tabt (afskrevet) i 2008 samt tillagt Indgået på tidligere afskrevne fordringer.
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Geografisk opdeling
Mere end 99 pct. af bankens misligholdte og værdiforringede fordringer er hjemmehørende i
Danmark, hvorfor vi ikke har foretaget yderligere geografisk opdeling.
Bevægelser i 2008
I 2008 har banken haft følgende bevægelser i værdiregulering og nedskrivninger
							
1.000 kr.

Individuelle nedskrivninger/-

Gruppevise nedskrivninger/-		

			

hensættelser

hensættelser

			

Udlån

Garanti-

				
Akkumulerede nedskrivninger/

Udlån

Garanti-

debitorer		

163.254

9.263

debitorer
3.710

0		

hensættelser primo 					
Bevægelser i året:					
1. Valutakursregulering
2. Nedskrivninger/

0

0

0

197.526

17.477

13.801

0		
0

hensættelser i årets løb					
3. Tilbageførsel af nedskrivnin-

56.288

4.159

3.660

0

ger/hensættelser foretaget i
tidligere regnskabsår, hvor der
ikke længere er objektiv indikation på værdiforringelse eller
værdiforringelsen er reduceret

					

4. Andre bevægelser

4.875

0

292

5. Værdiregulering af

0

0

0

0		
0

overtagne aktiver					
6. Endeligt tabt (afskrevet) af

20.938

0

0

0

tidligere individuelt nedskrevet/hensat					
Akkumulerede nedskrivninger/

288.429

22.581

14.143

0

hensættelser ultimo 					
Summen af udlån af garantide-

754.596

36.067

17.526.388

0

bitorer, hvorpå der er foretaget
nedskrivninger/hensættelser
(opgjort før nedskrivninger/
hensættelser)					
Tab der ikke tidligere har været

14.529

0

0

0

individuelt nedskrevet/hensat					
Indgået på tidligere afskrevne

3.194

0

0

0

fordringer					
Banken har hverken i 2007 eller 2008 foretaget nedskrivninger/hensættelser på tilgodehavender
hos kreditinstitutter og andre poster med kreditrisiko.
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7. Kreditvurderingsbureauer
Denne del af rapporteringen er ikke relevant for vestjyskBANK.

8. Oplysninger om opgørelse af kreditrisiko under IRB-metoden
Denne del af rapporteringen er ikke relevant for vestjyskBANK.

9. Markedsrisiko
I Kapitaldækningsbekendtgørelsen stilles der krav om, at banken oplyser om solvenskravene for
en række risici, som opgøres under markedsrisikoområdet. Skemaet nedenfor viser en opgørelse
af solvenskravene for de pågældende risici.
				
Opgørelse af solvensrisici på markedsrisikoområdet

1.000 kr. (vægtet beløb) Kapitalkrav 8%

Poster med positionsrisiko: Gældsinstrumenter
Aktier mv. (inkl. kollektive

1.409.557

112.764

134.798

10.784

investeringsordninger)			
Råvarer		
Poster med

Valutaposition

99

8

481.624

38.530

10. Oplysninger om interne modeller (VaR-modeller)
vestjyskBANK anvender ikke interne modeller (VaR-modeller) til opgørelse af risiko på positioner
i handelsbeholdningen.

11. Operationel risiko
vestjyskBANK anvender basisindikatormetoden, jf. Kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 18 til
opgørelse af kapitalkravet til de operationelle risici. Det medfører, at kapitalkravet opgøres til 15
pct. af de gennemsnitlige basisindtægter de forudgående 3 år. Basisindtægterne er summen af
nettorenteindtægter og ikke-renterelaterede nettoindtægter.
vestjyskBANK gennemfører derudover løbende en vurdering af kapitalkravet til de operationelle
risici. Hvis kravet vurderes at være højere end det ovenfor nævnte, vil der blive taget højde for
dette under bankens opgørelse af solvensbehovet.

Indholdsfortegnelse

28

12. Eksponeringer i aktier mv., der ikke indgår i handelsbeholdningen
vestjyskBANK har i samarbejde med andre pengeinstitutter erhvervet aktier i en række sektorselskaber. Disse selskaber har til formål at understøtte pengeinstitutternes forretning inden for
realkredit, betalingsformidling, IT, investeringsforeninger mv. vestjyskBANK påtænker ikke at sælge
disse aktier, da en deltagelse i disse sektorselskaber anses for nødvendig for at drive et lokalt
pengeinstitut. Aktierne betragtes derfor som værende udenfor handelsbeholdningen.
I flere af sektorselskaberne omfordeles aktierne således, at pengeinstitutternes ejerandele hele
tiden afspejler det enkelte pengeinstituts forretningsomfang med sektorselskabet. Omfordelingen
sker typisk med udgangspunkt i sektorselskabets indre værdi. vestjyskBANK regulerer på den
baggrund den bogførte værdi af disse aktier kvartalsvist, halvårligt eller helårligt – afhængigt 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 værdiansættes derimod typisk med udgangspunkt i den senest kendte handel, alternativt beregnes værdien med udgangspunkt i en
anerkendt værdiansættelsesmetode. Reguleringer i den bogførte værdi af aktierne i disse selskaber
tages ligeledes over resultatopgørelsen.
Positioner i børsnoterede aktier, unoterede aktiepositioner og andre eksponeringer		
Beholdningsoversigt

1.000 kr.

Primo 2008

246.340

Tilgang

236.999

Afgang
Urealiseret avance
Ultimo 2008

1.557
10.219
492.001

Realiserede og ikke-realiserede gevinster eller tab 2008		
			
Realiserede gevinster eller tab som følge af salg og likvidation
Ikke-realiserede gevinster eller tab, latente gevinster og tab

1.000 kr.		
1.489
10.219

Ikke-realiserede gevinster eller tab medtages i bankens kernekapital og den supplerende kapital.
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13. Eksponeringer for renterisiko i positioner uden for
handelsbeholdningen
vestjyskBANKs eksponeringer for renterisiko i positioner uden for handelsbeholdningen er primært
i form af fastforrentede udlån, pantebreve, indlån samt efterstillede kapitalindskud.
Banken anvender Regnskabsbekendtgørelsens regler for renterisikoen på positioner uden for
handelsbeholdningen. Det betyder, at fastforrentede aktiver (udlån og pantebreve) og fastforrentede passiver (funding) afdækkes med swaps, således at renterisikoen afdækkes. Banken følger
regnskabsreglerne for måling af effektiv afdækning, således at der kontinuerligt er fokus på, at
renterisikoen og værdireguleringen er neutral.
Afdækningen af fastforrentede udlån og pantebreve sker på porteføljeniveau og kontrolleres
månedligt. En effektiv afdækning sikres ved hjælp af krav om renterisiko matchning inden for
definerede løbetider og varighedsbånd. Rebalancering og justering af den afdækkende portefølje
sker kvartalsvist.
Afdækningen af fastforrentede passiver som efterstillede kapitalindskud sker en til en, således at
nettorenteeksponeringer på disse positioner er nul.
vestjyskBANK har pr. 31/12 2008 en samlet renterisiko uden for handelsbeholdningen på
-22 mio. kroner.
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14. Oplysninger vedrørende securitiseringer
vestjyskBANK anvender ikke securitiseringer.

15. Oplysninger vedrørende opgørelse af kreditrisiko i IRB-institutter
vestjyskBANK anvender ikke den interne ratingbaserede metode til opgørelse af kreditrisiko, jf.
§19 i Kapitaldækningsbekendtgørelsen.

16. Oplysninger vedrørende kreditrisikoreducerende metoder
vestjyskBANK anvender standardmetoden for kreditrisiko for regnskabsåret 2008.

17. Oplysninger om avancerede målemetoder til opgørelse af
operationel risiko
vestjyskBANK anvender ikke den avancerede målemetode til opgørelse af operationel risiko men
derimod basisindikatormetoden, jf. punkt 11.

Indholdsfortegnelse
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vestjyskBANK er orienteret mod sund vækst og et solidt økonomisk råderum for vores kunder
og os selv. Hovedsædet ligger i Lemvig, og du finder vores afdelinger i 24 byer i Jylland og på
Fyn. Banken har 740 medarbejdere, som arbejder med ca. 100.000 privatkunder og ca. 10.000
erhvervskunder. Banken har p.t. en forretningsvolumen på i alt 47,2 milliarder kroner.
vestjyskBANK anvender værdibaseret ledelse med udgangspunkt i vores kerneværdier NÆRVÆR,
KOMPETENCE og DYNAMIK.

Hovedsæde
Torvet 4-5
7620 Lemvig
Tlf 96 63 20 00

Bøvlingbjerg
Tangsøgade 23
7650 Bøvlingbjerg
Tlf 96 63 23 00

Esbjerg
Kongensgade 70
6700 Esbjerg
Tlf 96 63 27 00

Fjernkundeafdeling
Vestergade 1
7500 Holstebro
Tlf 96 63 33 00

Harboøre
Søndergade 28
7673 Harboøre
Tlf 96 63 23 00

Herning
Dalgasgade 29 B
7400 Herning
Tlf 96 63 25 00

Holstebro – Nørreport
Nørregade 57
7500 Holstebro
Tlf 96 63 32 00

Holstebro – Store Torv
Vestergade 1
7500 Holstebro
Tlf 96 63 31 00

Horsens
Grønlandsvej 1B
8700 Horsens
Tlf 96 63 29 00

Hvide Sande
Bredgade 4
6960 Hvide Sande
Tlf 97 31 13 22

Ikast
Sieferts Plads 1
7430 Ikast
Tlf 96 63 24 50

Kolding
Esbjergvej 20
6000 Kolding
Tlf 96 63 28 00

Lem
Bredgade 62
6940 Lem
Tlf 97 34 10 66

Odense
Holkebjergvej 75
5250 Odense SV
Tlf 63 23 39 90

Lemvig
Torvet 4-5
7620 Lemvig
Tlf 96 63 23 00

Randers
Store Voldgade 4
8900 Randers C
Tlf 96 63 30 00

Ringkøbing
Torvet 2
6950 Ringkøbing
Tlf 99 75 32 00

Silkeborg
Borgergade 28
8600 Silkeborg
Tlf 96 63 37 00

Skjern
Bredgade 38
6900 Skjern
Tlf 97 35 13 22

Spjald
Hovedgaden 43
6971 Spjald
Tlf 97 38 12 22

Storkundeafdeling
Torvet 4-5
7620 Lemvig
Tlf 96 63 20 00

Struer
Vestergade 5
7600 Struer
Tlf 96 63 34 00

Thisted
Jernbanegade 19
7700 Thisted
Tlf 96 63 35 00

Thyborøn
Bredgade 2
7680 Thyborøn
Tlf 96 63 24 00

Viborg
St. Sct. Peder Stræde 4
8800 Viborg
Tlf 96 63 26 00

Videbæk
Bredgade 38
6920 Videbæk
Tlf 97 17 13 33

Ørnhøj
Hovedgaden 37
6973 Ørnhøj
Tlf 97 38 61 55

Århus
Åboulevarden 67
8000 Århus C
Tlf 96 63 36 00

www.vestjyskbank.dk

Det handler om mennesker

