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1. Indledning 
Kravene til risikorapporteringen (Søjle III-oplysningsforpligtelsen) fremgår efter overgangen 

til de nye CRD IV-regler af CRR-forordningen artikel 431 til 455 og 492 som trådte i kraft 1. 

januar 2014, hvor der dels stilles krav til indholdet af pengeinstitutternes søjle III-

rapportering, og dels stilles en række mere overordnede krav vedrørende offentliggørelses-

medium, frekvens m.m.   

 

Det nye regelsæt er i vid udstrækning en videreførelse af søjle III-oplysningskravene i den 

tidligere gældende kapitaldækningsbekendtgørelses bilag 20. På enkelte områder er kravene 

til pengeinstitutternes oplysningsforpligtelse dog skærpet, hvilket særligt er gældende for 

oplysningskravene vedrørende kapitalgrundlag, risikostyring og aflønningspolitik. 

 

Pengeinstitutterne pålægges at offentliggøre forskellige detaljerede informationer om deres 

risikoforhold mv. Herved skal der skabes større gennemsigtighed, således at tilsynsmyndig-

heder samt markedet kan få adgang til relevante oplysninger til brug for vurdering af risici i 

forbindelse med beslutningstagning.  

 

Markedet skal have information om væsentlige forhold vedrørende kapitalstruktur- og dæk-

ning, risikoeksponering, risikostyring og regnskabsprincipper, der som minimum vil blive 

offentliggjort én gang om året. For så vidt angår oplysninger omkring solvensbehov, vil disse 

blive offentliggjort kvartalsvis, som følge af krav til børsnoterede selskaber. Pengeinstitut-

terne pålægges dog ikke at offentliggøre fortrolige eller konkurrenceskadende oplysninger. 

 

Denne risikorapport offentliggøres med henblik på opfyldelse af ovennævnte bestemmelser, 

og vil blive opdateret løbende i det omfang der vil være behov herfor, eller krav herom, 

samt opdateret med de seneste tal i forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten. Jf. 

CRR artikel 433, stk. 1. 

 

2. Risikostyringsmålsætninger og –politik (CRR 435) 

2.1. Politik for risikotagning og –styring (CRR  435, Litra a-d) 
Overvågningen af risici i Østjydsk Bank sker i nøje overensstemmelse med de instrukser, 

som er fastlagt af bankens bestyrelse ud fra bankens forretningsmodel og strategi. Af in-

struksen fremgår rammerne for den løbende styring og opfølgning af bankens kreditrisiko, 

som bedst kan beskrives ved en løbende bedømmelse af risikoen for at tabe penge på udlån 

og garantier. Herunder indgår direktionens og kreditafdelingens løbende gennemgange af 

udvalgte engagementer samt bestyrelsens årlige gennemgang af alle større engagementer i 

banken samt alle engagementer med hensættelser. 

 

Endvidere fastlægger instruksen rammerne for bankens markedsmæssige risici, samt risici 

der opstår i forlængelse af ændringer i renter, valutakurser samt kurser på aktier og obliga-

tioner mv. Opfølgning på markedsrisici sker via løbende overvågning og rapportering til be-

styrelsen og direktion.  

 

Bankens risikostyring behandles endvidere i bankens revisions- og risikoudvalg som består 

af medlemmer af bestyrelsen. Revisionsudvalget har bl.a. til opgave at gennemgå regn-

skabs- revisions- og sikkerhedsmæssige forhold og at overvåge bankens interne kontrol- og 

risikostyringssystemer. Risikoudvalget har bl.a. til opgave at rådgive bestyrelsen om ban-

kens risikoprofil og -strategi samt bistå bestyrelsen med at sikre, at bestyrelsens risikostra-

tegi implementeres.  

 



 

Risikorapport 2014                                                 side 4 

Banken har i henhold til lovgivningen udpeget en risikoansvarlig med specifikt ansvar for 

risikostyringsfunktionen. Det er organisatorisk sikret, at den risikoansvarlige kan være til-

strækkelig uafhængig af bankens funktioner til, at den risikoansvarliges opgaver kan udføres 

betryggende. Der er etableret procedurer, der sikrer, at mulige interessekonflikter mellem 

den risikoansvarliges andre opgaver end risikostyring håndteres betryggende. Risikosty-

ringsfunktionen udarbejder efter behov og mindst en gang årligt en rapport til bestyrelsen 

om bankens risikostyring. Den risikoansvarlige kan i relevant omfang give udtryk for betæn-

keligheder og advare bestyrelsen, når specifikke risikopåvirkninger påvirker eller kan påvirke 

banken.  

 

Der er for den risikoansvarlige udarbejdet en af direktionen godkendt instruks. Den risikoan-

svarlige udarbejder hvert år en plan for de risikoområder, funktionen vil sætte særligt fokus 

på. Planen godkendes af direktionen.  

 

Den risikoansvarlige bistår risikoudvalget med information. Den risikoansvarlige er udpeget 

af bestyrelsen og refererer med ovennævnte undtagelser til bankens direktion. Afskedigelse 

af den risikoansvarlige skal godkendes af bankens bestyrelse.  

 

Banken udvikler løbende sine værktøjer til identifikation og styring af de risici, som dagligt 

påvirker banken, og vurderer løbende behovet for at tilføre flere ressourcer til bankens risi-

kostyring. Udviklingen i bankens markedsrisici, fremgår af “Femårsoversigt – Hoved- og 

nøgletal”, i bankens Årsrapport, hvor nøgletal er angivet i overensstemmelse med Finanstil-

synets nøgletalsmodel. 

Markedsrisici 
Bankens bestyrelse har i markedsrisikopolitikken fastlagt de overordnede rammer og prin-

cipper for styring af instituttets markedsrisiko. Ved markedsrisiko forstås risikoen for, at 

værdien af bankens aktiver og passiver påvirkes af markedsforholdene. Det kan eksempelvis 

være ændringer i økonomiske konjunkturer, aktiemarkedet og ændringer i valuta og rente-

forhold. 

 

Bankens markedsrisici omfatter: aktierisici, renterisici og valutarisici. Bankens grundlæggen-

de målsætning vedrørende markedsrisici er, at instituttet ikke ønsker at påtage sig risici som 

kan få væsentlig indflydelse på bankens økonomiske situation. Banken ønsker generelt ingen 

råvarerisici i form af råvarekontrakter eller andet. 

 

Bankens samlede renterisiko er kvantificeret til, at den ved en ændring på 1 % i form af en 

parallelforskydning af rentekursen ikke overstiger 3 % af bankens kernekapital. Renterisiko-

en opgøres efter reglerne i regnskabsbekendtgørelsen. 

 

Bankens samlede valutarisiko er kvantificeret til, at bankens samlede valutaposition (bereg-

net som summen af de numeriske nettopositioner i hver enkelt valuta) må ikke overstige 5 

% af bankens kernekapital, herunder maksimalt valutaposition på 5 % i Euro, 5 % for øvrige 

OECD valutaer samt 0,5 % for ikke OECD valutaer. 

 

Styringen af bankens aktierisiko er kvantificeret ved at der til handelsbeholdningen maksi-

malt må erhverves aktier og heraf afledte finansielle instrumenter for 5 % af bankens ker-

nekapital under samtidig hensyntagen til investeringer der kan medføre fradrag i kapital-

grundlaget. Herunder er der fastsat underliggende grænser for hvordan beholdningssam-

mensætningen må være i forhold til investering i danske og udenlandske aktier, samt indivi-

duelle grænser for investering i enkelte papirer. 

 

Bestyrelsen modtager løbende rapportering om udviklingen i markedsrisiciene. Styring og 

overvågning af bankens markedsrisici samt den løbende kontrol heraf varetages centralt i 
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bankens Investerings- og Likviditetsafdeling og Regnskabsafdeling. Overvågningen doku-

menteres i daglige, ugentlige og månedlige rapporteringer til direktion og bestyrelse. Så-

fremt der er positioner, som overskrider de fastlagte rammer og beføjelser, rapporteres det-

te straks til direktionen. Såfremt en position overskrider direktionens samlede rammer og 

beføjelser, rapporteres der straks til bestyrelsen herom. 

 

Banken har gennem flere år haft en relativ lav renterisiko, svingende mellem -2,7 % og 0,7 

% de seneste 5 regnskabsår. Bankens renterisiko ultimo 2014 udgør -2,7 %.   

 

Tilsvarende har bankens beholdning af obligationer og aktier i perioden været på et relativt 

lavt niveau, og udgør for aktiers vedkommende 33 mio. kr. ved udgangen af 2014, hvoraf 8 

mio. kr. vedrører handelsbeholdningen og 148 mio. kr. i obligationer.  

 

Bankens valutaposition har de seneste 5 år svinget mellem 0,4 % og 2,2 %. Valutapositio-

nen udgør 0,7 % ultimo 2014.  

Kreditrisici 
Den væsentligste risiko i banken er kreditrisikoen, defineret som tab som følge af debitors 

misligholdelse af betalingsforpligtelser over for banken. Bankens bestyrelse har inden for 

rammerne af den vedtagne forretningsmodel i kreditpolitikken fastlagt de overordnede prin-

cipper for bankens kreditgivning og foretager bevilling af de største engagementer. Bestyrel-

sen har endvidere videregivet beføjelser til direktionen.  

Bankens kreditpolitik fastsætter, at bankens risikoprofil på kreditområdet skal være passen-

de forsigtig. 

 

Overordnet ønsker banken en risikospredning, der sikrer, at man ikke bliver følsom på en-

kelte brancher eller enkeltkunder. På erhvervskundeområdet er bankens primære målgruppe 

mindre og mellemstore erhvervskunder inden for segmenterne landbrug, liberalt erhverv, 

håndværk samt detailhandel. 

 

Fordelingen af udlåns- og garantiporteføljen på bankens privat- og erhvervskunder er ca. 30 

% på det private segment og ca. 70 % på erhvervssegmentet. Banken arbejder målrettet på 

at få privatsegmentets andel forøget til ca. 40 %.  

 

Nøgletallet ”summen af store engagementer” har i perioden (ultimo året) svinget mellem 

16,6 % til 291,1 %, idet det bemærkes at stigningen i 2014 til 291,1 % ikke er udtryk for at 

banken har forøget eksponeringerne på de pågældende kunder, men alene skyldes faldet i 

bankens kapitalgrundlag. Banken har to engagementer, som pr. 31. december 2014 ikke 

overholder grænsen for store eksponeringer. Banken har anmodet Finanstilsynet om dispen-

sation til at kunne nedbringe de 2 eksponeringer til grænseværdien i CRR artikel 396, stk. 1.  

 

Styringen af bankens kreditrisiko på udlån og garantiporteføljen varetages af bankens kre-

ditafdeling, der løbende følger op på overholdelsen af regelsættene for bankens kreditpolitik. 

– herunder foretager vurderinger på, om der er objektive indikationer, der medfører behov 

for at foretage nedskrivninger på lån og hensættelser på garantier. Herudover arbejder ban-

ken med aggregering af risici på kundetyper samt udvikling af stresstests, f.eks. bankens 

følsomhed over for udviklingen i jordpriserne på landbrugssegmentet.  

 

Banken anser kreditformidling og kreditgivning som en integreret del af den samlede virk-

somhed. Lån og kreditter ydes på baggrund af kundens dokumenterede tilbagebetalingsev-

ne, hvorfor sikkerhedsstillelse kræves for at afdække risikoen for, at betalingsevnen svigter 

af uforudsete årsager. Krav til sikkerhedsstillelse stiger i takt med lånets størrelse og af-

viklingstid. Ved lån med væsentlige blankoelementer afdækkes dødsfaldsrisikoen.  
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Bevilling af kreditfaciliteter til igangværende virksomheder baseres på en analyse og vurde-

ring af regnskaber, budgetter, ledelse samt engagementets rentabilitet. Bevilling til nyetab-

lerede virksomheder foretages som udgangspunkt på fuldt dækket basis.  

 

Banken følger løbende alle udlån og garantier på individuel basis. Øvrige udlån og garantier 

overvåges på gruppevis basis, sådan, at når objektive indikatorer viser, at der kan opstå et 

konkret problem med et engagement, bliver disse ligeledes vurderet individuelt. 

 

Styringen af bankens kreditrisiko på udlån og garantiporteføljen varetagesvaretages af ban-

kens kreditafdeling, der løbende følger op på overholdelsen af regelsættene for bankens 

kreditpolitik – herunder foretager vurderinger af om der er objektive indikationer, der med-

fører behov for at foretage nedskrivninger på lån og hensættelser på garantier.  

 

Bestyrelsen har vedtaget principper for rapportering for kreditområdet. Bestyrelsen modta-

ger mindst hvert kvartal rapportering på kreditområdet.  

Operationelle risici 
Banken er eksponeret mod potentielle tab som følge af operationelle risici, herunder uhen-

sigtsmæssige procedurer, menneskelige fejl, systemmæssige fejl og eksterne begivenheder, 

herunder juridiske risici. 

 

Bankens bestyrelse har i politik for operationelle risici angivet en ramme for identifikation, 

vurdering, overvågning og styring af den operationelle risiko. Derudover har banken med 

henblik på at mindske tab som følge af oprationelle risici udarbejdet flere politikker der lø-

bende ajourføres. En central del heraf er sikkerhedspolitikken, der stiller en række krav til IT 

og personale, ligesom den stiller en række krav til håndtering af følsomme oplysninger. Her-

udover er der udarbejdet nødplaner for IT, som skal begrænse tab i tilfælde af manglende 

IT-faciliteter eller anden lignende krisesituation. Nødplaner bliver løbende opdateret og af-

prøvet.  

 

Bankens væsentligste samarbejdspartner på it-området er Bankdata og JN-Data, hvortil ho-

vedparten af drifts- og udviklingsaktiviteterne er outsourcet. Ansvars- og arbejdsfordelingen 

mellem Bankdata og banken er klart defineret og beskrevet, ligesom der løbende foretages 

en evaluering af, om Bankdata lever op til bankens it-sikkerhedspolitik. Banken ønsker et 

stærkt kontrolmiljø og har derfor også udarbejdet en række standarder for, hvorledes kon-

trol skal foregå. 

 

Banken er qua sin størrelse afhængig af visse nøglemedarbejdere. For at mindske afhængig-

heden, er der udarbejdet skriftlige arbejdsgange. Herudover søger banken i videst muligt 

omfang at uddanne medarbejderne på områder, hvor der vurderes, at den største afhæn-

gighed er til stede. Bankens compliancefunktion skal medvirke til at sikre, at banken til en-

hver tid lever op til eksterne såvel som interne krav. 

 

Det er bankens politik, at de operationelle risici til stadighed begrænses, under hensyntagen 

til de omkostninger der er forbundet hermed. 

 

Bankens direktion og bestyrelse modtager regelmæssigt rapportering, der beskriver udvik-

lingen i bankens operationelle risici. 

Likviditets risici 
Likviditetsrisikoen er risikoen for, at Østjydsk Banks omkostninger til likviditetsfremskaffelse 

stiger uforholdsmæssigt meget og/eller, at adgangen til likviditet er utilstrækkelig. Bankens 

likvide beredskab bliver styret af bankens finansafdeling, ved primært at opretholde til-
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strækkelige ultralikvide værdipapirer (indskudsbeviser i Nationalbanken) samt tilstrækkelige 

kreditfaciliteter. Det likvide beredskab fastlægges ud fra en målsætning om at sikre et til-

strækkeligt og stabilt likvidt beredskab.  

 

I Banken er der stor fokus på at sprede bankens likviditetsfremskaffelse på forskellige kilder, 

typer og løbetider. Det er bankens langsigtede målsætning, at kundeindlån og kapital i over-

vejende grad skal finansiere kundeudlånene og likviditetsberedskabet, således at bankens 

afhængighed af ekstern funding er så beskeden som muligt. 

 

Regnskabsafdelingen har ansvaret for den løbende rapportering om bankens likviditetssitua-

tion. Risikostyringsfunktionen overvåger og rapporterer, hvorvidt bankens likviditetsrisiko 

ligger inden for de udstukne rammer. Bankens bestyrelse modtager regelmæssigt detaljeret 

rapportering om bankens aktuelle og fremadrettede likviditetssituation, samt likviditets-

stresstests. 

 

Gennem de seneste 5 år har overdækningen ultimo året, i forhold til lovkrav om likviditet 

svinget mellem 122,1 % til 257,6 %. I 2014 er likviditetsoverdækningen opgjort til 122,1 %. 

Hvilket er betydeligt over lovgivningens krav, samt over bestyrelsen fastsatte ønskede mi-

nimumsgrænse på 50 % likviditetsoverdækning i forhold til lovkravet, hvilket er identisk 

med kravet fastsat i ”Tilsynsdiamanten”. 

2.2. Ledelseserklæringer (CRR 435, litra e og f) 
Bankens bestyrelse og direktion har den 25. februar 2015 godkendt risikorapporten for 

2014. 

 

Det er bestyrelsens vurdering, at bankens risikostyringsordninger er tilstrækkelige og giver 

sikkerhed for, at de indførte risikostyringssystemer er tilstrækkelige i forhold til bankens 

profil og strategi.  

 

Det er endvidere bestyrelsens vurdering, at nedenstående beskrivelse af bankens overord-

nede risikoprofil i tilknytning til bankens forretningsstrategi, forretningsmodel samt nøgletal, 

giver et fuldstændigt, relevant og dækkende billede af bankens risikoforvaltning, herunder 

af, hvordan bankens risikoprofil og den risikotolerance, som bestyrelsen har fastsat, påvirker 

hinanden. 

 

Bestyrelsens vurdering er foretaget på baggrund af den af bestyrelsen vedtagne forret-

ningsmodel/strategi, materiale og rapporteringer forelagt for bestyrelsen af bankens direkti-

on, bankens risikoansvarlige og complianceansvarlige samt på grundlag af eventuelle af be-

styrelsen indhentede supplerende oplysninger eller redegørelser. 

 

En gennemgang af forretningsmodel og politikker viser: 

 

 at forretningsmodellens overordnede krav til de enkelte risikoområder fuldt og dæk-

kende udmøntes i de enkelte politikkers mere specificerede grænser,  

 at en gennemgang af bestyrelsens retningslinjer til direktionen og videregivne befø-

jelser viser, at de fastsatte grænser i de enkelte politikker fuldt og dækkende ud-

møntes i de underliggende retningslinjer til direktionen og videregivne beføjelser,  

 at de reelle risici ligger inden for grænserne, fastsat i de enkelte politikker og i vide-

regivne beføjelser, og  

 at det på den baggrund er bestyrelsens vurdering, at der er overensstemmelse mel-

lem forretningsmodel, politikker, retningslinjer og de reelle risici inden for de enkelte 

områder. 
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Bankens forretningsstrategi er baseret på bankens vision og værdigrundlag om inden for sit 

markedsområde at være en stærk og attraktiv samarbejdspartner for private og erhvervs-

virksomheder med sund fornuft i økonomien. Banken ønsker en lønsom indtjening baseret 

på en prissætning af bankens produkter, som afspejler den risiko og den kapitalbinding, som 

banken påtager sig sammen med en helhedsvurdering af forretningsomfanget med kunder 

og modparter. Banken ønsker en passende robust kapitalbase, som understøtter forret-

ningsmodellen.   

 

Det er bankens målsætning, at den solvensmæssige overdækning i forhold til det opgjorte 

solvensbehov skal udgøre mindst 2 %, aktuelt udgør denne -1,8 % i henhold til solvenskra-

vet på 12,9 %, som er fastsat af finanstilsynet. 

  

Den af bestyrelsen besluttede maksimale risikotolerance styres via de fastsatte grænser i de 

enkelte politikker. Derudover forholder bestyrelsen sig til de grænser, der er gældende i til-

synsdiamanten, jf. nedenstående tabel, der dels viser tilsynsdiamantens maksimalt tilladte 

grænseværdier, samt bankens aktuelle tal for diverse grænseværdier. 

 

 Tilsynsdiamant Østjydsk Banks opfyldelse  

pr. 31/12 2014  

Udlånsvækst 20 % -17,1 % 

Store engagementer 125 % 290,9 % 

Likviditetsoverdækning > 50 % 122,1 % 

Funding ratio < 1 0,74 

Ejendomseksponering < 25 % 18,8 % 

2.3. Offentliggørelse vedrørende (CRR 435, stk. 2) 
Bankens bestyrelsesmedlemmer besidder udover ledelsesposten i banken et antal øvrige 

bestyrelsesposter. Disse fremgår af årsrapporten 2014 side 16 

 

Banken følger de kompetencekrav til bestyrelsen, som følger af den finansielle lovgivning. I 

overensstemmelse hermed vurderer bestyrelsen løbende, om dens medlemmer tilsammen 

besidder den fornødne viden og erfaring om bankens risici til at sikre en forsvarlig drift af 

banken.  

 

Bestyrelsens proces for udvælgelse af kandidater til bestyrelsen er beskrevet i Nominerings-

udvalgets kommissorium, som er tilgængeligt på bankens hjemmeside.  

 

Bankens nomineringsudvalg har i medfør af FIL § 70, stk. 1, nr. 4, vedtaget en politik for 

mangfoldighed.  Det fremgår af denne, at banken ønsker en sammensætning i bestyrelsen 

ud fra forskellighed i kompetencer og baggrunde, særligt højt vægtes behovet for mangfol-

dighed i relation til bl.a. forskellige i faglighed, erhvervserfaringer, køn og alder. 

 

Banken har i medfør af Lov om finansiel virksomheds § 80 b, stk. 1, nedsat et Risikoudvalg. 

Der har i 2014 været afholdt 6 møder i Risikoudvalget. 

3. Anvendelsesområde (CRR 436) 
CRR forordningen omfatter kun Østjydsk Bank A/S, der er moderselskab for Forvaltningssel-

skabet af 25. oktober 1978 ApS og Østjydsk Ejendomsadministration A/S, begge med en 

ejerandel på 100 %. Eftersom datterselskabernes aktiviteter udgør en ubetydelige andel af 

den samlede koncern, foretages der ikke konsolidering. 
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4. Kapitalgrundlag (CRR 437) 
Nedenfor ses afstemningen mellem den regnskabsmæssige egenkapital og kapitalgrundlaget 

i henhold til kapitaldækningsreglerne. Opgørelsen fremgår også af årsrapporten 2014 note 4 

side 40. 

 

 

 
 

For en beskrivelse af efterstillede kapitalindskud henvises til note 28 side 52 i årsrapporten 

2014. 

 

Egentlig kernekapital og kernekapital i forhold til den krævede kapital for opfyldelse af mi-

nimumskrav til egentlig kernekapital (4,0 pct.) og kernekapital (5,5 pct.) i 8 pct.-kravet: 

 

t. kr. Faktiske 

beløb  

Krævet beløb for opfyldelse af 

minimumskrav til egentlig kerne-

kapital (4,0 pct.) og kernekapital 

(5,5 pct.) i 8 pct.-kravet 

Overskydende 

beløb 

Egentlig kernekapital 166.902 159.728      7.174 

Kernekapital 359.748 319.456 219.626 
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5. Kapitalkrav (CRR 438) 

5.1. Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag (CRR 438, litra a) 
Østjydsk Banks metode til vurdering af, hvorvidt solvensbehovet er tilstrækkelig til at under-

støtte nuværende og kommende aktiviteter følger bankens ICAAP (Internal Capital Adequacy 

Assessment Process). 

 

I ICAAP’en identificeres de risici, som banken er eksponeret overfor med henblik på at vur-

dere risikoprofilen. Når risiciene er identificeret, vurderes det, hvordan disse evt. kan redu-

ceres, f.eks. ved forretningsgange, beredskabsplaner m.m. Endelig vurderes det, hvilke risi-

ci, der skal afdækkes med kapital.  

 

Solvensbehovet er bankens egen vurdering af kapitalbehovet, som følge af de risici, som 

banken påtager sig. Bankens bestyrelse har kvartalsvist drøftelser omkring fastsættelsen af 

solvensbehovet, for at sikre at den er tilstrækkelig til at understøtte nuværende og kom-

mende aktiviteter. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra bankens direktion. 

Indstillingen indeholder forslag til størrelsen på solvensbehovet, herunder stressniveauer 

samt vækstforventninger. Dette gælder også, selvom tilsynets benchmarks anvendes. På 

baggrund af drøftelsen træffer bestyrelsen en afgørelse om opgørelsen af bankens solvens-

behov, som skal være tilstrækkelig til at dække instituttets risici og understøtte nuværende 

og kommende aktiviteter.  

 

Herudover drøfter bestyrelsen en gang om året indgående opgørelsesmetoden for bankens 

solvensbehov, herunder hvilke risikoområder og benchmarks der bør tages i betragtning ved 

beregningen af solvensbehovet. 

 

Solvensbehovet opgøres ved en 8+ metode, der omfatter de risikotyper, som det vurderes, 

at der skal afdækkes med kapital: kreditrisici, markedsrisici, operationelle risici, øvrige risici 

samt tillæg som følge af lovbestemte krav. Vurderingen tager udgangspunkt i bankens risi-

koprofil, kapitalforhold samt fremadrettede betragtninger, der kan have betydning herfor, 

herunder budgettet. 

 

Finanstilsynet har udsendt ”Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for 

kreditinstitutter”. Derudover har Lokale Pengeinstitutter udsendt en solvensbehovsmodel. 

Både tilsynets vejledning og Lokale Pengeinstitutters solvensbehovsmodel, som banken an-

vender, bygger på 8+ metoden, hvor der tages udgangspunkt i minimumskravet på 8 pct. af 

den samlede risikoeksponering (søjle I-kravet) med tillæg for risici og forhold, som ikke fuldt 

ud afspejles i opgørelsen. 

 

Derudover opstilles i Finanstilsynets vejledning benchmarks for, hvornår Finanstilsynet som 

udgangspunkt vurderer, at søjle I ikke er tilstrækkelig inden for de enkelte risikoområder, 

hvorfor der skal afsættes tillæg i solvensbehovet. Endvidere er der i udpræget grad opstillet 

metoder til beregning af tillæggets størrelse inden for de enkelte risikoområder. 

 

Selvom Finanstilsynet opstiller benchmarks på de fleste områder, vurderer banken på alle 

områder, om de angivne benchmarks i tilstrækkelig grad tager hensyn til bankens risici, og 

har i nødvendigt omfang foretaget individuelle tilpasninger. Til det formål anvendes bankens 

egen historik. 
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Østjydsk Bank følger nedenstående skabelon ved opgørelse af solvensbehovet: 

 1.000 

kr. 

% 

1) Søjle I-kravet   

+ 2) Indtjening (kapital til risikodækning som følge af svag ind-

tjening) 

  

+ 3) Udlånsvækst (kapital til dækning af organisk vækst i forret-

ningsvolumen) 

  

+ 4) Kreditrisici, heraf 

4a) Kreditrisici på store kunder (>2 pct. af basiskapitalen) med 

finansielle problemer 

 4b) Øvrig kreditrisici 

 4c) Koncentrationsrisiko på individuelle engagementer 

 4d) Koncentrationsrisiko på brancher 

  

+ 5) Markedsrisici, heraf 

 5a) Renterisici 

 5b) Aktierisici 

 5c) Valutarisici 

  

++ 6) Likviditetsrisici (kapital til dækning af dyrere likviditet)   

+ 7) Operationelle risici (kapital til dækning af operationelle risici 

udover søjle I) 

  

+ 8) Gearing (kapital til dækning af risici som følge af høj gea-

ring) 

  

+ 9) Eventuelle tillæg som følge af lovbestemte krav   

Total = kapitalbehov/solvensbehov 
 Heraf til kreditrisici (4) 

 Heraf til markedsrisici (5) 

 Heraf til operationelle risici (7) 

 Heraf til øvrige risici (2+3+6+8) 

 Heraf tillæg som følge af lovbestemte krav (1+9) 

  

Den samlede risikoeksponering   

 

Lokale pengeinstitutters solvensbehovsmodel angiver hvorledes et eventuelt tillæg til sol-

vensbehovet kan beregnes på de enkelte områder. Disse principper er overordnet beskrevet 

nedenstående. 
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Solvensbehovsmodellens beregning af eventuelle tillæg til solvensbehovet 

 

Søjle I – krav  

 

Der beregnes et grundbeløb i solvensbehovet ved at gange de op-

gjorte risikovægtede poster med 8 %  

 

Indtjening  

 

Der beregnes et tillæg til solvensbehovet såfremt bankens basis-

indtjening divideret med bankens samlede udlån og garantier * 

100 % giver under 1. Opgjort på baggrund af budgettet for det 

kommende år. 

 

Basisindtjeningen beregnes som:  

(resultat før skat + nedskrivninger - kursreguleringer – resultat af 

kapitalinteresser)  

  
 

Udlånsvækst  

 

Der beregnes et tillæg til solvensbehovet såfremt bankens udlåns-

vækst år-til-år overstiger 10 %, eller såfremt bestyrelsen i øvrigt 

finder anledning hertil 

 

Kreditrisici Der beregnes et tillæg til solvensbehovet på nedenstående overord-

nede områder under kreditrisikoopgørelsen: 

  

1. Kreditrisiko på store kunder med finansielle problemer: 

Her beregnes et tillæg på de engagementer der overskrider  

2 % af bankens basiskapital og som samtidig har finansielle 

problemer  

 

2. Øvrige kreditrisici: 

Banken gennemfører en vurdering af behovet for tillæg til 

solvensbehovet på følgende 4 områder:  

1) Kreditrisiko på øvrige kunder med finansielle problemer, 

altså kunder under 2 % af basiskapitalen. 

2) Renterisiko for private og erhverv, hvor der vurderes på 

hvad konsekvensen vil være for bankens private og erhvervs 

kunder ved større renteændringer  

3) Der vurderes på om bankens sikkerhedsværdier er opgjort 

tilstrækkeligt forsigtigt.  

 

3. Koncentrationsrisiko på individuelle engagementer:  

Der beregnes tillæg til solvensbehovet såfremt bankens 20 

største engagementer overstiger 4 % af bankens samlede 

engagementsmasse  

 

4. Koncentrationsrisiko på brancher:  

Der beregnes som udgangspunkt et tillæg til solvensbehovet 

såfremt en branche kan opgøres til over 20 % af bankens 

samlede udlån og garantier opgjort efter specifikke opgørel-

sesmetoder herfor.  

 

 

Markedsrisici  

 

Der beregnes et tillæg til solvensbehovet såfremt bestyrelsens befø-

jelser til direktionen på en række områder overstiger grænseværdi-
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erne på de enkelte områder. Der er 3 områder hvorefter et eventu-

elt tillæg til solvensbehovet skal beregnes:  

 

Renterisici:  

Der skal beregnes et tillæg til solvensbehovet på den generelle ren-

terisiko indenfor handelsbeholdningen såfremt beføjelsen overstiger 

5 %.  

Der skal beregnes et tillæg til solvensbehovet på hele den generelle 

renterisiko udenfor handelsbeholdningen.  

Der kan ikke foretages et fradrag ved et eventuelt negativt opgjort 

renterisikoniveau.  

 

Aktierisici:  

Der skal beregnes et tillæg til solvensbehovet såfremt direktionens 

beføjelser til at erhverve aktier overstiger 50 % af kernekapitalen 

inkl. hybrid kernekapital efter fradrag.  

 

Valutarisici:  

Der skal beregnes et tillæg til solvensbehovet såfremt direktionens 

har beføjelser til påtage sig store valutarisici. Grænsen herfor be-

regnes om valutakursindikator 1 over eller under 10 %, er beføjel-

sen under 10 % skal der ikke beregnes et tillæg til solvensbehovet.  

 

Likviditetsrisiko  

 

Der skal beregnes et tillæg til solvensbehovet som følge af likvidi-

tetsrisikoen, hvis der må forventes en mer-rente for at bevare ind-

lånene, herunder både almindelige kundeindlån og likviditet fra pro-

fessionelle aktører.  

Såfremt bankens opgjorte likviditet, uden medregning af indlån fra 

professionelle aktører, overstiger bankens målsætning om likvidi-

tetsoverdækning, skal der ikke beregnes et tillæg til solvensbeho-

vet.  

 

Operationelle risici  

 

Der skal beregnes et tillæg til solvensbehovet vedrørende bankens 

operationelle risici efter en af nedenstående metoder:  

 

Overordnet: 

Tillægget kan beregnes ved at banken vurderer behovet herfor helt 

overordnet set  

 

Via skema:  

Finanstilsynet har opstillet 18 spørgsmål der skal besvares med en-

ten ja eller nej. Svares der nej til mere end 3 af spørgsmålene skal 

der laves et tillæg på 0,1 % pr. nej besvaret spørgsmål udover de 3 

tilladte nej besvarelser.  
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Gearingsrisiko  Banken skal vurdere, om der skal afsættes ekstra kapital til dæk-

ning af risici som følge af høj gearing.  

Eventuelle tillæg 

som følge af 

lovbestemte krav 

Der skal laves et tillæg til solvensbehovet såfremt nedenstående 

forhold er aktuelle for banken: 

  

1. 8 % af vægtede poster (med under søjle I-kravet) 
  

2. Et af finanstilsynet fastsat individuelt solvensbehov 
  

3. Et solvenskrav fastsat af finanstilsynet, som følge af påbudte  

    foranstaltninger  
 

4. Minimumskapitalkravet  
 

5. Tillæg hvis 1 engagement overstiger 25 % af basiskapitalen  
 

6. Tillæg hvis banken overskrider en eller flere af de 5  

    grænseværdier i Tilsynsdiamanten  

 

 

 

De risikofaktorer, der er medtaget i modellen, er efter bankens opfattelse dækkende for alle 

de risikoområder, lovgivningen kræver, at bankens ledelse skal tage højde for ved fastsæt-

telse af solvensbehovet samt de risici som ledelsen finder, at bankens har påtaget sig. 

 

Derudover skal bestyrelse og direktion vurdere, hvorvidt kapitalgrundlaget er tilstrækkeligt 

til at understøtte kommende aktiviteter. Denne vurdering er i banken en del af den generelle 

fastlæggelse af solvensbehovet. 

5.2. Individuel solvensbehov og opfyldelse heraf (CRR 438, litra b) 
Finanstilsynet har i forbindelse inspektion i Østjydsk Bank, gennemført i 1. halvår 2014 på-

budt banken at foretage yderligere nedskrivninger på 216 mio. kr., hvorefter bankens sol-

vensprocent kunne opgøres til 10,2 %.  

 

Finanstilsynet fastsatte i forlængelse heraf et solvenskrav til banken på 12,9 %, og påbød 

samtidigt banken at foretage de nødvendige foranstaltninger for at sikre overholde dette 

solvenskrav. I samme forbindelse blev banken påbudt at indsende en genoprettelsesplan til 

Finanstilsynet. Genopretningsplanen havde til formål at sikre, at bankens kapitalprocent 

oversteg bankens individuelle solvensbehov. 
 

Som det fremgår af nedenstående tabellen, er bankens internt opgjorte solvensbehov på 

12,5 %. Banken ønsker en passende robust kapitalbase, som understøtter forretningsmodel-

len og sikrer den fornødne handlefrihed på ethvert tidspunkt i en konjunkturcykel. Det er 

bankens målsætning, at den solvensmæssige overdækning i forhold til det opgjorte solvens-

behov skal udgøre mindst 2,0 %.  
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Bankens solvensbehov opdelt på risikoområder  

 

 

Bankens solvensmæssige overdækning/ kapitalforhold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solvensbehov og Kapitaloverdækning 

Banken har opgjort kapitaloverdækningen til -1,4 pct. point ud fra et solvensbehov på 12,5 

pct. og en faktisk kapitalprocent på 11,1. Solvensoverdækningen i forhold til solvenskravet 

på 12,9 pct. er -1,8 pct.  

 

Kreditrisici 

Kreditrisikoen er bankens største risikoområde, hvorfor den største del af solvensbehovet 

kan henføres hertil. Banken har derfor også stor fokus på netop dette risikoområde. Den 

væsentligste del af den afsatte kapital inden for kreditrisikoområdet kan henføres til de fore-

tagne stresstestet samt kunder med finansielle problemer. Størrelsen af sidste nævnte er 

afhængig af konjunktursituationen.  

 

Markedsrisici 

Den afsatte kapital til markedsrisiko kan primært henføres til renterisikoen på instituttets 

fastforrentede obligationsbeholdning, aktierisiko og valutarisiko. Markedsrisikoen opgøres 

primært via stresstest.   

 

Risikoområde 

Pr. 31. december 

2014 

Tilstrækkelig  

Kapitalgrundlaget 

jf. Finanstilsynet 

1.000 kr. 

Solvens-

krav 

 

Pct. 

Tilstrækkelig  

kapitalgrundlaget 

 

1.000 kr. 

Solvensbehovet 

 

 

Pct. 

Kreditrisici 192.758 4,4 pct. 162.235 4,0 pct. 

Markedsrisici 6.263 0,1 pct. 4.122 0,1 pct. 

Operationelle 

risici 

0 0 pct. 0 0 pct. 

Øvrige risici 15.100 0,4 pct. 15.100 0,4 pct. 

Tillæg som følger 

lovbestemte krav 

 

346.800 8,0 pct. 319.456 8,0 pct. 

I alt 560.921 12,9 pct. 500.913 12,5 pct. 

  

Kapitalgrundlag 443.631 t.kr. 

Tilstrækkelig kapitalgrundlag i forhold til solvenskravet  515.122 t.kr.  

Kapitalprocent  11,1 %   

Solvensbehov 12,5 %        

Solvenskrav     12,9 %   
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Operationelle risici 

Under denne kategori er der afsat kapital til dækning af risiko for tab på grund af uhen-

sigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer, menneskelige og systemmæssige fejl 

eller som følge af eksterne begivenheder, inklusive retslige risici.   

 

Øvrige forhold 

Øvrige forhold indgår i solvensbehovet som et fradrag. Dette skyldes, at selv under det hår-

deste stresstest vil instituttet få en væsentlig indtjening fra sin forretningsdrift. Denne kon-

solidering indgår i solvensbehovsmodellen som et fradrag. Derudover er der under kategori-

en ”Øvrige forhold ” afsat kapital til et prisfald på domicilejendomme. 

   

Der henvises endvidere til beskrivelsen af den anvendte solvensbehovsmodel for en mere 

detaljeret beskrivelse af hvilke risici, der henføres til de forskellige kategorier.  

5.3. Risikovægtede poster pr. Eksponeringsklasse (CRR 438, litra c) 
Bestemmelsen gælder for pengeinstitutter, der beregner de risikovægtede eksponeringer i 

henhold til standardmetoden. 

 

Minimumskapitalkravet på 8 % for hver eksponeringsklasse. 

(i 1.000 kr.) 

Pr. 31. december 2014 

Risikovægtede  

eksponeringer 
Minimumskapitalkravet  

(8 % af eksponeringen) 

Eksponering mod offentlige enheder 0 0 

Eksponering mod institutter 48.746 3.900 

Eksponering mod selskaber 1.521.840 121.747 

Detaileksponeringer 654.921 52.394 

Eksponeringer sikret ved fast ejendom 214.469 17.158 

Eksponeringer hvorpå der er restance 

eller overtræk 831.938 66.555 

Aktieeksponeringer 25.106 2.008 

Eksponeringer i andre poster, herun-

der aktiver uden modparter 189.338 15.147 

I alt  3.486.358 278.909 

  

6. Eksponering mod modpartsrisiko (CRR 439) 

6.1 Metode (CRR 439, litra a) 
Modpartsrisiko er risikoen for tab som følge af, at en modpart misligholder sine forpligtelser, 

i henhold til en indgået finansiel kontrakt, inden transaktionens pengestrømme er endeligt 

afviklet.  

 

Solvensmæssigt anvender banken markedsværdimetoden, som følger kravene i CRR-

forordningens artikel 274.  

 

Fastsættelsen af eksponeringens værdi ved markedsværdimetoden for modpartsrisiko fast-

sættes efter nedenstående metode:  

 
1. Kontrakterne opgøres til markedsværdi for at opnå den aktuelle  

genanskaffelsesomkostning for alle kontrakter med en positiv værdi.  
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2. For at nå frem til et tal for den potentielle fremtidige krediteksponering multipliceres  

kontraktens fiktive værdi eller underliggende værdier med procentsatser, der er fast-

sat i CRR.  

3. Summen af de aktuelle genanskaffelsesomkostninger og de potentielle fremtidige  

krediteksponeringer udgør eksponeringsværdien.   

I forbindelse med Østjydsk Banks fastsættelse af den tilstrækkelige basiskapital holdes kapi-

tal svarende til 8 % af den positive markedsværdi af derivaterne. 

 

I Østjydsk Banks 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. 

 

I forbindelse med instituttets fastsættelse af det tilstrækkelige kapitalgrundlag og solvens-

behov er der ikke afsat ekstra kapital til dækning af modpartsrisikoen, udover hvad der er 

indeholdt i kapitalgrundlagskravet på 8 pct., der er minimumskapitalgrundlag i henhold til 

den 8+ metoden, som pengeinstituttet anvender til at opgøre det tilstrækkelige kapital-

grundlag og solvensbehov. 

6.2 Politikker for sikkerhed og kreditreserver (CRR 439, litra b)  
Engagementer med kunder i eksponeringsklasserne erhvervsvirksomheder og detailkunder 

behandles rammer for finansielle kontrakter efter pengeinstituttets normale kreditvurde-

ringsprincip. 

6.3 Politikker, wrong way og ratingafhængig  

      sikkerhedsstillelse (CRR 439, litra c-d) 
Østjydsk Bank anvender ikke sådan sikkerhedsstillelser. 

6.4 Modpartsrisiko efter markedsværdimetoden (CRR 439, litra e-f) 
Den positive bruttodagsværdi af finansielle kontrakter efter netting, jf. CRR- forordningen, 

artikel 273, stk. 8 er 105.403 t.kr. Hvilket fremgår af note 31. i årsrapporten 2014. 

 

Værdien af pengeinstituttets samlede modpartsrisiko opgjort efter markedsværdimetoden 

for modpartsrisiko, jf. CRR-forordningen artikel 274, er 91.135 t.kr.  

 

6.5 Kreditderivater (CRR 439, litra g-h) 
Østjydsk Bank anvender ikke kreditderivater. 

6.6 Interne modeller (CRR 439, litra i)  
Østjydsk Bank anvender ikke interne modeller til opgørelse af modpartsrisikoen. 

7. Kapitalbuffere (CRR 440) 
Østjydsk Bank har alene krediteksponeringer i Danmark. Den gældende danske kontracykli-

ske buffersats andrager 0 pct., hvorfor banken ikke har afsat kapital til den kontracykliske 

buffer. 

8. Indikatorer for systemisk betydning (CRR 441) 
Østjydsk Bank er ikke identificeret som systemisk vigtig. 
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9. Kreditrisikojusteringer (CRR 442) 

9.1 Oplysninger vedrørende bankens eksponering med kreditrisiko og  
      udvandingsrisiko, anvendt regnskabspraksis (CRR 442, litra a-b) 
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender foretages såvel individuelt som gruppevist. I 

vurderingen af nedskrivningerne er der taget højde for den seneste præcisering af reglerne, 

som er foretaget i bilag 10 til regnskabsbekendtgørelsen af 26. marts 2014. Nedskrivninger 

til tab foretages, når der er objektiv indikation for værdiforringelse, som har en virkning for 

de forventede fremtidige betalinger. Nedskrivningen udgør forskellen mellem bogført værdi 

og nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger.   

 

Der foreligger objektiv indikation for værdiforringelse af et udlån, hvis en eller flere af føl-

gende begivenheder er indtruffet: 

 

● låntager er i betydelige økonomiske vanskeligheder. 

 

● låntagers kontraktbrud, eksempelvis i form af manglende overholdelse af betalingspligt  

   for afdrag og renter. 

 

● når banken yder låntager lempelser i vilkår, som ikke ville være overvejet, hvis ikke lån- 

   tager var i økonomiske vanskeligheder. 

 

● Det er sandsynligt, at låntager vil gå konkurs eller vil blive omfattet af anden økonomisk  

   rekonstruktion. 

  

Nedskrivning foretages med forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi før nedskriv-

ningen og nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger på udlånet, herunder reali-

sationsværdi af eventuelle sikkerheder.  

 

Til beregningen af nutidsværdien anvendes for fastforrentede udlån og tilgodehavender den 

oprindeligt fastsatte effektive rentesats. For variabelt forrentet udlån og tilgodehavender 

anvendes den aktuelle effektive rentesats på udlånet eller tilgodehavendet. Nedskrivningen 

beregnes som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og den tilbagediskonterede 

værdi af de forventede fremtidige betalinger. 

 

Alle kundeforhold hvor banken har en kreditrisiko kreditsegmenteres efter Finanstilsynets 

gældende praksis, der er beskrevet i bilag 8 i regnskabsbekendtgørelsen af 30. marts 2012. 

Denne kreditsegmentering ajourføres løbende og danner således afsæt for at identificere 

OIV. Udover den løbende kreditsegmentering foretages der en individuel gennemgang af 

bankens største engagementer samt de største engagementer inden for visse risikobetonede 

erhverv. Dette suppleres endvidere med risiko rettede stikprøver, hvor engagementer på 

stadiet lige før der er indtruffet OIV efterprøves. 

 

Udlån der ikke er nedskrevet individuelt, inddeles i grupper for vurdering af nedskrivnings-

behovet (gruppevise nedskrivninger). 

 

For udlån og tilgodehavender, der ikke er individuelt nedskrevet, foretages en gruppevis 

vurdering af, om der for gruppen er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse. 

 

Den gruppevise vurdering foretages for grupper af udlån og tilgodehavender, der har ensar-

tede karakteristika med hensyn til kreditrisiko. Der opereres med 17 grupper fordelt på én 

gruppe af offentlige myndigheder, én gruppe af privatkunder og 15 grupper af erhvervskun-

der, idet erhvervskunderne er underopdelt i branchegrupper. 
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Den gruppevise vurdering foretages ved en segmenteringsmodel, som er udviklet af forenin-

gen Lokale Pengeinstitutter, der forestår den løbende vedligeholdelse og udvikling. Segmen-

teringsmodellen fastlægger sammenhængen i de enkelte grupper mellem konstaterede tab 

og et antal signifikante forklarende makroøkonomiske variable via en lineær regressionsana-

lyse. Blandt de forklarende makroøkonomiske variable indgår arbejdsløshed, boligpriser, 

rente, antal konkurser/tvangsauktioner m.fl. 

 

Den makroøkonomiske segmenteringsmodel er i udgangspunktet beregnet på baggrund af 

tabsdata for hele pengeinstitutsektoren. Banken har derfor vurderet om modelestimaterne 

skal tilpasses kreditrisikoen for bankens egen udlånsportefølje. Denne vurdering har medført 

en tilpasning af modelestimaterne til egne forhold, hvorefter det er de tilpassede estimater, 

som danner baggrund for beregningen af de gruppevise nedskrivninger. 

 

For hver gruppe af udlån og tilgodehavender fremkommer et estimat, som udtrykker den 

procentuelle værdiforringelse, som knytter sig til en given gruppe af udlån og tilgodehaven-

der på balancedagen. Ved at sammenligne med det enkelte udlåns oprindelige tabsrisiko og 

udlånets tabsrisiko primo den aktuelle regnskabsperiode fremkommer det enkelte låns bi-

drag til den gruppevise nedskrivning. Nedskrivningen beregnes som forskellen mellem den 

regnskabsmæssige værdi og den tilbagediskonterede værdi af de forventede betalinger. 

9.2 Samlet eksponering før nedvægtning (CRR 442, litra c)  
Værdien af eksponeringerne opdelt efter eksponeringsklasser kan vises på følgende måde: 

1.000 kr. Værdien af eksponeringer 

efter regnskabsmæssige 

værdijusteringer og ned-

skrivninger og før hen-

syntagen til virkningerne 

af kreditrisikoreduktion 

Eksponeringernes 

gennemsnitlige 

størrelse i løbet 

af perioden 

Eksponeringer mod centralregeringer eller 

centralbanker 

757.669 937.436 

Eksponeringer mod institutter 148.664 121.319 

Eksponeringer mod selskaber 1.817.351 1.742.464 

Detaileksponeringer 1.443.567 1.480.419 

Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom 640.253 660.043 

Eksponeringer ved misligholdelse 805.199 756.350 

Aktieeksponeringer 25.106 46.048 

Andre poster 233.290 232.405 

 

9.3 Geografisk placering af eksponeringer (CRR 442, litra d) 
Over 95 % af Østjydsk Banks eksponeringer er i Danmark, hvorfor en geografisk fordeling er 

udeladt. 

9.4 Branchemæssig fordeling af eksponeringer fordelt på eksponerings- 
      kategorier samt løbetid (CRR 442, litra e-f) 
Branchefordeling af væsentligste eksponeringsklasser kan vises på følgende måde: 
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Krediteksponeringer fordelt på brancher og kreditkategorier ultimo efter nedskrivninger og før kreditrisikoreduktioner. 

 

(1.000 kr.) 

 

Pr. 31. december 2014 
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Offentlige myndigheder 0 0 0 4.014 3.073 0  0 5.676 

Landbrug, skov, jagt og fiskeri 0 0 284.649 93.261 18.002 160.822  0 631.294 

Industri og råstofudvinding 0 0 99.451 45.887 18.906 15.049  0 203.664 

Energiforsyning 0 0 205.691 27.883 7.470 0  0 294.867 

Bygge og anlæg 0 0 69.011 77.583 61.167 75.491  0 418.297 

Handel 0 0 289.752 115.602 12.990 44.575  0 517.372 

Transport, hoteller og restauranter 0 0 29.122 28.029 13.887 16.911  0 97.030 

Information og kommunikation 0 0 1.354 3.322 408 1.102  0 24.401 

Finansiering og forsikring 757.669 0 66.025 38.704 12.671 54.823  233.290 1.585.045 

Fast ejendom 0 0 291.704 16.998 224.352 265.543  0 798.825 

Øvrige erhverv 0 146.309 168.511 107.635 51.862 84.681 25.106 0 686.352 

Private kunder 0 2.355 312.081 884.649 215.465 86.202  0 1.674.072 

Eksponeringer i alt 757.669 148.664 1.817.351 1.443.567 640.253 805.199 25.106 233.290 5.871.099 
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Fordeling af eksponeringernes restløbetid fordelt på eksponeringskategorier 
 

(i 1.000 kr.) 

Pr. 31. december 

2014 Anfordring 0 – 3 mdr. 3 mdr. – 1 år 1 – 5 år Over 5 år I alt 

Centralreg./-banker 757.669 0 0 0 0 757.669 

Offentlige enheder 0 0 0 0 0 0 

Institutter 112.138 23.573 0 0 12.953 148.664 

Selskaber 678.147 228.454 541.511 178.282 190.957 1.817.351 

Detaileksponering 622.703 51.193 260.182 163.508 345.981 1.443.567 

Eksp. sikret ved pant i 

fast ejd. 57.219 2.132 18.303 93.471 469.128 640.253 

Eksp. ved misligholdelse 315.708 74.849 190.912 19.028 204.702 805.199 

Aktieeksponeringer 0 0 0 0 25.106 25.106 

Andre poster 183.000 0 50.290 0 0 233.290 

Eksponeringer i alt 2.726.584 380.201 1.061.198 454.289 1.248.827 5.871.099 
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9.5 Misligholdte og værdiforringede fordringer, samt udgiftsførte beløb  

      fordelt på brancher (CRR 442, litra g) 
Værdiforringede fordringer og nedskrivninger fordelt på brancher kan vises på følgende må-

de: 

 

9.6 Geografisk fordeling af misligholdte og værdiforringede  

       fordringer (CRR 442, litra h) 
Over 95 % af Østjydsk Banks eksponeringer er i Danmark, hvorfor en geografisk fordeling er 

udeladt. 

1.000 kr. Misligholdte og 

værdiforringede 

fordringer 

Nedskriv-

ninger/ hensæt-

telser ultimo 

året 

Udgiftsførte be-

løb vedr. værdi-

reguleringer og 

nedskrivninger i 

løbet af perioden 

Offentlige myndigheder 0 0 0 

Landbrug, jagt skovbrug 224.483 98.020 37.707 

Fiskeri 0 0 0 

Fremstillingsvirk., råstofudv., 

el-, gas-, vand- og varmevær-

ker  

47.679 36.438 16.212 

Bygge- og anlægsvirksomhed 100.251 67.174 35.287 

Handel, restaurations- og ho-

telvirksomhed 

96.230 62.851 22.763 

Transport, post og telefon 14.792 13.918 7.212 

Kredit- og finansieringsvirk. 

samt forsikringsvirk. 

85.194 37.576 16.771 

Ejendomsadm. og –handel, 

forretningsservice 

248.036 127.449 7.693 

Øvrige erhverv 207.444 139.036 49.047 

I alt erhverv 1.024.109 582.462 192.692 

Private 297.436 238.814 119.644 

Total 1.321.545 821.276 312.336 
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9.7 Ændringer i justeringer af specifik og generel kreditrisiko vedr.  
      værdiforringede fordringer (CRR 442, litra i)  
Nedenstående skema viser bevægelser i Østjydsk Banks værdiforringede fordringer som 

følge af værdireguleringer og nedskrivninger. 

 

1.000 kr. Individuelle ned-

skrivninger/-

hensættelser 

Gruppevise ned-

skrivninger/-

hensættelser 

 Udlån Garanti-

debitorer 

Udlån 

Akkumulerede nedskrivnin-

ger/hensættelser primo  

834.44

0 

4.907 12.902 

Bevægelser i året    

1. Valutakursregulering 0 0 0 

2. Nye nedskrivninger/hensættelser 306.10

5 

230 1.618 

3. Tilbageførsel af tidligere foretagne  

    nedskrivninger/hensættelser 

-

64.460 

-200 -3.020 

4. Andre bevægelser (netto) 0 0 0 

5. Værdiregulering af overtagne aktiver  

    og datterselskaber (netto) 

0 0 0 

6. Endelig tabt (afskrevet) tidligere  

    individuelt nedskrevet/hensat  

-

259.74

5 

0  

Akkumulerede nedskrivninger/ 

hensættelser ultimo  

816.34

0 

4.937 11.500 

 

10. Ubehæftede aktiver (CRR 443) 
Afventer udformningen af tekniske standarder fra EBA, Forventes at foreligge senest den 1. 

januar 2016. 

11. Anvendelse af ECAI’er (CRR 444) 
Østjydsk Bank har  udpeget Standard & Poor’s Ratings Services som kreditvurderingsbureau 

(ECAI). Banken anvender Bankdata som datacentral, som modtager eksterne kreditvurde-

ringer fra Standard & Poor’s Ratings Services via SIX Financial. Der foretages en løbende IT-

opdatering af kreditvurderingerne fra Standard & Poor’s Ratings Services. 

 

Bankdata har konverteret Standard & Poor’s Ratings Services’ kreditvurderingsklasser til 

kreditkvalitetstrin via Finanstilsynets konverteringstabel. Det enkelte kreditkvalitetstrin til-

knyttes en vægt, som eksponeringerne på de enkelte kreditkvalitetstrin skal vægtes med 

ved opgørelsen af de risikovægtede eksponeringer under standardmetoden for kreditrisiko i 

henhold til CRR artikel 111-134. 

 

Tabellen nedenfor viser Finanstilsynets konvertering af Standard & Poor’s Ratings Services’ 

kreditvurderingsklassers til kreditkvalitetstrin for eksponeringer mod erhvervsvirksomheder, 

institutter, centralregeringer og centralbanker. 
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Kreditkvalitetstrin  Standard & Poor’s  

kreditvurderings-  
klasser  

Eksponeringer mod 
erhvervsvirksomheder 
(selskaber)  

Eksponeringer mod 
centralregeringer 
eller centralbanker  

1  AAA til AA-  20% 0% 

2  A+ til A-  50% 20% 

3  BBB+ til BBB-  100% 50% 

4  BB+ til BB-  100% 100% 

5  B+ til B-  150% 100% 

6  CCC+ og under  150% 150% 

 

Eksponeringsklasser hvor der anvendes kreditvurderinger fra Standard & Poor’s 

Ratings Services 

Eksponeringsklasse Eksponeringsværdi 

inden risikovægtning 

Eksponeringsværdi efter 

vægtning med kreditkvalitets-

trin 

Eksponeringer mod institutter 151.064     48.178 

 

12. Markedsrisiko (CRR 445) 
Skemaet nedenfor viser kapitalgrundlagskravene inden for markedsrisikoområdet. 

 

Kapitalgrundlagskrav vedrørende markedsrisici - specificeret på risikotype 

Risikotype 

 

Risikoeksponering Kapitalgrundlags-

krav kr.  

Poster med positionsrisiko 

(aktier, gældsinstrumenter) 

51.564 4.125 

Valutarisiko 2.695 216 

13. Operationel risiko (CRR 446) 
Østjydsk Bank er eksponeret mod potentielle tab som følge af operationelle risici som er: 

”Risiko for tab som følge af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedure, menne-

skelige fejl og systemmæssige fejl eller som følge af eksterne begivenheder, inklusive retsli-

ge risici”. 

 

For at reducere risikoen for at der sker operationelle hændelser med væsentlige tab til følge, 

overvåger og styrer banken de operationelle risici. Der er primært fokus på de største risici 

med store potentielle tab. 

 

Banken anvender basisindikatormetoden til opgørelsen af kapitalgrundlagskravet til de ope-

rationelle risici. Det betyder, at kapitalkravet til de operationelle risici opgøres til: 15 % af de 

gennemsnitlige ”basisindtægter” de seneste 3 år. Basisindtægterne er summen af nettoind-

tægter og ikke rente-relaterede nettoindtægter.  

 

I 2014 udgør den operationelle risiko 11 pct. af den samlede risikoeksponering og udgør 

ultimo 2014 438 mio. kr., hvilket giver et kapitalgrundlagskrav på 35 mio. kr. Banken gen-

nemfører løbende en vurdering af kapitalkravet til de operationelle risici. Såfremt kapitalkra-

vet vurderes at være højere end nævnt ovenfor vil der blive taget højde herfor under ban-

kens opgørelse af det tilstrækkelige kapitalgrundlag/solvensbehovet. 



 

 25 

14. Eksponering i aktier m.v. der ikke indgår i  

      handelsbeholdningen (CRR 447) 
Østjydsk Bank har i samarbejde med andre pengeinstitutter erhvervet aktier i en række sek-

torselskaber. Disse sektorselskaber har til formål at understøtte pengeinstitutternes forret-

ning inden for realkredit, betalingsformidling, IT, investeringsforeninger m.v. Østjydsk Bank 

påtænker ikke at sælge disse aktier, idet en deltagelse i disse sektorselskaber anses for 

nødvendig for at drive et lokalt pengeinstitut. Aktierne betragtes derfor som værende uden 

for handelsbeholdningen.  

 

I flere af sektorselskaberne omfordeles aktierne således, at pengeinstitutternes ejerandele 

hele tiden afspejler det enkelte pengeinstituts forretningsomfang med sektorselskabet. De 

løbende omfordelinger udgør i helt overvejende grad de handler, der gennemføres med sel-

skabernes aktier. Dermed betragtes omfordelingerne som det primære marked for aktierne. 

Dagsværdien fastsættes derfor som omfordelingskursen (typisk indre værdi), og aktierne 

indgår som niveau 2-input (observerbare priser). Østjydsk Bank regulerer på den baggrund 

den bogførte værdi af disse aktier kvartalsvist, halvårligt eller helårligt - afhængigt af hyp-

pigheden af nye informationer fra det enkelte sektorselskab. Den løbende regulering bogfø-

res i henhold til reglerne over resultatopgørelsen. 

 

For øvrige unoterede aktier i sektorejede selskaber, hvor observerbare input ikke umiddel-

bart er tilgængelige, er værdiansættelsen forbundet med skøn, hvori indgår oplysninger fra 

selskabernes regnskaber, erfaringer fra handler med aktier i de pågældende selskaber samt 

input fra kvalificeret ekstern part. Reguleringer i den bogførte værdi af aktierne i disse sel-

skaber tages ligeledes over resultatopgørelsen.  

 

Aktier uden for handelsbeholdningen sektorselskaber (1.000 kr.) 

 

Primo beholdning  

 

60.094 

 

Tilgang ved køb 

 

0 

 

Urealiseret gevinst/tab 

 

1.017 

 

Realiseret gevinst/ tab  

 

1.995 

 

Afgang ved salg 

 

38.000 

  

Ultimo beholdning  

 

25.106 

 

Som følge af, at urealiserede gevinster/ tab indgår i resultatopgørelsen medregnes de også i 

kernekapitalen. 

En ændring på 10 pct. af den opgjorte markedsværdi på aktier uden for handelsbeholdnin-

gen vil påvirke resultatet før skat med 2.511 t.kr. 

 

15. Eksponering mod renterisiko i positioner, der uden for  

      handelsbeholdningen. 
Østjydsk Banks renterisiko uden for handelsbeholdningen består primært af renterisiko på 

aftale indlån. 

 

Renterisikoen beregnes på baggrund af varighedsmål, defineret som en generel ændring i 

renten på 1 %. Renterisikoen opgøres løbende via pengeinstituttets risikostyringssystemer. 
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Pr. 31. december 2014 er den samlede renterisiko uden for handelsbeholdningen opgjort til -

-9.815 t.kr.  

 

I bankens solvensbehovsproces vurderes yderligere, om bankens samlede renterisiko med-

fører, at der skal afsættes yderligere kapital. Renterisikoen uden for handelsbeholdningen 

stresses i disse beregninger med en renteændring på 2 procentpoint. 

 

Bankens renterisiko udgør ultimo 2014 t.kr. -9.861, som kan fordeles således: 

(i 1.000 kr.) 

Pr. 31. december 2014 Renterisiko 

Renterisiko fordelt på følgende poster udenfor handelsbeholdningen:  

Balanceførte poster dvs. udlån, indlån, tilgodehavender/gæld kredit-

institutter -9.815 

Positioner med begrænset eller afdækket renterisiko 0 

I alt udenfor handelsbeholdningen -9.815 

Renterisiko fordelt på følgende poster i handelsbeholdningen:  

Værdipapirer i balancen incl. spotforretninger 745 

Terminsforretninger 0  

Swaps -699 

I alt i handelsbeholdningen 46 

I alt renterisiko -9.861 

16. Eksponering mod securitiseringspositioner (CRR 449) 
Der anvendes ikke securitiseringer 

17. Aflønningspolitik (CRR 450) 
Østjydsk Banks bestyrelse har vedtaget en aflønningspolitik for banken, som er godkendt af 

generalforsamlingen. Banken udbetaler ikke variable løndele til bestyrelse, direktion eller 

væsentlige risikotagere. 

 

Banken har ved udformningen af aflønningspolitikken ønsket at fremme en lønpraksis, der er 

i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder 

til overdreven risikotagning, og som er i overensstemmelse med bankens forretningsstrate-

gi, værdier og langsigtede mål, herunder en holdbar forretningsmodel. Yderligere oplysnin-

ger om udvalget fremgår af bankens hjemmeside www.oeb.dk 

 

Bestyrelsen har nedsat et aflønningsudvalg, der forbereder bestyrelsens arbejde vedrørende 

aflønning. Aflønningsudvalget består af: 

 

 Direktør Knud Timm-Andersen 

 Direktør Jens Rasmussen 

 Afdelingsdirektør Henning Rose 

 

Udvalget har i 2014 afholdt 2 møder, hvor samtlige medlemmer af udvalget deltog.  

 

For oplysninger om aflønning, opdelt efter ledelsen og de medarbejdere, der er udpeget som 

væsentlige risikotagere henvises der til note 10 i årsrapporten 2014 

 

Ingen personer i banken har en løn på over 1 mio. EUR i regnskabsåret. 
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18. Gearing (CRR 451) 
Bestemmelserne er først gældende for 2015. Punktet er derfor ikke beskrevet for årsrappor-

ten 2014. 

19. Anvendelse af IRB i forbindelse med kreditrisiko (CRR 452) 
Østjydsk Bank anvender ikke IRB-metoden. 

20. Kreditrisikoreduktionsteknikker (CRR 453) 

20.1 Netting (CRR 453, litra a) 
Østjydsk Bank anvender hverken balanceført netting eller netting under stregen. 

 

20.2 Politikker og procedurer for sikkerhedsstillelse (CRR 453, litra b)  

Et væsentligt element i styringen af bankens kreditrisiko er at reducere risikoen i de enkelte 

engagementer ved at tage pant i sikkerheder. 

  

De hyppigst forekommende former for pantsætning er pant i fast ejendom, kontant indestå-

ende i DKK, driftsmidler, varelagre og i finansielle aktiver i form af aktier, obligationer og 

investeringsbeviser.  

 

Kontant indestående kan være deponeret af såvel debitor som tredjemand. Sikkerhed af 

denne art forekommer i begrænset omfang. 

 

Østjydsk Bank har via sine politikker og forretningsgange omkring sikkerhedsstillelser priori-

teret at modtage finansiel sikkerhedsstillelse inden for følgende hovedkategorier: 

 

 Indlånsmidler  

 Danske statsobligationer og dækkede obligationer 

 Ultra likvide aktier noteret på Nasdaq OMX Copenhagen 

 

Bankens kreditpolitik og forretningsgange sikrer en løbende overvågning af sikkerhedernes 

værdier, og at værdiansættelsen af sikkerhederne foretages under hensyntagen til sikkerhe-

dernes realisationsværdier. 

 

Bankens aftaler med kunderne om sikkerhedsstillelse sikrer, at banken har adgang til at rea-

lisere ejendomme og værdipapirer, såfremt kunderne ikke opfylder sine betalingsforpligtel-

ser over for banken.   

 

Banken har således faste procedurer for forvaltning og værdiansættelse af de finansielle sik-

kerheder, der medfører, at banken har en forsvarlig kreditbeskyttelse af sine udlån. De på-

gældende procedurer er en integreret del af den almindelige risikoovervågning, der foreta-

ges i bankens kreditafdeling.  

20.3 Hovedkategorier af sikkerheder (CRR 453, litra c) 
Banken anvender den udbyggede metode som kreditrisikoreducerende teknik ved opgørel-

sen af kapitalprocenten. Dette medfører, at banken kan reducere kapitalbelastningen af et 

engagement, når der tages pant i visse finansielle sikkerheder. 

  

I CRR er det anført, hvilke finansielle sikkerheder banken kan anvende under den udbyggede 

kreditrisikoreducerende metode. I den forbindelse skal det bemærkes, at der kun kan an-

vendes finansielle sikkerheder, som er udstedt af en virksomhed eller et land med en særlig 

god rating. 
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Under hensyn til CRR afgrænsninger kan den finansielle sikkerhedsstillelse, som banken 

normalt modtager, opdeles i følgende hovedkategorier:  

 

 Indlånsmidler  

 Danske statsobligationer og dækkede obligationer 

 Ultra likvide aktier noteret på Nasdaq OMX Copenhagen 

20.4 Garantistillere og kreditderivatmodparter (CRR 453, litra d)  
Banken anvender garantier, som kreditrisikoreducerende middel ved opgørelsen af de risiko-

vægtede eksponeringer, udstedt af følgende typer modparter:  

 

 Centralregeringer 

 Regionale og lokale myndigheder 

 Kreditinstitutter 

20.5 Markedskoncentrationer inden for sikkerhedsstillelser (CRR 453, litra e) 
I bankens politikker for investeringskreditter gælder der visse krav til spredningen af inve-

steringerne, hvorfor der ligeledes vil være en spredning i kreditrisikokoncentrationen vedrø-

rende finansielle sikkerheder. 

20.6 Sikkerhedsstillelse (CRR 453, litra f-g) 
Østjydsk Bank anvender i overensstemmelse med reglerne i CRR finansielle sikkerheder til 

afdækning af kreditrisikoen. Skemaet nedenfor viser for hver enkel eksponeringsklasse sik-

kerhedernes dækning, dvs. den fuldt justerede størrelse af sikkerhederne inden for hver en-

kel eksponeringsklasse. 

 

Kreditrisikoreducerende finansielle sikkerheder fordelt på eksponeringsklasser 

 

Eksponeringsklasse   

 

Sikkerhedens værdi  

Eksponeringer mod selskaber  30.196  

Detaileksponeringer 23.328 

Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom 3.748  

Eksponeringer ved misligholdelse  16.622  

 

Banken anvender i overensstemmelse med reglerne i CRR garantier og kreditderivater til 

afdækning af kreditrisikoen. Skemaet nedenfor viser de samlede eksponering, inden for hver 

eksponeringsklasse som er dækket af garantier eller kreditderivater. 

 

Kreditrisikoreducerende garantier fordelt på eksponeringsklasser 

 
Eksponeringsklasse   

 
Garantier  

Eksponeringer mod selskaber  48.512 

Detaileksponeringer 1.769   

21. Anvendelse af den avancerede målemetode, operationel 

      risiko (CRR 454) 
Der anvendes ikke den avancerede målemetode. 

22. Anvendelse af interne modeller for markedsrisiko (CRR 455) 
Østjydsk Bank anvender ikke interne modeller for markedsrisiko. 


