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Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr. 30.06.2013

Indledning
I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 skal sparekassen offentliggøre oplysninger omkring finansielle
risici og politikker til styring af disse. Sparekassen anvender standardmetoden for kredit- og markedsrisici samt
basisindikatormetoden for operationelle risici.
Punkterne i denne risikorapport svarer til punkterne i Finanstilsynets bilag 20 til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Fra og med offentliggørelsen af sparekassens årsrapport for 2009 skal der samtidig offentliggøres
oplysninger om det individuelle solvensbehov. Disse oplysninger vil blive offentliggjort halvårligt i forbindelse
med offentliggørelse af halvårs- og årsrapporter (punkt 6 – 10). De øvrige oplysninger vedr. kapitaldækning
samt solvensbehovsprocesser mv. (punkt 1 – 5 samt punkt 11 – 23) offentliggøres årligt sammen med
årsrapporten.
Af hensyn til sammenlignelighed til risikorapporten der offentliggøres årligt benævnes punkterne i denne
reducerede risikorapport med punkt 6-10. Sparekassen vurderer, at en årlig offentliggørelse af den samlede
rapport er tilstrækkelig, men behovet for offentliggørelsen bliver vurderet løbende tilsvarende behovet for
ændringer i det individuelle solvensbehov mv. Det vurderes, at de offentliggjorte oplysninger samt
offentliggørelsesfrekvensen er hensigtsmæssig, set i forhold til risikoeksponeringen.
Oplysningerne i denne risikorapport er ikke revideret. Alle beløb er i 1.000 kr. og vedrører koncernen
Sparekassen Vendsyssel, med mindre andet er angivet.
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1-5. Offentliggøres kun pr. årsultimo
6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier
Den nødvendige basiskapital og opgjorte solvensbehov pr. 30. juni 2013 kan specificeres således:
1.000 kr.

%

894.382

8,00

+ Indtjening (kapital til risikodækning som følge af svag indtjening)

0

0,00

+ Udlånsvækst (Kapital til dækning af organisk vækst i forretningsvolumen)

0

0,00

192.492

1,73

45.927

0,41

+ Likviditetsrisici (kapital til dækning af dyrere likviditet)

0

0,00

+ Operationelle risici (kapital til dækning af operationelle risici udover søjle I)

0

0,00

+ Eventuelle tillæg som følge af lovbestemte krav

0

0,00

1.132.801

10,14

Søjle I kravet (8 % af de risikovægtede poster)

+ Kreditrisici
+ Markedsrisici

Nødvendig basiskapital i alt

7. Kommentering af sparekassens solvensbehov
I punkt 5 i risikorapporten der offentliggøres sammen med årsrapporten vises samtlige punkter der tages
stilling til i forbindelse med opgørelse af kapitalbehovet. I nedenstående listes de punkter der har medført et
konkret kapitalbehov i opgørelsen pr. 30.06.2013.

Kreditrisici
I opgørelsen af den nødvendige kapital til dækning af kreditrisici der ikke er dækket af søjle I kravet er der lavet
en vurdering af det forsigtigt opgjorte tab på alle engagementer der overstiger 2 % af basiskapitalen efter
fradrag, hvilket svarer til engagementer på koncernbasis der efter eventuelle nedskrivninger og hensættelser
overstiger 42,4 mio. kr.
Endvidere er der gennemført en vurdering af kreditkoncentrationsrisikoen på store engagementer og brancher.
De gennemførte vurderinger af koncernens kreditrisici har medført et kapitalbehov på 192,9 mio. kr.
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Markedsrisici
Opgørelsen af den tilstrækkelige basiskapital til dækning af markedsrisici skal dække risikoen for tab som følge
af at dagsværdien af de finansielle aktiver og – passiver ændrer sig på grund af ændringer i markedsforholdene.
Koncernens markedsrisici er og har altid været meget beskedne.
Kapitalbehov til potentielle markedsrisici skal vurderes i forhold til bestyrelsens instruks til direktionen på de
enkelte områder.
I Finanstilsynets vejledning om opgørelse af solvensbehov vedr. renterisiko skelnes der mellem renterisiko
indenfor hhv. udenfor handelsbeholdningen. Såfremt renterisikoen indenfor handelsbeholdningen eller
instruksen herfor ikke overstiger 5 % af kernekapitalen efter fradrag skal der ikke ske tillæg til solvensbehovet.
Renterisikoen / instruksen vedr. renterisiko udenfor handelsbeholdningen skal stresses og indregnes i
solvensbehovet, uanset om den i opgørelsen af den samlede renterisiko opvejer renterisikoen indenfor
handelsbeholdningen. Dette medfører pr. 30.06.2013 et tillæg til solvensbehovet på 45,9 mio. kr.

8. Lovbestemte krav
Der er ingen tillæg til solvensbehovet pga. lovbestemte krav da det individuelle solvensbehov er beregnet til
mere end 8 % og koncernen ikke er blevet påbudt et individuelt fastsat solvenskrav.

9. Solvensprocent og basiskapital
De samlede kapitalforhold og solvensmæssige overdækning i koncernen udgør pr. 30.06.2013 følgende:
Basiskapital

2.128.165

Vægtede poster i alt

11.179.779

Faktisk solvens 30.06.2013, pct.
Tilstrækkelig basiskapital
Solvensmæssig overdækning
Solvensbehov, pct.
Solvensmæssig overdækning i pct. point

19,0
1.132.801
995.364
10,1
8,9

10. Solvensmæssig målsætning og internt opgjort solvensbehov
I sparekassen er der en intern målsætning om, at den solvensmæssige overdækning altid skal være minimum 5
% point, der defineres som den faktiske solvensprocent i forhold til det internt opgjorte solvensbehov.
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