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1. Målsætninger og risikopolitikker, punkt 1 
 
Risikoforhold og risikostyring 

I forbindelse med driften af Ringkjøbing Landbobank er banken eksponeret over for forskellige 

risikotyper; kreditrisiko, markedsrisiko, likviditetsrisiko og operationel risiko. 

Kreditrisikoen defineres som risikoen for, at betalingsforpligtelser over for banken ikke skønnes at 

kunne inddrives på grund af enten manglende evne eller manglende vilje til at betale til den aftalte 

tid. 

Markedsrisikoen defineres som risikoen for, at markedsværdien af bankens aktiver og passiver æn-

dres som følge af forandringer i markedsforholdene. Bankens samlede markedsrisikoomfatter rente-

risici, valutarisici, aktierisici og ejendomsrisici. 

Likviditetsrisikoen defineres som risikoen for, at bankens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres 

under bankens likviditetsberedskab. 

Endelig defineres den operationelle risiko som risikoen for, at der enten direkte eller indirekte op-

står økonomiske tab som følge af fejl i interne processer og systemer, menneskelige fejl eller som 

følge af eksterne hændelser. 

 

Politik for risikotagning og risikostyring 

Rammerne for bankens risikotagning er fastlagt af bestyrelsen, som for hvert enkelt risikoområde 

har vedtaget en politik, der blandt andet definerer bankens risikoprofil på området. Hver politik 

gennemgås og revurderes af bestyrelsen minimum 1 gang årligt i forbindelse med bestyrelsens stil-

lingtagen til bankens overordnede forretningsmodel og risikoprofil. 

Bankens overordnede princip omkring risikopåtagelse er, at banken kun påtager sig risici, som lig-

ger inden for en moderat risikoprofil, og som banken har de kompetencemæssige ressourcer til sty-

ringen af. 

Som grundlag for bestyrelsens gennemgang af bankens forretningsmodel og tilhørende 

politikker for hvert enkelt risikoområde, modtager bestyrelsen en samlet risikorapport. Rapporten 

omfatter de forskellige risici, som banken er eksponeret imod, og giver bestyrelsen et samlet billede 

af bankens overordnede risikoprofil. Sammenholdt med de markedsmæssige muligheder vurderer 

bestyrelsen i forlængelse heraf, om bankens forretningsmodel og risikoprofil skal justeres, ligesom 

rapporten danner grundlag for en evt. tilpasning af politikkerne på de forskellige risikoområder. 
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Udover den strategiske risikostyring foregår der løbende en operationel central styring og overvåg-

ning af bankens risici på hvert risikoområde. Denne overvågning vidererapporteres til bankens di-

rektion og bestyrelse. Styringsfunktionen og kontrol- og rapporteringsfunktionen er adskilt, og op-

gaverne udføres af forskellige af bankens centrale stabsfunktioner. Bankens risikoansvarlige over-

våger, at rapporteringen af risici er dækkendeog giver et meningsfuldt billede af bankens reelle risi-

kotagning. 

Efterfølgende beskrives nærmere omkring de forskellige risikotyper. 

 

Kreditrisici udlån 
Ringkjøbing Landbobank har gennem årene udviklet sig til i dag primært at være en regionalbank i 
Midt- og Vestjylland og en nichebank inden for udvalgte områder. Denne udvikling har været en 
del af bankens strategi, og bankens ledelse kan med tilfredshed konstatere, at banken har formået at 
opnå en betydelig diversificeret udlånsportefølje herunder en betydelig branchemæssig og geogra-
fisk spredning. 

Overordnet påtager Ringkjøbing Landbobank sig kreditrisici ud fra en kreditpolitik fastlagt med de 

mål, at der skal være et velafbalanceret forhold mellem påtagne risici og det af banken opnåede 

afkast, at bankens tab skal være på et acceptabelt niveau i forhold til den danske finansielle sektor, 

og endelig skal opståede tab selv i ekstreme situationer kunne rummes i bankens resultater. Udlåns-

gearingen i forhold til bankens ansvarlige kapital er på ca. 5 gange, og det er bankens målsætning, 

at resultaterne skal realiseres med en mindre eller samme kreditgearing som landets større pengein-

stitutter. 

Historisk set har banken altid haft en sund og konservativ kreditpolitik, og der vil til stadighed være 

fokus på, at der gennem bankens centrale kreditafdeling sker en effektiv styring og overvågning af 

bankens samlede udlånsportefølje. 

Ud over den normale kreditopfølgning og -styring i bankens centrale kreditafdeling, hvor der blandt 

andet sker en løbende gennemgang og opfølgning på alle større engagementer, har banken udviklet 

et sæt kreditvurderingsmodeller, som anvendes til vurdering af krediteksponeringens kvalitet. For så 

vidt angår privatkunder og mindre erhvervskunder er der tale om statistiske modeller, mens der for 

større erhverv er tale om en ekspertmodel. I de statistiske modeller indgår forskellige faktorer, her-

under oplysninger om kundens formue samt en række adfærdsdata. Ekspertmodellen for erhvervs-

kunder tager udgangspunkt i oplysninger om kundens soliditet og indtjeningsevne. Med afsæt i dis-

se modeller er det bankens vurdering, at kreditkvaliteten for den ikke nedskrevne 

del af udlånet i store træk er uforandret i forhold til 2012. Banken oplever dog, at boniteten i dele af 

bankens udlån til privatkunder er faldende,blandt andet som følge af et svagt ejendomsmarked. 
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Banken er opmærksom herpå, ligesom banken generelt er opmærksom på de risici, som de økono-

miske konjunkturer giver for bankens kunder. Gennem 2013 har banken fået mange nye kunder. I 

forbindelse med indgåelse af nye kundeforhold er banken meget opmærksom på kundernes kredit-

bonitet og potentielle risici. En særskilt gennemgang af nye kunder i 2013 viser, at disse kunder i 

gennemsnit har en bedre kreditbonitet end bankens portefølje som helhed. Bankens mange kunder 

med høj kreditbonitet afvikler imidlertid også gæld i højt tempo. Der er derfor også et naturligt af-

løb af gode udlån, og samlet resulterer dette i en kreditkvalitet,som stort set er på niveau med 2012, 

jf. note 36 side 80 i årsrapporten 2013. 

 
 

Foranstående tabel dokumenterer bankens sunde kreditpolitik. Som det fremgår heraf, har bankens 

gennemsnitlige tabsprocent efter renter over de sidste 25 år (1989 - 2013) været -0,01%, med           

-0,77% (1992) som den højeste tabsprocent og med +0,51% (2000) som det mest positive tal. Før 

renter er den gennemsnitlige tabsprocent over de sidste 25 år på -0,51%, med -1,70% (1992) som 

den højeste tabsprocent og med -0,01% (1999 og 2000) som den laveste tabsprocent. Over de sidste 
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10 år (2004 - 2013) er den gennemsnitlige tabsprocent efter renter negativ med 0,13%, og før renter 

er den gennemsnitlige tabsprocent på -0,32%. 

Regionaldelen af banken drives dels gennem afdelinger i bankens oprindelige kerneområde i 

Vestjylland og dels gennem afdelinger i de 3 større midt- og vestjyske byer, Herning, Holstebro og 

Viborg. De væsentligste områder inden for nichedelen af banken er finansiering af lægers køb af 

private praksisser, et Private Banking koncept omfattende velhavende privatkunder og værdipapir-

finansiering, udlån til finansiering af vindmøller samt udvalgte engrosudlån. Finansieringen af 

vindmøller sker primært til danske slutinvestorers køb af vindmøller opstillet i Danmark og Tysk-

land. 

En væsentlig fællesnævner for nicheudlånene er, at banken tilstræber at opnå førsteprioritets pant og 

dermed en tilfredsstillende sikkerhedsposition i de belånte aktiver, hvilket er en væsentlig del af 

bankens forretningsfilosofi. 

 

Kreditmæssig koncentration 

Som det fremgår af nedenstående oversigt er summen af store engagementer opgjort til 35%. Tallet 

indeholder et engagement på 18,2% af god kvalitet med betryggende sikkerhed, samt et engagement 

med en velkonsolideret finansiel modpart, som indfries i 2014. 

 
 

 

  4 



 

Geografisk diversifikation af bankens udlåns- og garantiportefølje 

Som det fremgår af figuren, er der både gennem regionaldelen samt gennem nichedelen 

opnået en væsentlig geografisk spredning af bankens udlåns- og garantiportefølje. 

Desuden har udlånene gennem bankens nichedel været med til at sikre en betydelig 

diversifikation i bankens udlånsportefølje, således at bankens udlånsportefølje ikke 

konjunkturmæssigt korrelerer i samme omfang, som hvis banken udelukkende blev 

drevet som en regionalbank. 
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Sikkerheder 
Banken søger i videst muligt omfang sine udlån afdækket med sikkerheder. 

Vedrørende udlån til privatkunder er de vigtigste sikkerhedstyper fast ejendom, værdipapirer, biler 

og kautioner. 

Vedrørende udlån til erhvervskunder er de vigtigste sikkerhedstyper fast ejendom, værdipapirer, 

vindmøller, kautioner, varelagre og debitorer. 

Ovenstående (typer af sikkerheder, som anvendes på kundegrupperne ”Privat” og ”Erhverv”) kan 

opsummeres som følger:  

 

 Privat Erhverv 

Ejendom X X 

Bankkonto X X 

Depot/værdipapirer X X 

Køretøjer X X 

Driftsmateriel  X 

Kaution/garanti X X 

Tilgodehavende  X 

 

Som tidligere beskrevet prioriteres sikkerhedsstillelse indenfor bankens nichekoncepter meget højt.  

De væsentligste typer af sikkerhed er pant i fast ejendom, sikkerhed i værdipapirer, sikkerhed i 

vindmøller samt kautioner, men også andre aktiver anvendes som sikkerhed efter vurdering fra sag 

til sag. 

Vedrørende sikkerheder i værdipapirer er der etableret et IT-baseret system til overvågning af og 

opfølgning på indgåede belåningsaftaler.  

Sikkerheder i fast ejendom overvåges på et overordnet niveau gennem indhentning af aktuelle of-

fentlige vurderinger samt forskelligt statistisk materiale. Indikerer disse overordnede oplysninger, at 

en gruppe af ejendomme kan være faldet i værdi, foretages en nøjere vurdering af de pågældende 

ejendommes værdi.  

 
Kreditrisiko mod finansielle modparter 
I forbindelse med bankens handel med værdipapirer, valuta og afledte finansielle 

instrumenter, bankens udlån til andre pengeinstitutter, bankens besiddelse af obligationer 

samt betalingsformidling, opstår der eksponeringer mod finansielle modparter og 
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dermed en kreditrisiko, herunder også en afviklingsrisiko. Afviklingsrisikoen er risikoen 

for, at banken ikke modtager betaling eller værdipapirer i forbindelse med afvikling af 

værdipapir- og/eller valutahandler, som modsvarer de værdipapirer og/eller betalinger, 

som banken har afviklet og afleveret. 

Bankens bestyrelse bevilger lines vedrørende kreditrisiko og afviklingsrisiko mod finansielle 

modparter. Ved bevillingen af lines tages der hensyn til den enkelte modparts 

risikoprofil, rating, størrelse og økonomiske forhold, ligesom der konstant følges op på 

de bevilgede lines. Desuden reducerer banken sin afviklingsrisiko vedrørende clearing af valuta via 

deltagelse i et clearingsamarbejde herom (kaldet CLS samarbejdet). 

Fra 2014 indføres gradvist et krav omkring clearing af afledte finansielle instrumenter (kaldet CCP). 

Banken deltager heri med henblik på yderligere at reducere modpartsrisikoen vedrørende afledte 

finansielle instrumenter, ligesom banken ønsker at kunne fortsætte med at udbyde konkurrencedyg-

tige produkter til bankens kunder.  

Det er bankens politik at holde kreditrisikoen mod finansielle modparter på et afbalanceret 

niveau i forhold til bankens størrelse og mod kreditinstitutter af god kreditbonitet. 

 

Tilgodehavender ved centralbanker og kreditinstitutter 

Den ene af de to store væsentlige poster vedrørende kreditrisikoen mod finansielle modparter 

er tilgodehavender ved centralbanker og kreditinstitutter. Banken har kun påtaget 

sig moderate risici vedrørende denne post, og ud af de samlede tilgodehavender ved 

centralbanker og kreditinstitutter forfalder således 51%  indenfor 3 måneder. 

 

Obligationsbeholdningen 

Bankens obligationsbeholdning er den anden af de to store væsentlige poster vedrørende kreditrisi-

koen mod finansielle modparter.  

Obligationsbeholdningen består fortrinsvis af AAA-ratede danske realkreditobligationer og korte 

bankobligationer udstedt af ratede modparter. Dertil kommer en mindre beholdning af erhvervsob-

ligationer. Beholdningen af bankobligationer består fortrinsvist af papirer med kortere løbetid ud-

sted af ratede banker. Papirerne har god kreditbonitet, men markedsværdien heraf kan variere over 

tid i forbindelse med generelle ændringer af kreditspænd i markedet, ligesom selskabsspecifikke 

forhold kan påvirke værdien af disse papirer. Henset til den forholdsvis korte løbetid er risikoen 

herved dog overskuelig. Bankens obligationsbeholdning indeholder ingen eksponering mod sydeu-

ropæiske landet.  
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Markedsrisici 
Bankens grundlæggende politik vedrørende markedsrisici er, at banken ønsker at holde sådanne 

risici på et relativt lavt niveau. Banken har for hver markedsrisikotype fastlagt konkrete risikoram-

mer, og det indgår ved risikovurderingen, at der skal være et fornuftigt og velafbalanceret forhold 

mellem risici og afkast. 

Til afdækning og styring af de forskellige markedsrisikotyper anvender banken afledte finansielle 

instrumenter i det omfang, banken ønsker at reducere eller borteliminere omfanget af de markedsri-

sici, som banken har påtaget sig. 

Som et supplement til de mere traditionelle mål for markedsrisiko har banken en matematisk/ 

statistisk model til opgørelse af markedsrisici. Modellen bruges til at opgøre Value at Risk (VaR), 

som løbende rapporteres til bankens ledelse. VaR er et risikomål, som beskriver bankens risiko un-

der normale markedsforhold. Der beregnes et isoleret VaR-tal for henholdsvis rente-, valuta- og 

børsnoterede aktiepositioner, ligesom der også beregnes et samlet VaR-tal for alle bankens mar-

kedsrisici bestående af rente-, valuta- og børsnoterede aktiepositioner. Netop muligheden for at op-

gøre et samlet VaR-tal for bankens markedsrisici er en af de store fordele ved VaR-modellen sam-

menlignet med mere traditionelle risikomål. Omkring de nærmere resultater m.v. vedrørende VaR-

modellen henvises til efterfølgende afsnit »Value at Risk«. 
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Renterisiko 

Bankens udlåns- og indlånsforretninger samt mellemværender med kreditinstitutter er for hovedpar-

tens vedkommende indgået på variabel basis. Banken har også visse fastforrentede finansielle akti-

ver og forpligtelser, som følges løbende, og der indgås efter behov afdækningsforretninger 

med en deraf følgende reduktion af renterisikoen. 

Politikken i Ringkjøbing Landbobank er at fastholde en lav renterisiko, og banken ønsker dermed 

ikke væsentlige eksponeringer mod udviklingen i renteniveauet. Bankens renterisiko overvåges og 

styres dagligt af bankens fondsafdeling, mens bankens service- og supportafdeling kontrollerer 

overholdelsen af grænser for påtagelse af renterisiko samt rapporterer til bankens bestyrelse og di-

rektion. 
 

 
Som det fremgår af figuren, har banken over de sidste 5 år fastholdt en lav renterisiko, hvilket er i 

overensstemmelse med bankens politik for denne risikotype. 
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Valutarisiko 

Bankens hovedvaluta er danske kroner, men banken har også indgået udlåns- og indlånsforretninger 

i andre valutaer. 

Det er bankens politik at fastholde en minimal valutarisiko, og banken reducerer dermed løbende 

valutapositioner i udenlandske valutaer via afdækningsforretninger. Bankens valutapositioner styres 

dagligt af bankens udlandsafdeling, mens bankens service- og supportafdeling overvåger overhol-

delsen af lines samt rapporterer til bankens bestyrelse og direktion. 

I lighed med tidligere har bankens valutarisiko i 2013 ligget på et uvæsentligt niveau. 
 

Aktierisiko 
Banken er medejer af forskellige sektorselskaber via ejerandele i DLR Kredit A/S, PRAS 

A/S, BankInvest Holding A/S, SparInvest Holding A/S, Letpension Holding A/S, Nets Holding 

A/S, Swift, Bluegarden A/S, Værdipapircentralen A/S, Bankernes Kontantservice A/S og Landbru-

gets Finansieringsbank A/S. Besiddelserne kan sammenlignes med større bankers helejede datter-

selskaber, og ejerandelene anses dermed ikke som værende en del af bankens aktierisiko. Herud-

over har banken en mindre portefølje af børsnoterede aktier.  

Bankens politik er at fastholde en lav aktierisiko. Den daglige styring af bankens aktieportefølje 

sker i bankens fondsafdeling, mens overvågningen af lines samt rapportering til bankens direktion 

og bestyrelse foretages af bankens service- og supportafdeling. 

Bankens beholdning af børsnoterede aktier udgør ultimo 2013 16 mio. kroner mod 29 mio. kroner 

ultimo 2012. Beholdningen af sektoraktier m.v. udgør ultimo 2013 193 mio. kroner mod 184 mio. 

kroner ultimo 2012. 

Som det fremgår af efterfølgende figur, har bankens aktieeksponering (ekskl. sektoraktier og kapi-

talandele) i procent af bankens egenkapital været af beskeden størrelse og dokumenterer dermed 

bankens målsætning om at fastholde en lav aktierisiko. 
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Ejendomsrisiko 

Banken ønsker primært kun at besidde ejendomme til brug for bankdriften, og det er endvidere ban-

kens målsætning at fastholde minimale ejendomsrisici. Bankens ejendomsportefølje af både domi-

cilejendomme og investeringsejendomme er således af ganske beskeden størrelse set i forhold til 

bankens balancesum. 

 

Value at Risk 

Bankens samlede VaR-tal udgjorde ultimo 2013 5,2 mio. kroner. Beløbet er udtryk for det statistisk 

maksimale tab, som banken med 99% sandsynlighed kunne risikere at tabe, såfremt alle markeds-

positionerne blev fastholdt uændret i en periode på 10 dage. 
 

  11 



 

 

 
Det fremgår af tabellen, at bankens samlede VaR-tal gennem 2013 har varieret fra 2,5 mio. kroner 

til 26,0 mio. kroner. I gennemsnit har VaR-tallet ligget på 14,9 mio. kroner, hvilket er en lille stig-

ning i forhold til sidste år.  

 

Kort om modellen 

Modellen er en parametrisk VaR-model, som baserer sig på en historisk analyse af samvariationen 

(korrelationerne) mellem kurserne på forskellige finansielle aktiver m.v., blandt andet forskellige 

aktieindeks, diverse officielle rentesatser og renteswap-satser samt forskellige valutaindeks. Ved at 

kombinere den historiske viden om samvariationen på de finansielle markeder med bankens aktuel-

le positioner, kan modellen beregne en risiko for tab for en kommende 10 dages periode. Alle ban-

kens rentepositioner, valutapositioner samt børsnoterede aktiepositioner indgår i beregningen, mens 

positioner i sektoraktier m.v. og unoterede kapitalandele ikke er indregnet. Modellen indregner ikke 

kreditspændsrisici på bankens portefølje af obligationer. Modellen er uændret i forhold 

til sidste år. 

 

Back tests og stress tests 

For at dokumentere, at VaR-modellen giver et fornuftigt billede af bankens risiko, foretages der 

såkaldte back tests. Her sammenholdes modellens beregnede tab med de tab, som banken faktisk 

ville have fået, hvis der var sket fastholdelse af positionerne gennem en 10 dages periode. For at 

belyse bankens risiko for tab i unormale markedssituationer gennemføres ligeledes en række stress 

tests. Back tests af modellen gennem året er gennemført med et tilfredsstillende resultat. 
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Likviditetsrisiko 

Overordnet gælder for bankens likviditetsstyring, at det er bankens mål ikke at have uafdækkede 

nettofundingbehov, ligesom det er bankens mål ikke at være afhængig af det korte pengemarked. 

Det er således en målsætning, at banken ikke må påvirkes ved en total nedlukning af pengemarkedet 

i en periode på 12 måneder. 

Bankens udlånsportefølje fundes primært gennem forskellige fundingkilder; nemlig bankens ind-

lånsbase, ved optagelse af længereløbende lån ved andre kreditinstitutter, gennem udstedte obligati-

oner samt endelig gennem den af banken optagne ansvarlige kapital og bankens egenkapital. 

Bankens indlånsbase er primært bygget op omkring kerneindlån, og indlån fra kunder med et lang-

varigt forhold til banken. Ringkjøbing Landbobank har desuden indgået længereløbende bilaterale 

låneaftaler med forskellige europæiske samarbejdspartnere. Det bemærkes , at bankens fundingsitu-

ation ikke er sammensat således, at banken er afhængig af enkelte samarbejdspartnere elelr partnere 

i et enkelt land.  

I 2012 indgik banken en aftale med BRFkredit omkring fælles funding. Aftalen betyder, at banken 

kan fremskaffe likviditet ved at lade BRFkredit udstede SDO-obligationer mod sikkerhed i de lån, 

som banken har ydet til kunder mod sikkerhed i fast ejendom. Samarbejdet forløbet tilfredsstillende, 

og banken har i 2013 for første gang benyttet sig af muligheden for af fremskaffe likviditet ved ud-

stedelse af SDO-obligationer. Fremadrettet ser banken denne mulighed som en supplerende fun-

dingkilde for banken.   
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Som det fremgår af ovenstående sker opbakningen af den korte funding (restløbetid under 1 år) 

gennem bankens anfordringstilgodehavender i Danmarks Nationalbank, korte udlånsforretninger til 

andre danske pengeinstitutter og bankens beholdning af likvide værdipapirer. Likviditetsoverdæk-

ningen pr. ultimo 2013 udgør således 4,2 mia. kroner, hvor det tilsvarende tal ultimo 2012 og 2011 

udgjorde henholdsvis 3,9 mia. kroner og 3,7 mia. kroner. 

For at sikre diversifikation på fundingområdet etablerede banken i 2008 et EMTN obligationspro-

gram på 2 mia. EUR. Programmet er med til at sikre alternative fundingkilder til banken. Banken 

har lavet udstedelser under programmet i 2010 og 2011 og 2013 

Samlet har banken i løbet af 2013 indgået længere løbende fundingaftaler med bankens samar-

bejdspartnere for modværdien af i alt 1,1 mia. kroner og med en gennemsnitlig løbetid på 5,1 år. 
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Operationel risiko 
Kapitaldækningsreglerne pålægger pengeinstitutterne at kvantificere og indregne et beløb for opera-

tionelle risici ved kapitaldækningsopgørelsen. Banken anvender den såkaldte basisindikatormetode, 

hvor der med baggrund i beregning af et gennemsnit af de seneste tre regnskabsårs nettoindtægter 

kvantificeres et beløb, som tillægges de risikovægtede poster, til dækning af bankens operationelle 

risici. 

I banken sker der løbende en rapportering af de tab og begivenheder, som vurderes at kunne henfø-

res til operationelle risici. Med baggrund i rapporteringen foretages der en vurdering af, om forret-

ningsgange etc. kan justeres og forbedres med henblik på undgåelse eller minimering af eventuelle 

operationelle risici, ligesom bankens forretningsgange endvidere løbende gennemgås og vurderes af 

bankens interne og eksterne revision. 

Et væsentligt område ved vurderingen af bankens operationelle risici er IT-forsyningen. Bankens 

IT-organisation og ledelse forholder sig løbende til IT-sikkerheden, herunder til udarbejdede IT-

katastrofeplaner, og i forbindelse hermed bliver der fastsat krav til og niveauer for tilgængelighed 

og stabilitet for de af banken anvendte IT-systemer samt data. De opstillede krav gælder for såvel 

bankens interne IT-organisation samt bankens eksterne IT-leverandør, Bankdata, som banken ejer 

sammen med en række andre pengeinstitutter.  
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2. Anvendelsesområde, punkt 2 
 
Oplysningsforpligtelserne omfatter udelukkende selskabet Ringkjøbing Landbobank A/S, idet ban-
ken ikke har nogen dattervirksomheder. 
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3. Basiskapital, punkt 3 
 
De enkelte delelementer i bankens basiskapital er vist i nedenstående skema: 
 
Opgørelse af basiskapital pr. 31. december 2013 

 
 

 
I 1.000 kroner 

1. Kernekapital    

 Egenkapital 2.901.100 

   

   

2. Primære fradrag i kernekapital  

 Foreslået udbytte m.v. -121.500 

 Fradrag / tillæg til kernekapital -189 

3. Kernekapital efter primære fradrag 2.779.411 

4. Hybrid kernekapital 164.500 

5. Fradrag for kapitalandele m.v. over 10% 

Fradrag fro summen af kapitalandele m.v. over 10% 

-19.963 
-63.503 

6. Kernekapital, inkl. hybrid kernekapital, efter fradrag 2.860.445 

7. Supplerende kapital  

 Ansvarlig lånekapital 201.428 

8. Opskrivningshenlæggelser 

Fradrag for kapitalandele m.v. over 10% 

Fradrag for summen af kapitalandele m.v. over 10% 

189 
-19.963 
-63.503 

9. Basiskapital efter fradrag 2.978.596 
 

Efterstillet kapital – vilkår; 

Ansvarlig lånekapital 

• Optaget nom. 27 mio. euro den 30. juni 2008, løbetid 13 år til 30. juni 2021, mulighed for 

førtidsindfrielse under forudsætning af Finanstilsynets godkendelse fra den 30. juni 2018. 

• Pr. 30. juni 2018 ændres rentesatsen til en kvartårlig variabel rente svarende til den offent-

liggjorte EURIBOR-sats for en løbetid på 3 måneder med tillæg af 3,50% p.a.  

Hybrid kernekapital 

• Optaget nom. 200 mio. kroner den 2. marts 2005, uendelig løbetid, mulighed for førtidsind-

frielse under forudsætning af Finanstilsynets godkendelse fra den 2. marts 2015. 
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• Banken har siden tilbagekøbt 35,5 mio. kr. af denne kapital, hvor der blot medregnes 164,5 

mio. kr. ,  

• Pr. 2. marts 2015 ændres rentesatsen til en kvartårlig variabel kuponrente svarende til den af 

Danmarks Nationalbank offentliggjorte CIBOR-sats for en løbetid på 3 måneder med tillæg 

af  2,16% p.a.  

 

  18 



 

4. Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital, punkt 4 
 
 
Vedrørende punkt 4, litra a 
Bankens ledelse har valgt, at der ved opgørelsen af pengeinstituttets solvensbehov tages udgangs-
punkt i en skabelon udarbejdet af Lokale Pengeinstitutter samt i Finanstilsynets ”Vejledning om 
tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for pengeinstitutter”. Både tilsynets vejledning og Lokale 
Pengeinstitutters solvensbehovsmodel bygger på 8+ metoden, hvor der tages udgangspunkt i mini-
mumskravet på 8 pct. af de risikovægtede poster (søjle I-kravet) med tillæg for risici og forhold, 
som ikke fuldt ud afspejles i opgørelsen af de risikovægtede poster.  
 
Derudover opstilles i tilsynets vejledning benchmarks for, hvornår tilsynet som udgangspunkt vur-
derer, 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 tillæg-
gets størrelse inden for de enkelte risikoområder. 
  
Selvom Finanstilsynet opstiller benchmarks på de fleste områder, vurderer Ringkjøbing Landbo-
bank på alle områder, om de angivne benchmarks i tilstrækkelig grad tager hensyn til bankens risici, 
og har i nødvendigt omfang foretaget individuelle tilpasninger.  
 
Ringkjøbing Landbobank følger nedenstående skabelon ved opgørelse af solvensbehovet: 
 
  

1.000 kr. 
 

% 
 
1) Søjle I-kravet (8 pct. af de risikovægtede poster) 

 
 

 
8 

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

  

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

  

 
+ 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) Eventuelle tillæg som følge af lovbestemte krav 

  

 
De risikofaktorer, der er medtaget i modellen, er efter Ringkjøbing Landbobanks opfattelse dæk-
kende for alle de risikoområder, lovgivningen kræver, at bankens ledelse skal tage højde for ved 
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fastsættelse af solvensbehovet samt de risici som ledelsen finder, at Ringkjøbing Landbobank har 
påtaget sig. 
 
Derudover skal bestyrelse og direktion vurdere, hvorvidt basiskapitalen er tilstrækkelig til at under-
støtte kommende aktiviteter. Denne vurdering er i Ringkjøbing Landbobank en del af den generelle 
fastlæggelse af solvensbehovet. 
 
 
Vedrørende punkt 4, litra b 
Skemaet nedenfor viser pengeinstituttets risikovægtede aktiver og kapitalkrav for hver enkel ekspo-
neringskategori.  
 
Risikovægtede eksponeringer pr. 31. december 2013 
I 1.000 kroner Risikovægtet 

eksponering 
Kapitalkrav  

(8% af  
Vægtede po-

ster) 
Centralregeringer eller centralbanker 0 0 
Regionale eller lokale myndigheder 0 0 
Offentlige enheder 0 0 
Multilaterale udviklingsbanker 0 0 
Internationale organisationer 0 0 
Institutter 212.305 16.984 
Erhvervsvirksomheder mv. 8.090.581 647.246 
Detailkunder 3.121.660 249.733 
Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom 624.421 49.954 
Eksponeringer, hvorpå der er restancer  
eller overtræk 

 
154.525 

 
12.362 

Dækkede obligationer 0 0 
Kortfristede institut- og erhvervseksponeringer m.v. 0 0 
Kollektive investeringsordninger 0 0 
Eksponeringer i andre poster, herunder aktiver uden modparter 144.786 11.583 
 
 
Vedrørende punkt 4, litra c 
Ringkjøbing Landbobank anvender ikke en intern model til opgørelse af kreditrisikoen, hvorfor 
oplysningskravet ikke er relevant for banken. 
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Vedrørende punkt 4, litra d  
Skemaet nedenfor viser pengeinstituttets solvenskrav til markedsrisici. 
 
Risikovægtede poster med markedsrisiko pr. 31. december 2013 
I 1.000 kroner Risikovægtede  

Poster 
Kapitalkrav  

(8% af eksponeringen) 
Vægtede poster med markedsrisiko 1.110.690 88.855 
     Gældsinstrumenter 1.085.210                               86.817 
     Aktier 8.003 640 
     Kollektive investeringsordninger 17.477 1.398 
     Valutakursrisiko 0 0 
     Råvarerisiko 0 0 
     Interne modeller 0 0 
 
 
Vedrørende punkt 4, litra e  
Pengeinstituttets anvender basisindikatormetoden til at opgøre solvenskravet til den operationelle 
risiko. Solvenskravet til den operationelle risiko er pr. 31. december 2013 beregnet til  tkr.  121.825 
(8% af tkr.1.522.813). 
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5. Tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov, punkt 5-10 
Vedrørende en redegørelse omkring det individuelle solvensbehov henvises til særskilt udarbejdet 
redegørelse, som ligeledes findes på nærværende hjemmeside. 
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6. Modpartsrisiko - afledte finansielle instrumenter, punkt 11 
 
Vedrørende punkt 11, litra a 
Ringkjøbing Landbobank anvender markedsværdimetoden for modpartsrisiko til at opgøre ekspone-
ringernes størrelse for afledte finansielle instrumenter, der er omfattet af definitionen i kapitaldæk-
ningsbekendtgørelsens bilag 17, samt for kreditderivater inden for handelsbeholdningen.   
 
Fastsættelsen af eksponeringens værdi ved markedsværdimetoden for modpartsrisiko følger af ne-
denstående metode:  
 

1) Kontrakter opgøres til markedsværdi for at opnå den aktuelle genanskaffelsesomkostning for 
alle kontrakter med en positiv værdi. 

2) For at nå frem til et tal for den potentielle fremtidige krediteksponering multipliceres kon-
trakternes nominelle hovedstole eller de underliggende værdier med procentsatser fastsat af 
Finanstilsynet. Swaps baseret på to variable renter i samme valuta er undtaget herfor, idet 
kun den aktuelle genanskaffelsesomkostning skal beregnes.  

3) Summen af de aktuelle genanskaffelsesomkostninger og de potentielle fremtidige kreditek-
sponeringer udgør eksponeringsværdien.   

 
I forbindelse med instituttets fastsættelse af den tilstrækkelige basiskapital holdes kapital svarende 
til 8% af den positive markedsværdi af derivaterne. 
 
I pengeinstituttets 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. 
 
 
Vedrørende punkt 11, litra b 
Vedrørende engagementer med kunder i engagementsklasserne G og H (erhvervsvirksomheder og 
detailkunder) behandles og bevilges rammer for finansielle kontrakter efter bankens normale kre-
ditvurderingsprincipper. 
 
 
Vedrørende punkt 11, litra c 
Banken anvender ikke interne modeller for opgørelse af modpartsrisikoen (EPE-modeller), hvorfor 
oplysningskravet ikke er relevant for banken. 
 
 
Vedrørende punkt 11, litra d 
Oplysningerne er ikke vurderet at være relevante for Ringkjøbing Landbobank, hvorfor der ikke 
gives oplysninger til disse punkter. 
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Vedrørende punkt 11, litra e-f 
Følgende oplyses: 
 
Oversigt pr. 31. december 2013 

I 1.000 kroner 

Positiv bruttodags-
værdi af finansielle 

kontrakter 
efter netting 

Modpart med risikovægt 20% 92.674 

Modpart med risikovægt 75% 39.859 

Modpart med risikovægt 100% 59.473 

Modpart med risikovægt 150% 408 
 

 
 
Vedrørende punkt 11, litra g 
Banken anvender ikke kreditderivater til at afdække den del af kreditrisikoen, der vedrører modpar-
ten, hvorfor der ikke gives oplysninger til dette punkt. 
 
 
Vedrørende punkt 11, litra h 
Følgende oplyses: 
 
 
Oversigt over kreditderivater 

31. december 2013 

i 1.000 kroner 

Købt risikoafdæk-
ning 

Solgt risikoafdæk-
ning 

Credit Default Swaps (CDS) 0 74.603 

 
 
 
Vedrørende punkt 11, litra i  
Ringkjøbing Landbobank har ikke tilladelse til at anvende interne modeller til opgørelse af mod-
partsrisikoen, hvorfor der ikke gives oplysninger til dette punkt. 
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7. Kreditrisiko og udvandingsrisiko, punkt 12  
 
Vedrørende punkt 12, litra a  
Under henvisning til punkt 12, litra a i bilag 20 til kapitaldækningsbekendtgørelsen og under hen-
visning til at Ringkjøbing Landbobank følger bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditin-
stitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (regnskabsbekendtgørelsen) henvises til 
 
for så vidt angår definitionen af værdiforringede fordringer (fordringer, hvorpå der er individuelt 
nedskrevet inklusiv de fordringer, som er taget ud af en gruppe og individuelt vurderet og nedskre-
vet) til regnskabsbekendtgørelsens § 52, stk. 3: 
 
 

§ 52, 
stk. 3  

Hvis der er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse, jf. stk. 2, og den eller de pågældende begivenheder 
har en virkning på størrelsen af de forventede fremtidige betalinger fra udlånet eller tilgodehavendet, der kan 
måles pålideligt, skal udlånet eller tilgodehavendet nedskrives med forskellen mellem den regnskabsmæssige 
værdi før nedskrivningen og nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger fra udlånet eller tilgodehaven-
det.  

 
for så vidt angår definitionen af misligholdte fordringer i forhold til punkt 12, litra g, nr. 1 henvises 
til kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 3, punkt 20 og 21 (poster med restance). 
 20.  Ved restance forstås, at en modpart i over 90 dage har været i restance eller overtræk med en beløbsstørrelse, som 

anses som værende væsentlig. Der er tale om restance, når modparten ikke betaler ydelser i takt med, at de forfalder, 
indfrier sin gæld på et aftalt tidspunkt, eller når et meddelt kreditmaksimum for kassekreditter og lignende overskri-
des.  

 21.  For at en restance kan være væsentlig, skal det samlede beløb i restance på modpartens engagement, jf. § 5 stk. 1, nr. 
16, i FiL, udgøre mere end 1000 kr. overfor virksomheden, virksomhedens moderselskab og deres datterselskaber.  

 
 
Vedrørende punkt 12, litra b 
Den samlede værdi af eksponeringerne efter nedskrivninger og før hensyntagen til virkninger af 
kreditrisikoreduktion 21.865 millioner kroner. 
 
 
Vedrørende punkt 12, litra c  
Følgende oplyses: 
Oversigt for 2013 (gennemsnitlige beløb) -   
i mio. kroner 

Gennemsnitlige vægtede  
beløb for 2013 

Centralregeringer eller centralbanker  
Regionale eller lokale myndigheder  
Offentlige enheder  
Multilaterale udviklingsbanker  
Internationale organisationer  
Institutter 423 
Erhvervsvirksomheder mv. 8.119 
Detailkunder 
 

3.042 

Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom 681 
Eksponeringer, hvorpå der er restancer eller overtræk 218 
Dækkede obligationer  
Kortfristede institut- og erhvervseksponeringer mv.  
Kollektive investeringsordninger  
Eksponeringer i andre poster, her. aktiver uden 
Modparter 

293 

I alt 12.776 
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Vedrørende punkt 12, litra d  
Idet banken har 95% eller mere af eksponeringerne i Danmark, er de pågældende oplysninger udeladt. 
 
 
Vedrørende punkt 12, litra e  
 Følgende oplyses omkring branchefordeling af kreditkategorier (før vægtning og før fradrag for sikkerheder, som giver nedvægtning): 

 
O versigt pr. 
31. december 
2013 
I mio. koner 

Central-
regeringer 
eller cen-
tralbanker 

Regionale 
eller lokale 
myndigheder 

Offentlige 
enheder 

Multilaterale 
udviklings-
banker 

Internationale 
organisationer 

Institutter Erhvervs-
virksomheder 
mv. 

Detail-
kunder 

Eksponeringer 
sikret ved 
pant i fast 
ejendom 

Eksponeringer 
hvorpå der er 
restancer eller 
overtræk 

Dækkede 
Obligationer 

Kortfristede 
institut- og 
erhvervs-
eksponeringer 
mv. 

Kollektive 
investerings-
ordninger 

Eksponeringer 
i andre poster, 
herunder 
aktiver uden 
modparter 

Offentlige myn-
digheder 

52              

Landbrug, jagt 
skovbrug og 
fiskeri 

      1.717     797    214                    7               

Industri og råstof-
udvinding  

      502 120 18 2     

Bygge- og an-
lægsvirksomhed 

      145 179 37 8     

Energiforsyning       3.246 130 26 1     
Handel       504 279 60 43     
T ransport, hoteller  
og restauranter 

      112 68 27                   5     

Information og  
Kommunikation 

      11 35 3                   1     

Finansiering  og 
forsikring 

     619 1.659 111 75 6    771 

Kreditinstitutter               
Fast ejendom      12 970     334 335 11     
Øvrige erhverv       1.043      844 167                    32                               - 8 
I alt  erhverv      631 9.909 2.897 962 116    763 
Private      5           1.470 4.359 674 27    0 
I alt 52     636 11.379 7.256 1.636 143    763 
Total 21.865 

Det bemærkes, at tallene i ovenstående tabel ikke umiddelbart kan udledes af bankens årsrapport, idet der indgår andre komponenter i ovenstående oversigt end bankens udlåns- og garantiportefølje 
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Vedrørende punkt 12, litra f  
Omkring fordeling af krediteksponeringernes restløbetider oplyses følgende (før vægtning og før 
fradrag for sikkerheder, som giver nedvægtning): 
 
O versigt pr. 31. dec. 2013- i  mio. kroner Anfordring 0 – 3 mdr. 3 mdr. – 1 år 1 – 5 år O ver 5 år I alt 
Centralregeringer eller centralbanker 52     52 
Regionale eller lokale myndigheder       
Offentlige enheder       
Multilaterale udviklingsbanker       
Internationale organisationer       
Institutter 423 93 29 3 88 636 
Erhvervsvirksomheder mv. 2.222 500 1.714 2.047 4.896 11.379 
Detailkunder 2.341 262 849 1.507 2.297 7.256 
Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom   189 19 140 555 733 1.636 
Eksponeringer hvorpå der er restancer eller 
overtræk 

20 39 14 23 47 143 

Dækkede obligationer       
Kortfristede institut- og erhvervsekspone-
ringer mv. 

      

Kollektive investeringsordninger       
Eksponeringer i andre poster, herunder 
aktiver uden modparter 

180  508 75  
 

763 

I alt 5.427 913 3.254 4.210 8.061  
Total      21.865 
Det bemærkes, at tallene i ovenstående tabel ikke umiddelbart kan udledes af bankens årsrapport, idet der indgår andre komponenter i ovenstående 
oversigt end bankens udlåns- og garantiportefølje 

 
 

Vedrørende punkt 12, litra g  
Omkring værdiforringede fordringer og nedskrivninger fordelt på brancher oplyses følgende: 
 

 
*) Udgiftsførte beløb beregnes som: Nedskrivninger/hensættelser ultimo året (indeværende år) fratrukket Nedskrivninger/hensættelser ultimo året  
 (året før) t illagt Endeligt tabt (afskrevet) i året.  
 
 

O versigt for 2013 - i  1.000 kroner 
 

Misligholdte 
fordringer 

eksponering ( over 90 
dage) 

Værdiforringede 
fordringer 

eksponering 

Nedskrivnin-
ger/hensættelser 
ultimo året (indivi-
duelle) 

Udgiftsførte beløb 
vedr. værdi-
reguleringer og 
nedskrivninger i  
løbet af  
perioden *) 

Offentlige myndigheder     
Landbrug, jagt skovbrug og fiskeri 7.084 464.408 332.099 52.639 
Industri og råstofudvinding 2.010 18.473 13.370 5.389 
Energiforsyning  525    7.875 5.899 4.895 
Bygge- og anlægsvirksomhed   7.818 21.306  17.541 1.285 
Handel 43.501 28.645 17.756 4.512 
Transport, hotel og restaurant 4.893 25.261 19.394 5.239 
Information og kommunikation 644  740 745 378 
Finansiering og forsikring 6.273 5.996 3.740 -1.478 
Fast ejendom 11.151 174.455 74.317 35.742 
Øvrige erhverv 31.822 83.395 51.009 6.182 
I alt  erhverv 115.721 830.554 535.870 114.783 
Private 27.553 355.889 204.899 58.417 
I alt 143.274 1.186.443 740.769  173.200 

 
Renter vedrørende den nedskrevne del af udlån    -43.913 
Indgået på tidligere afskrevne fordringer    -9.112 
Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender     120.175 
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Specifikation af nedskrivninger på landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri  

 
 
 
 
 
 
 

 
Vedrørende punkt 12, litra h  
Idet banken har 95% eller mere af eksponeringerne i Danmark, er de pågældende oplysninger udeladt. 
 
  
Vedrørende punkt 12, litra i  
Bevægelser på værdiforringede fordringer som følge af værdireguleringer og nedskrivninger specificeres således: 
O versigt for 2013 - i  1.000 kroner 
 

Individuelle nedskrivninger/-
hensættelser 

Gruppevise nedskrivninger/-
hensættelser 

Nedskrivninger/hensættelser på 
tilgodehavende hos kreditinstitut-
ter og andre poster med  
Kreditrisiko 

 Udlån Garantidebitorer Udlån Garantidebitorer Udlån Garantidebitorer 

Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser primo på udlån og garantidebitorer 632.529 10.958 114.876   0 

Bevægelser i året       

1. Valutakursregulering       

2. Nedskrivninger/hensættelser i årets løb 255.157 3.282 -2.224   0 

3. Tilbageførsel af nedskrivninger/hensættelser foretaget i t idligere regnskabsår, hvor der ikke 

længere er objektiv indikation på værdiforringelse eller værdiforringelsen er reduceret 

90.895 9.245 0    

4. Andre bevægelser       

5. Værdiregulering af overtagne aktiver       

6. Endelig tabt (afskrevet) tidligere individuelt nedskrevet/hensat  60.278 739    0 

Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser ultimo på udlån og 
Garantidebitorer 

736.513 4.256 112.652   0 

Summen af udlån og garantidebitorer, hvorpå der er foretaget 

individuelle nedskrivninger/hensættelser (opgjort før nedskrivninger/hensættelser)  

1.186.443 2.948 12.996.640   0 

2013 - 1,000 kroner Gruppevise  
nedskrivninger 

Individuelle Total 

Kvæg          8.914         163.568         172.482  
Svin          8.103           93.000         101.103  
Øvrige landbrug        14.873           49.600           64.473  
Fiskeri          4.791           24.168           28.958  
Mink          2.715              1.764              4.479  
Total        39.396         332.099         371.495  
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8. Kreditvurderingsbureauer, punkt 13 
 
Der anvendes p.t. ikke data fra kreditvurderingsbureauer, hvorfor oplysningskravet ikke er relevant 
for banken. 
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9. Oplysninger om opgørelse af kreditrisiko under IRB-metoden, punkt 14 
 
Ringkjøbing Landbobank anvender standardmetoden, hvorfor oplysningskravet ikke er relevant for 
banken. 
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10. Markedsrisiko / risici relateret til handelsbeholdningen, punkt 15 
 
Vedrørende punkt 15, litra a-c og f 
Opgørelse af solvenskravene vedrørende de respektive risici: 
 
Opgørelse af solvensrisici på markedsrisikoområdet  
pr. 31. december 2013 

 Vægtede beløb 
i 1.000 kroner 

Kapitalkrav 
(8% af  

eksponeringen) 
Poster med positionsrisiko: Gældsinstrumenter 1.085.210 86.817 

 Aktier m.v. (inkl.  

kollektive  

investeringsordninger) 

 

 

25.480 

 

 

2.038 

 Råvarer 0 0 

Poster med  Valutaposition 44.392 0 
De enkelte beløb vægtes med de procentvise vægte, som er angivet i skemaerne. 
 
 
Vedrørende punkt 15, litra d 
Modpartsrisiko - positiv markedsværdi - tkr. 192.413. Beløbet medtages under de enkelte engage-
mentsklasser som kreditrisiko. 
 
 
Vedrørende punkt 15, litra e 
Banken har ikke nogen poster med leveringsrisiko m.v., hvorfor oplysningskravet ikke er relevant 
for banken. 
 
 
Vedrørende punkt 15, litra g 
Ikke relevant, og er dermed bortfaldet. 
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11. Oplysninger om interne modeller (VaR-modeller), punkt 16 
 
Ringkjøbing Landbobank anvender ikke interne modeller (VaR-modeller) til opgørelsen af risici i 
bankens handelsbeholdning og dermed i bankens kapitaldækningsopgørelse. 
 
Som et supplement til bankens interne risikostyring af markedsrisici har banken en matema-
tisk/statistisk model til opgørelse af markedsrisici. Modellen bruges til at opgøre Value at Risk 
(VaR), som løbende rapporteres til bankens ledelse.
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12. Operationel risiko, punkt 17  
 
I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen skal pengeinstitutterne kapitalmæssigt afdække ope-
rationelle risici. Kapitalkravet til de operationelle risici skal dække: ”Risiko for tab som følge af 
uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedure, menneskelige fejl og systemmæssige fejl 
eller som følge af eksterne begivenheder, inklusive retslige risici”. 
 
Ringkjøbing Landbobank anvender basisindikatormetoden, jf. kapitaldækningsbekendtgørelsens 
bilag 18, til opgørelse af kapitalkravet til de operationelle risici. Det betyder, at kapitalkravet til de 
operationelle risici opgøres til: 15 pct. af de gennemsnitlige ”basisindtægter” de seneste 3 år. Basis-
indtægterne er summen af nettorenteindtægter og ikke-renterelaterede nettoindtægter.     
 
Ringkjøbing Landbobank gennemfører imidlertid løbende en vurdering af kapitalkravet til de opera-
tionelle risici. Såfremt kapitalkravet vurderes at være højere end nævnt ovenfor vil der blive taget 
højde herfor under pengeinstituttets opgørelse af solvensbehovet.   
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13. Eksponeringer i aktier. 
 
Ringkjøbing Landbobank har i samarbejde med andre pengeinstitutter erhvervet aktier i en række 
sektorselskaber. Disse sektorselskaber har til formål at understøtte pengeinstitutternes forretning 
indenfor realkredit, betalingsformidling, IT, investeringsforeninger m.v. Ringkjøbing Landbobank 
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 udenfor handelsbehold-
ningen.  
 
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. Ringkjøbing Landbobank 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 udgangs-
punkt 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 lige-
ledes over resultatopgørelsen.  
 
Vedrørende punkt 18, litra b-d 
Følgende oplyses: 
 
I 1.000 kroner   
Type Eksponering pr. 31. dec. 2013 Driftspåvirkning i 2013 
Aktier 208.697 22.089 
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14. Eksponeringer for renterisiko i positioner uden for handelsbeholdningen, 
punkt 19  
 
Vedrørende punkt 19, litra a-b 
Følgende oplyses:  
 
I 1.000 kroner Renterisiko pr. 31. december 2013 
Positioner  
Balanceførte poster (indgår i beregningen af renterisiko-
en) 

781 

Positioner med begrænset eller afdækket renterisiko 1.951 
Positioner med specielle renteformler 0 
I alt udenfor handelsbeholdningen 2.732 

 
 

 
  

 

Omkring opgørelse af renterisikoen oplyses følgende:  

Renterisikoen opgøres for hvert gældsinstrument i henhold til kapitaldækningsbekendtgørel-
sen som  

RR = NP(mv) *  V(mod)   

hvor 

RR = renterisikoen udtrykt som ændring i nettopositionens markedsværdi som følge af en 
rentestigning på 1 %-point, 

NP(mv)  =  nettopositionens markedsværdi på opgørelsestidspunktet og  

V(mod)  = nettopositionens modificerede varighed.  
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15. Oplysninger vedrørende securitiseringer, punkt 20 
 
Ringkjøbing Landbobank anvender ikke securitiseringer, hvorfor oplysningskravet ikke er relevant 
for banken. 
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16. Oplysninger vedrørende opgørelse af kreditrisiko i IRB-institutter, punkt 21 
 
Ringkjøbing Landbobank anvender standardmetoden, hvorfor oplysningskravet ikke er relevant for 
banken. 
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17. Oplysninger vedr. de kreditrisikoreducerende metoder, punkt 22 
 
Vedrørende punkt 22, litra a 
 Ringkjøbing Landbobank anvender hverken balanceført netting eller netting under stregen.    
 
Vedrørende punkt 22, litra b 
Ringkjøbing Landbobank har via sine politikker og forretningsgange omkring sikkerhedsstillelser 
prioriteret at modtage finansiel sikkerhedsstillelse inden for følgende hovedområder / hovedkatego-
rier: 

• Indlånsmidler 
• Obligationer / gældsinstrumenter - udstedt af stater samt af ratede og ikke-ratede kreditinsti-

tutter m.fl. 
• Aktier - inden for og uden for et hovedindeks 
• Investeringsforeningsbeviser 

 
Bankens forretningsgange sikrer en løbende daglig overvågning af sikkerhedernes realisationsvær-
dier. Overvågningen er IT-baseret, og den sker således automatisk. Bankens aftaler med kunderne 
om sikkerhedsstillelse i værdipapirer sikrer, at banken har adgang til at realisere værdipapirerne, 
dersom banken måtte ønske dette. 
 
Banken har således faste procedurer for forvaltning og værdiansættelse af de finansielle sikkerhed-
er, der medfører, at banken har en forsvarlig kreditbeskyttelse af sine udlån. De pågældende proce-
durer er en integreret del af den almindelige risikoovervågning, der foretages i bankens kreditafde-
ling. 
 
Vedrørende punkt 22, litra c 
Ringkjøbing Landbobank anvender den udbyggede metode som kreditrisikoreducerende teknik. 
Dette medfører, at banken kan reducere kapitalbelastningen af et engagement, når der tages pant i 
visse finansielle sikkerheder.  
 
I kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 7, pkt. 58-61 er det anført, hvilke finansielle sikkerheder 
pengeinstitutter kan anvende under den udbyggede kreditrisikoreducerende metode. I den forbindel-
se skal det bemærkes, at der i bekendtgørelsen stilles krav om, at de finansielle sikkerheder, der 
anvendes, skal være udstedt af en virksomhed eller land med en særlig god rating.          
   
Under hensyn til kapitaldækningsbekendtgørelsens afgrænsninger i bilag 7 kan den finansielle sik-
kerhedsstillelse, som banken normalt modtager, opdeles i følgende hovedkategorier:  
 

• Indlånsmidler 
• Obligationer / gældsinstrumenter - udstedt af stater samt af ratede og ikke-ratede kreditinsti-

tutter m.fl. 
• Aktier - inden for og uden for et hovedindeks 
• Investeringsforeningsbeviser 
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Vedrørende punkt 22, litra d 
Banken anvender i beskedent omfang som kreditrisikoreducerende middel garantier udstedt af føl-
gende typer modparter: 

• Centralregeringer 
• Regionale og lokale myndigheder 
• Kreditinstitutter 

 
Banken anvender ikke kreditderivater som kreditrisikoreducerende middel. 
 
 
Vedrørende punkt 22, litra e 
I bankens politikker m.v. for investeringskreditter gælder der visse krav til spredningen af investe-
ringerne, hvorfor der ligeledes vil være en spredning i kreditrisikokoncentrationen vedrørende fi-
nansielle sikkerheder    
 
 
Vedrørende punkt 22, litra f 
Banken anvender i overensstemmelse med reglerne i kapitaldækningsbekendtgørelsen finansielle 
sikkerheder til afdækning af sin kreditrisiko.  
 
Tabellen nedenfor viser for hver enkel eksponeringskategori sikkerhedernes dækning, dvs. den fuldt 
justerede størrelse af sikkerhederne inden for hver enkel eksponeringskategori: 
 
 

Oversigt pr. 31. december 2013 - i 1.000 kroner Eksponering 

Eksponeringer mod centralregeringer eller centralbanker  0   

Eksponeringer mod regionale eller lokale myndigheder  0 

Eksponeringer mod offentlige enheder  0 

Eksponeringer mod multilaterale udviklingsbanker 0 

Eksponeringer mod internationale organisationer  0 

Eksponeringer mod institutter  0 

Eksponeringer mod erhvervsvirksomheder m.v. 1.218.058 

Eksponeringer mod detailkunder 459.671 

Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom 1.319 

Eksponeringer, hvorpå der er restance eller overtræk 12.828 

Securitiseringspositioner 0 

Kortfristede instituteksponeringer og erhvervseksponeringer m.v. 0 

Eksponeringer mod kollektive investeringsordninger 0 

I alt 1.691.876 
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Vedrørende punkt 22, litra g 
Banken anvender i overensstemmelse med reglerne i kapitaldækningsbekendtgørelsen garantier og 
kreditderivater til afdækning af sin kreditrisiko.  
 
Tabellen nedenfor viser den samlede eksponering, der inden for hver eksponeringskategori er dæk-
ket af garantier eller kreditderivater:    
 
Oversigt pr. 31. december 2013 - i 1.000 kroner Eksponering 

Eksponeringer mod centralregeringer eller centralbanker  0   

Eksponeringer mod regionale eller lokale myndigheder  0 

Eksponeringer mod offentlige enheder  0 

Eksponeringer mod multilaterale udviklingsbanker 0 

Eksponeringer mod internationale organisationer  0 

Eksponeringer mod institutter  0 

Eksponeringer mod erhvervsvirksomheder m.v. 34.133 

Eksponeringer mod detailkunder 11.037 

Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom 0 

Eksponeringer hvorpå der er restance eller overtræk 0 

Securitiseringspositioner 0 

Kortfristede instituteksponeringer og erhvervseksponeringer m.v. 0 

Eksponeringer mod kollektive investeringsordninger 0 

I alt 45.170 
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18. Oplysninger om avancerede målemetoder til opgørelse af operationel risiko, 
punkt 23 
 
Banken anvender basisindikatormetoden til opgørelse af operationel risiko, hvorfor oplysningskra-
vet ikke er relevant for banken. 
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