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Side 2 

1. Målsætninger og risikopolitikker 
Det er Totalbankens politik, at den interne styring af de risici banken er eksponeret over for, 
tilrettelægges, varetages og overvåges systematisk og professionelt, i overensstemmelse med 
lovgivningen og branchekutyme. 
 
Banken benytter IT-systemer fra BEC (Bankernes EDB Central), der er underlagt Finanstilsy-
nets tilsyn, jf. bekendtgørelsen om systemrevision. 
 
Som pengeinstitut er Totalbanken eksponeret i følgende risikokategorier: 

1. Kreditrisiko:  
Risiko for tab som følge af, at modparter helt eller delvist misligholder deres betalings-
forpligtelser. 
 

2. Modpartsrisiko:  
Risiko for tab som følge af, at handelsmodparter i afledte finansielle instrumen-
ter/derivater misligholder deres betalingsforpligtelser. 
 

3. Markedsrisiko:  
Risiko for tab som følge af ændringer i dagsværdien af aktiver og/eller forpligtelser, for-
anlediget af ændringer i markedsforholdene, herunder: 

a. Renterisiko, der er risikoen for tab afledt af ændringer i renteniveau. 
b. Aktierisiko for kursfald på aktiebeholdningen. 
c. Valutarisiko, der er risikoen for tab på positioner i fremmed mønt ved af ændrin-

ger i valutakurser. Risikoen beregnes ved valutaindikator 1 som den største 
værdi af summen af positioner i valutaer, hvori bankens eksponering udgør et 
nettotilgodehavende, henholdsvis summen af positioner i valutaer, hvori ban-
kens eksponering udgør en nettoforpligtelse. 

d. Øvrige risici: 
i. Fald i nettorenteindtægter 
ii. Fald i nettogebyrindtægter 
iii. Ejendomsrisiko, der er risikoen for fald i værdien af bankens ejendoms-

portefølje 
 

4. Likviditetsrisiko:  
Risiko for tab som følge af, at bankens betalingsforpligtelser ikke kan opfyldes med 
bankens sædvanlige likviditetsberedskab, forårsaget af tidsmæssige forskelle mellem 
indgående og udgående pengestrømme. Hertil kan føjes risikoen for indskrænkninger i 
bankens forretningsomfang, som følge af likviditetsmangel. 
 

5. Operationel risiko:  
Risiko for tab som følge af utilstrækkelige eller fejlbehæftede interne procedurer, men-
neskelige eller systemmæssige fejl samt eksterne begivenheders påvirkning. 

 
Totalbankens bestyrelse har for de forskellige risikokategorier fastsat størrelsesmæssige ram-
mer for de respektive eksponeringers andel af bankens basiskapital. 
 
I bankens løbende ledelsesrapportering opgøres bankens aktuelle positioner og disses andel af 
bankens basiskapital, til overvågning af de fastsatte rammers overholdelse. De forskellige risi-
koklassers rammer revurderes og tilpasses minimum en gang årligt. 
 

2. Anvendelsesområde 
Der indgår ikke i årsrapporten poster der konsolideres, hvorfor der ikke er forskelle i konsoli-
deringsgrundlaget mellem regnskabsmæssige formål og konsolidering i henhold til kapitel 12 i 
Lov om Finansiel Virksomhed. 
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3. Basiskapital 
Basiskapitalen omfatter egenkapital og supplerende kapital, reduceret med visse fradrag. 
 
Kernekapitalen omfatter den udstedte aktiekapital, hybrid kernekapital samt overført overskud 
fratrukket immaterielle aktiver og aktiverede udskudte skatteaktiver. 
 
Supplerende kapital omfatter indbetalt ansvarlig fremmedkapital, som i en konkurssituation 
dækkes efter øvrige kreditorkrav. Fradrag i supplerende kapital omfatter egenbeholdning af 
udstedt ansvarlig lånekapital. 
 
Fradrag i kernekapital henholdsvis basiskapital omfatter dels 50% af kapitalandele i andre kre-
dit- og finansieringsinstitutter, der overstiger 10% af disses aktiekapital; dels kapitalandele i 
andre kredit- og finansieringsinstitutter, der overstiger 10% af summen af bankens kernekapi-
tal efter primære fradrag samt supplerende kapital.  
 
Kapitalandele i andre kredit- og finansieringsinstitutter, der overstiger 10% af disses aktiekapi-
tal består af et ansvarligt lån samt en unoteret ejerandel i leasingselskabet Dansk Erhvervsfi-
nansiering A/S, stiftet i fællesskab med 6 andre banker. Kapitalandele i andre kredit- og finan-
sieringsinstitutter, der overstiger 10% af summen af bankens kernekapital efter primære fra-
drag samt supplerende kapital består af en række mindre ejerandele i kredit- og finansierings-
institutter. 
 
Totalbankens basiskapital 31.03.2011 kan specificeres således: 
 t.kr 
Aktiekapital 28.000 
Overført resultat 253.989 
Hybrid kernekapital medregnet i kernekapital 86.614 
Kernekapital før primære fradrag 368.603 
Udskudte skatteaktiver -24.853 
Kernekapital efter primære fradrag 343.750 
50% af kapitalandele og ansvarlige lån i andre kredit- og finansierings-
institutter, der overstiger 10% af disses aktiekapital 

-1.375 

50% af kapitalandele i andre kredit- og finansieringsinstitutter, der 
overstiger 10% af bankens basiskapital før fradrag  

-8.291 

Kernekapital efter sekundære fradrag 334.084 
Supplerende kapital 76.098 
Fradrag i supplerende kapital (egenbeholdning af ansvarlig lånekapital) -204 
Opskrivningshenlæggelser 1.306 
Hybrid kernekapital medregnet i basiskapital 5.491 
Basiskapital før fradrag 416.775 
50% af kapitalandele og ansvarlige lån i andre kredit- og finansierings-
institutter, der overstiger 10% af disses aktiekapital 

-1.375 

50% af kapitalandele i andre kredit- og finansieringsinstitutter, der 
overstiger 10% af bankens basiskapital før fradrag 

-8.291 

Basiskapital efter fradrag 407.109 
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Oversigt Supplerende kapital:  
 Valuta Hovedstol 31.03.2011 
    
Ansvarlig lånekapital TEUR/TDKK 3.500 26.098 
Udløb   31.10.2015 
Fast / variabel rente   Variabel 
Rentesats   4,215 
Næste rentefastsættelse   30.04.2011 
Mulighed for førtidsindfrielse   31.10.2010 
Rentetillæg efter tidspunkt for 
mulig førtidsindfrielse   

1,50 % fra 31.10.2010; 
1,75 % fra 31.10.2013 

    
Ansvarlig lånekapital TDKK 25.000 25.000 
Udløb   03.12.2015 
Fast / variabel rente   Variabel 
Rentesats   2,640 
Næste rentefastsættelse   03.06.2011 
Mulighed for førtidsindfrielse   03.12.2012 
Rentetillæg efter tidspunkt for 
mulig førtidsindfrielse   1,50 % 
    
Ansvarlig lånekapital TDKK 25.000 25.000 
Udløb   16.11.2014 
Fast / variabel rente   Variabel 
Rentesats   2,7975 
Næste rentefastsættelse   16.05.2011 
Mulighed for førtidsindfrielse   16.11.2011 
Rentetillæg efter tidspunkt for 
mulig førtidsindfrielse   1,50 % 
    
Hybrid kernekapital   92.500 
Udløb   Uden forfald 
Fast / variabel rente   Fast 
Rentesats   11,149 
Næste rentefastsættelse   Ingen 
Mulighed for førtidsindfrielse   Ja 

Tillæg efter tidspunkt for mulig 
førtidsindfrielse   

Kurstillæg 5,0% i perio-
den 01.07.2014-
30.06.2015; 10% i peri-
oden efter 01.07.2015 

 

4. Solvenskrav og den tilstrækkelige basiskapital 
Ved vurdering af hvorvidt bankens basiskapital er tilstrækkelig til at understøtte nuværende og 
kommende aktiviteter, har bankens bestyrelse godkendt de metoder, som anvendes til fast-
sættelse af solvensbehovet.  
 
Sigtet med kapitalplanlægningen er at banken til enhver tid har tilstrækkelig kapital til at dæk-
ke bankens organiske vækst samt de risici, der allerede er på bøgerne. Lovmæssige restriktio-
ner, herunder begrænsningen for medregning af supplerende kapital i basiskapitalen til 100% 
af kernekapitalen efter fradrag, holdes for øje. 
 
På direktionens foranledning udarbejdes minimum årligt et oplæg, der danner grundlag for 
bestyrelsens og direktionens fastsættelse af solvensbehov samt tilstrækkelig basiskapital. Op-
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lægget rummer en oversigt over komponenterne i opgørelsen af solvensbehov og tilstrækkelig 
basiskapital. 
 
Oplægget baseres på regnskabsmæssige data og nøgletal, herunder resultatopgørelses kom-
ponenter, risikovægtede aktiver, basiskapital efter fradrag, rente-, aktie-, modparts- & kre-
ditrisikomål, erhvervsmæssig (branche)koncentration, svage engagementer, latent træk på 
uudnyttede kreditfaciliteter, sum af store engagementer, bankens største engagement isoleret, 
kundemassens branchefordeling, balancetal for udlån og garantier, ejendomme, beholdning af 
fonds samt valuta og afledte finansielle instrumenter. 
 
Til sikring af, at bankens kapital er tilstrækkelig, også under et negativt konjunkturscenarie, 
ved beregning af den tilstrækkelige basiskapital og det individuelle solvensbehov, indgår en 
række stresstests. 
 
Der anvendes et antal stresstests, der beløbsangiver den regnskabsmæssige effekt på bankens 
resultat, såfremt en række negative begivenheder indtræffer under et ugunstigt kredit- 
og/eller konjunkturscenarie. 
 
Der stresstestes på følgende variable: 

- Kreditrisiko, dvs. risikoen for at kunders betalingsforpligtelser ikke kan overholdes 
- Markedsrisiko, der er risikoen for at markedsværdien på bankens aktiver og passiver 

ændrer sig som følge af ændringer i markedsforhold, herunder 
- a) Renterisiko, der er risikoen for tab afledt af ændringer i renteniveau 
- b) Aktierisiko for kursfald på aktiebeholdningen 
- c) Valutarisiko, der er risikoen for tab på positioner i fremmed mønt ved af ændringer i 

valutakurser 
- Øvrige risici: 

1) Fald i nettorenteindtægter 
2) Fald i nettogebyrindtægter 
3) Ejendomsrisiko, der er risikoen for fald i værdien af bankens ejendomsportefølje 

 
Effekten af de udførte stresstests beregnes i en ”worst-case” situation, hvor en række negative 
forhold indtræffer på en gang. 
 
Bankens tilstrækkelige basiskapital skal kunne dække det regnskabsmæssige resultat af de 
samlede stresstests. 
 
Modelskabelonen er udbygget til at omfatte en lang række risici forbundet med bankens for-
retningsområder.  
 
For de væsentligste af disse – kreditrisici, markedsrisici samt ejendomsrisici – medregner mo-
delskabelonen de beløbsmæssige effekter heraf. Modellen medtager endvidere en række øvri-
ge risici, herunder operationel risiko, strategiske risici, særlige risici forbundet med bankens 
størrelse, omdømmerisici, likviditetsrisici, yderligere kreditrisici relaterede til store engagemen-
ter, geografisk koncentration af engagementer, branchekoncentration etc. Disse øvrige risici 
kan være svære at beløbsfastsætte beregningsmæssigt og er eventuelt estimeret. 
 
Når beregning af bankens tilstrækkelige basiskapital er udført foretages som kvalitetssikring en 
sammenholdelse med kreditreservationer opgjort ved en gennemgang af bankens engage-
mentsmasse. 
 
Totalbanken har 31.03.2011 anvendt standardmetoden for kreditrisiko uden for handelsbe-
holdningen, som anført i bekendtgørelse om kapitaldækning.  
 
Totalbankens risikovægtede poster med markedsrisiko udgjorde 31.03.2011 291.247 t.kr.  

 
8% af de risikovægtede poster med markedsrisiko udgjorde ved 31.03.2011 23.300 t.kr. 
 
Totalbankens solvenskrav for operationel risiko beregnet i overensstemmelse med basisindika-
tormetoden, jf. bekendtgørelse om kapitaldækning, udgør 31.03.2011 275.724 t.kr. 
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5. Beskrivelse af solvensbehovsmodel mm.  
Totalbankens bestyrelse har løbende drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøf-
telserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder forslag til 
størrelsen på solvensbehovet, herunder forslag til valg af stressvariable, stressniveauer, even-
tuelle risikoområder samt vækstforventninger. På baggrund af drøftelsen træffer bestyrelsen 
en afgørelse om opgørelsen af bankens solvensbehov, som skal være tilstrækkeligt til at dæk-
ke de identificerede risici.  
  
Herudover drøfter bestyrelsen en gang om året indgående opgørelsesmetoden for pengeinsti-
tuttets solvensbehov, herunder hvilke risikoområder og stressniveauer der bør tages i betragt-
ning ved beregningen af solvensbehovet. 
 
Den første del af modellen indeholder en række stresstest. I disse stresstest ”stresses” de en-
kelte regnskabsposter/budgetposter via en række variable. 
 
Totalbankens stresstest i relation til fastsættelsen af solvensbehovet 
 

Kapital til dækning af kreditrisici 
 

 Nedskrivninger på udlån mv.: 4,27%. af de 

samlede udlån og garantier    

Kapital til dækning af markedsrisici  Aktiekursfald.: 30%, dog kun med 15% på ak-

tier i sektorselskaber.  

 Rentestigning: 2,00% på obligationsbeholdnin-

gen  

 Valutarisiko: Valutaindikator 1*12%.   

 Risiko på Finansielle instrumenter: 12% af den 

positive markedsværdi  

Kapital til dækning af øvrige forhold  Generelt fald i netto renteindtægterne: 12%.  

 Generelt fald i netto gebyr indtægterne: 17%. 

 Generelt fald i andre driftsindtægter: 10%.   

 Fald i værdi af egne ejendomme: 18%. 

 
Ud fra Totalbankens konkrete situation samt krav i bekendtgørelsen om kapitaldækning og 
”Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for pengeinstitutter” fastsættes det 
hvilke risici, Totalbanken bør kunne modstå, og dermed hvilke variable og stressniveauer der 
skal testes på. Som udgangspunkt er stresstests et forsøg på at udsætte Totalbankes regn-
skabstal for en række negative og usandsynlige, men ikke utænkelige begivenheder – for der-
ved at se hvorledes banken reagerer i det givne scenarium.  
 
Ved opgørelsen af bankens solvensbehov er der taget udgangspunkt i et lavkonjunktur-
scenarium, hvilket bl.a. afspejler sig i de valgte stressniveauer, jf. tabellen ovenfor.   
 
Resultatet af de gennemførte stresstest indgår i solvensbehovsmodellen ved, at Totalbanken 
som minimum skal holde en kapital, der kan dække det underskud, der ville opstå, såfremt det 
pågældende scenarium indtræffer. Stresstestens samlede effekt på solvensbehovet beregnes 
ved at sætte regnskabsresultatet efter stresstest i forhold til de vægtede poster. Herved fås et 
mål for hvor meget kapital, der skal til for, at instituttet kan overleve det opstillede scenarium.  
 
Udover de risikoområder, der medtages via stresstests, er der en lang række risikoområder, 
som Totalbanken har fundet relevante at medtage i vurderingen af solvensbehovet. 
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Andre risikoområder, der er vurderet i relation til fastsættelsen af solvensbehovet 
 

Yderligere kapital til dækning af kreditri-

sici 

 

Herunder: 

 Kunder med finansielle problemer 

 Store engagementer 

 Erhvervsmæssig koncentration 

 Geografisk koncentration 

 Koncentration af sikkerheder 

 

Yderligere kapital til dækning af mar-

kedsrisici 

Herunder: 

 Produktudbud 

Kapital til dækning af operationelle risici Herunder: 

 Kontrolmiljø 
 

Kapital til dækning af øvrige forhold Herunder: 

 Vækst realiseret  

 Vækst budgetteret 

 Strategiske risici 

 Omdømmerisici 

 Risici i relation til pengeinstituttets størrelse 

 Ejendomsrisici 

 Kapitalfremskaffelse 

 Likviditetsrisici 

 Afviklingsrisici 

 Andre forhold 

 
Fastsættelsen af disse områders indflydelse på solvensbehovsprocenten er enten beregnet di-
rekte via supplerende beregninger eller ved, at ledelsen skønsmæssigt har vurderet kapitalbe-
hovet på disse risikoområder.  
De risikofaktorer, der er medtaget i modellen, er efter Totalbankens opfattelse dækkende for 
alle de risikoområder, lovgivningen kræver, at pengeinstituttets ledelse skal tage højde for ved 
fastsættelse af solvensbehovet samt de risici, som ledelsen finder, at Totalbanken har påtaget 
sig. 
 
Derudover skal bestyrelse og direktion vurdere, hvorvidt basiskapitalen er tilstrækkelig til at 
understøtte kommende aktiviteter. Denne vurdering er i Totalbanken en del af den generelle 
fastlæggelse af solvensbehovet. Ledelsen vurderer derfor hvert år, hvordan vækstforventnin-
gerne påvirker opgørelsen af solvensbehovet. 
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6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier  
 
Totalbankens solvensbehov opdelt på risikoområder  

 
 
Kreditrisici 
Kreditrisikoen er bankens største risikoområde, hvorfor den største del af solvensbehovet kan 
henføres hertil. Totalbanken har derfor også stor fokus på netop dette risikoområde. Den væ-
sentligste del af den afsatte kapital inden for kreditrisikoområdet kan henføres til de foretagne 
stresstests samt kunder med finansielle problemer. Størrelsen af sidstnævnte er afhængig af 
konjunktursituationen.  
 
Markedsrisici 
Den afsatte kapital til markedsrisiko kan primært henføres til renterisikoen på instituttets fast-
forrentede obligationsbeholdning, aktierisiko og valutarisiko. Markedsrisikoen opgøres primært 
via stresstest.   
 
Operationelle risici 
Under denne kategori er der afsat kapital til dækning af risiko for tab på grund af uhensigts-
mæssige 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 hårdeste 
stresstest vil instituttet få en væsentlig indtjening fra sin forretningsdrift. Denne konsolidering 
indgår i solvensbehovsmodellen som et fradrag i kapitalbehovet. Derudover er der under katego-
rien ”Øvrige forhold ” afsat kapital til et prisfald på domicilejendomme. 
   
Der henvises endvidere til beskrivelsen af den anvendte solvensbehovsmodel (under punkt 5) 
for en mere detaljeret beskrivelse af hvilke risici, der henføres til de forskellige kategorier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risikoområde Tilstrækkelig basiskapital 

t.kr. 

Solvensbehovet 

Procent 

Kreditrisici 266.131 9,8 

Markedsrisici 38.508 1,4 

Operationelle risici 24.200 0,9 

Øvrige forhold 25.500 0,9 

Internt opgjort solvensbe-
hov  

354.339  13,0  

Eventuelle tillæg som skyl-
des  
lovbestemte krav 
 

0 0 

I alt 354.339 13,0 
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Totalbankens opgjorte overdækning/kapitalforhold 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Totalbankens lovmæssige overdækning/kapitalforhold 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Solvensbehov og solvensoverdækning 
Totalbanken har opgjort solvensoverdækningen til 1,9 %-point ud fra et solvensbehov på 13,0% 
og en faktisk solvensprocent på 14,9%.  
 
 
7. Modpartsrisiko 
 
Totalbanken anvender markedsværdimetoden for modpartsrisiko til at opgøre eksponeringernes 
størrelse for afledte finansielle instrumenter, der er omfattet af definitionen i kapitaldækningsbe-
kendtgørelsens bilag 17.  
 
Totalbanken anvender ikke kreditderivater til at afdække kreditrisiko. 
 
Kontrakter opgøres til dagsværdi for at opnå den aktuelle genanskaffelsesomkostning for alle 
kontrakter med positiv værdi. Ved opgørelse af den potentielle fremtidige krediteksponering på 
afledte finansielle instrumenter multipliceres kontrakternes nominelle hovedstole med løbetids-
afhængige procentsatser fastsat i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 16. Summen af de 
aktuelle genanskaffelsesomkostninger og de potentielle fremtidige krediteksponeringer udgør 
eksponeringsværdien. 

 
I forbindelse med Totalbankens fastsættelse af den tilstrækkelige basiskapital afsættes kapital 
svarende til 8 % af den positive markedsværdi af derivaterne. 
 
I Totalbankens bevillingsproces og i den almindelige engagementsovervågning tages der højde 
for den beregnede eksponeringsværdi, således at der sikres, at denne ikke overstiger den bevil-
gede ramme på modparten, svarende til den accepterede kreditrisiko på denne. 
 
Den positive bruttodagsværdi af finansielle kontrakter efter netting, jf. kapitaldækningsbekendt-
gørelsens bilag 17, er 31.03.2011 på 140.968 t.kr.  

 
Værdien af Totalbankens samlede modpartsrisiko opgjort efter markedsværdimetoden for mod-
partsrisiko, jf. kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 16 punkt 8-12 udgør 31.03.2011 122.587 
t.kr. 
 

Basiskapital efter fradrag 407.109 t.kr. 

Tilstrækkelig basiskapital  354.339 t.kr.  

Solvensoverdækning 52.770 t.kr. 

Solvensprocent  14,9 %  

Solvensbehov  13,0 %  

Solvensoverdækning 1,9 %-point.  

Basiskapital efter fradrag 407.109 t.kr. 

Lovkrævet basiskapital  217.887 t.kr.  

Solvensoverdækning 189.222 t.kr. 

Solvensprocent  14,9 %  

Solvenskrav   8,0 %  

Solvensoverdækning 6,9 %-point  
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Totalbanken anvender ikke interne modeller til opgørelse af modpartsrisiko.  
 
Totalbanken har ved fastsættelse af tilstrækkelig basiskapital i forbindelse med modpartskredit-
eksponeringer reserveret et estimeret beløb hertil. Kapitalreservationen omfatter såvel mod-
partsrisici som øvrige kreditrisici. 
 
Det er Totalbankens politik, at der generelt ikke tages særskilt sikkerhed for modpartsrisici, men 
at behovet for sikkerhedsstillelse vurderes på baggrund af den samlede modparts- og krediteks-
ponering på engagementet. 
 

8. Kreditrisiko og udvandingsrisiko  
 
Marked og aktivitet 
Totalbanken driver traditionel bankvirksomhed med formidling af udlån, indlån og garantier. 
Som udgangspunkt findes forretningsgrundlaget på Fyn samt i Trekantsområdet.   
 
Den primære kundegruppe er private husstande, samt mindre og mellemstore erhvervs-
virksomheder med en omsætning på op til 100 mio. kr. og 5-75 ansatte. 
 
Som udgangspunkt ønsker banken, at tiltrække forretningstyper og -områder, hvor kundens 
samlede behov for transaktionshåndtering og finansiering følger med. I det omfang banken 
tilbydes enkeltstående forretninger, der vurderes attraktive for banken ud fra en afvejning af 
risiko og indtjening, etableres sådanne, uagtet forretningen ligger uden for såvel primært mar-
kedsområde som kundegruppe. 
 
 
Kreditpolitik og risikovurdering 
Totalbanken ønsker gennem sin kreditgivning at etablere langvarige og attraktive kunderelatio-
ner. Hver kreditbeslutning tager udgangspunkt i bankens vurdering af kunden og de økonomiske 
forhold. Det er bankens politik i videst muligt omfang at sikre, at kreditter afdækkes med sik-
kerheder, også selv om disse ikke umiddelbart kan tillægges kontant værdi. Kendskab til og tæt 
samarbejde med kunden skal sikre, at en ugunstig udvikling erkendes og håndteres så tidligt 
som muligt. 

 
Forretningsgrundlaget tilstræbes sammensat med en stort set ligelig fordeling mellem erhverv 
og privat, og der søges en stor risikospredning i bankens udlån og garantier. Når risikosprednin-
gen i relation til fordeling på brancher og forskellige debitorer opfyldes, accepteres en overvægt 
af henholdsvis private og erhvervsengagementer.  
 
Det er bankens forretningsstrategi at reducere risikoen i udlånsportefølje og lignende ved at 
søge at indgå en række risikoreducerende aftaler. 
 
De væsentligste risikoreducerende elementer er pantsætninger af bl.a. fast ejendom, finansielle 
aktiver (aktier, investeringsbeviser og obligationer) og motorkøretøjer samt primært på erhverv 
krav om kautioner og garantier.   
 
Der deponeres sikkerheder for engagementet, medmindre debitors indtægts- og formueforhold 
betinger andet. Normalt stilles de sikkerheder, der er naturlige for lånetypen. Sikkerheden stil-
les, selv om der på tidspunktet for sikkerhedsstillelsen ikke forventes nogen friværdi. 
 
Sikkerheder ansættes til en skønnet værdi ved realisation her og nu, uagtet at den reelle værdi 
af sikkerheden først opgøres ved en eventuel senere tvangsrealisation. Der er i banken fastlagt 
faste opgørelsesmetoder til fastsættelse af værdi af sikkerhed. Totalbankens politik for værdian-
sættelse af ikke finansielle sikkerheder medfører, at værdiansættelsen vurderes som en konser-
vativ markedsværdibetragtning. 
 
Totalbanken udbyder ikke lånefinansierede investeringsprodukter målrettet egne aktier. 
 
Bankens risici styres med udgangspunkt i kreditpolitikken 



Side 11 

Det overvåges løbende, at der er en spredning i udlånsporteføljen, også for så vidt angår kunder 
og brancher. Engagementer med enkeltpersoner eller koncerner, der overstiger 10% af bankens 
basiskapital følges nøje for at sikre, at volumen og risici holdes på et fornuftigt niveau. 
 
Bankens kunder inddeles i kreditrisikogrupper.  
 
Kreditorganisation 
Totalbanken lægger vægt på at kreditbeslutninger træffes tæt på kunden.  
 
Bankens kundeansvarlige medarbejdere er tildelt bevillingsbeføjelser, der matcher deres ansvar 
og kompetencer, og langt den overvejende del af bankens kreditbeslutninger træffes i dette regi. 
Større engagementer bevilges af bankens direktion og bestyrelse. 
 
Derudover gennemgås bankens større engagementer årligt af bestyrelsen, sædvanligvis i forbin-
delse med årsafslutningen. Engagementer med større værdiforringelser gennemgås hvert kvar-
tals med bankens bestyrelse.  
 
Nedskrivnings- og hensættelsespolitik 
Totalbanken gennemgår løbende, om der ud fra regnskabsbekendtgørelsen er objektive kriterier 
for værdiforringelser og dermed nedskrivningsbehov på signifikante engagementer. På nødliden-
de engagementer nedskrives bankens forventede tab. 
 
Herudover vurderer banken, om der samlet set er indikation for værdiforringelse af bankens 
udlånsportefølje. Det sker ud fra inddelingen af bankens kunder i kreditrisikogrupper, hvor 
kriterierne er ændringer i et antal forklarende makroøkonomiske variable.  
 
Aconto afskrivninger foretages, når det konstateres, at et tab er uundgåeligt. Banken foretager 
en løbende vurdering heraf. Ved større værdiforringelser foretages en konkret vurdering mini-
mum fire gange årligt. Endelig afskrivning sker i forbindelse med sagens afslutning (konkurs, 
gældssanering mv.). 

 
På garantier hensættes den provision, Totalbanken modtager for at påtage sig garantien. Provi-
sionen indtægtsføres over risikoperioden. På garantier, der er værdiforringede og vurderes at 
blive effektive, foretages hensættelse svarende til bankens forventede tab.  
 
Banken foretager jævnligt opfølgning på afskrevne fordringer. 
 
På engagementer, hvor det skønnes, at rentetilskrivning blot vil medføre et yderligere tab for 
banken, standses renteberegningen. Bankens krav på renter er dog fortsat opretholdt. 
 
Idet Totalbanken følger bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fonds-
mæglerselskaber m.fl., henvises til §§ 51-54 i regnskabsbekendtgørelsen for de regnskabsmæs-
sige definitioner.  
 
Eksponeringer og nedskrivninger 
Den samlede værdi af Totalbankens vægtede eksponeringer efter nedskrivninger og før hensyn-
tagen til virkninger af kreditrisikoreduktion andrager 3.901.609 t.kr. 31.03.2011. 
 
Eksponeringer hvorpå der er objektiv indikation for værdiforringelse og dermed nedskrevet 
individuelt eller gruppevist er vist nedenfor fordelt på brancher: 

t.kr. Udlån og garanti-
debitorer, hvorpå 
der er foretaget 
nedskrivninger/ 
hensættelser **) 

Nedskrivninger/ 
hensættelser  
31.03.2011  

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

Offentlige myndigheder 0 0 0 
Landbrug, jagt skovbrug, fi-
skeri 42.658 13.864 12.986 

Industri og råstofudvinding 7.502 7.849 540 
Energiforsyning 26.724 11.024 10.467 
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Bygge og anlæg 6.801 6.496 -1.638 
Handel 38.690 20.825 8.163 
Transport, hoteller og restau-
rationsvirksomhed 5.860 4.180 87 

Information og kommunikation 1.982 931 575 
Finansiering og forsikring 66.334 28.523 11.768 
Fast Ejendom 76.757 42.379 28.012 
Øvrigt erhverv 72 320 -4.371 
I alt erhverv 273.379 136.391         66.589 
Private 34.597  27.646 3.773 
I alt 307.977    164.037 70.362 
*) Udgiftsførte beløb beregnes som: Nedskrivninger/hensættelser ultimo perioden (indeværende år) fratrukket ned-
skrivninger/hensættelser ultimo året (året før) tillagt endeligt tabt (afskrevet) i året  
**) Alene individuelt vurderede.  
 
Idet bankens eksponeringer primært (>95 %) findes i Danmark er eksponeringerne ikke opdelt 
på geografiske områder. 
 
Den samlede værdi af Totalbankens misligholdte fordringer (engagementer hvor der har været 
væsentligt overtræk i mere end 90 dage) andrager 31.03.2011 8.830 t.kr.  
 
Kunder med individuel nedskrivning/hensættelse har fordringer på samlet 256.430 t.kr. og 
garantier for samlet 16.413 t.kr. Der er gruppevist vurderede nedskrivninger på kunder med 
samlet udlån for 1.597.351 t.kr. ligesom der er gruppevist vurderet hensættelser på kunder 
med garantier for i alt 553.535 t.kr.  
 
Det bemærkes, at Totalbanken til beregning af de gruppevise nedskrivninger for udlån anven-
der model udarbejdet af Lokale Pengeinstitutter (LOPI). Modellen nedskriver på lån hvor der 
har været en negativ udvikling i det pågældende låns branche. Nye lån nedskrives således ikke 
gruppevist, ligesom lån der er nedskrevet individuelt ikke indgår i modellen. Såfremt der sker 
en negativ udvikling i alle brancher, vil en stor del af lånene blive genstand for gruppevis ned-
skrivning.  
 
Nedenstående skema viser bevægelserne på værdiforringede fordringer som følge af værdire-
guleringer og nedskrivninger: 
t.kr. Individuelle nedskrivnin-

ger/hensættelser 
Gruppevise nedskrivnin-
ger/hensættelser 

Nedskrivnin-
ger/hensættelser på tilgo-
dehavende hos kreditinsti-
tutter og andre poster 
med kreditrisiko 

 Udlån Garanti-
debitorer 

Udlån Garanti-
debitorer 

Udlån Garanti-
debitorer 

Akkumulerede nedskrivnin-
ger/hensættelser primo på 
udlån og garantidebitorer 

87.044 0 8.489 127 0 0 

Bevægelser i året       
1. Valutakursregulering 0 0 0 0 0 0 
2. Nedskrivninger/ 
    hensættelser i årets løb 70.027 0 1.906 24 0 0 

3. Tilbageførsel af nedskriv- 
    ninger/-hensættelser  
    foretaget i tidligereregn- 
    skabsår, hvor der ikke  
    længere er objektiv indi- 
    kation på værdiforringelse  
    eller værdiforringelsen er  
    reduceret 

584 0 1.332 31 0 0 

4. Andre bevægelser 0 0 0 0 0 0 
5. Værdiregulering af  
    overtagne aktiver 7.865 0 - - 0 0 

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

1.643 0 - - 0 0 

Akkumulerede nedskrivnin-
ger/ hensættelser ultimo på 
udlån og garantidebitorer 

162.709 0 9.063 120 0 0 
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Summen af udlån og garanti-
debitorer, hvorpå der er fore-
taget individuelle nedskriv-
ninger/hensættelser (opgjort 
før nedskrivnin-
ger/hensættelser)  

256.430 16.413 1.597.351 553.535 0 0 

 9. Markedsrisikoområdet 
Totalbankens markedsrisici opgøres efter Finanstilsynets regler. 
 
Bestyrelsen har fastlagt konkrete rammer for direktionens investeringsbeføjelser og bliver mi-
nimum hvert kvartal orienteret om de enkelte eksponeringer i forhold til de fastsatte risikomål. 
 
Bankens renterisici er opgjort under hensyntagen til Finanstilsynets retningslinier og fradrags-
faktorer, som udtrykker tabsrisikoen ved en generel ændring i renten på 1 procentpoint. Valu-
tarisici opgøres med baggrund i Finanstilsynets valutakursindikator 1.  
 
På markedsrisikoområdet er solvenskravene pr. 31.12 2010 opgjort som anført nedenfor: 
 
 
t.kr. Risikovægtede 

poster Solvenskrav 
Poster med positionsrisiko: gældsinstrumenter 291.247 23.300 
Poster med positionsrisiko: aktier m.v. 9.284 743 
Poster med positionsrisiko: råvarer 0 0 
Poster med modpartsrisiko: 118.663 9.493 
Poster med leverings risiko m.v.: 0 0 
Poster med optionstillæg: 0 0 
Samlet valutaposition: 82.813 6.625 
 

10. Virksomhedens eksponeringer i aktier mv. uden for handels-
beholdningen: 
Totalbankens beholdning af aktier uden for handelsbeholdningen består primært af unoterede 
sektoraktier, dvs. aktier i bankens finansielle samarbejdspartnere. I flere selskaber omfordeles 
aktierne, således at bankens ejerandel hele tiden afspejler forretningsomfanget med selskabet. 
Som udgangspunkt benyttes seneste handelsværdi til værdiansættelse af aktierne. Eksisterer 
seneste handelskurs ikke, benyttes indre værdi.  
 
Den samlede beholdning af aktier uden for handelsbeholdningen udgør pr. 31.03.11 i alt 
88.549 t.kr. i kursværdi samt bogført værdi. I 1. kvartal 2011 har banken realiseret gevin-
ster/tab for samlet set 86 t.kr., som følge af salg eller likvidation. De ikke-realiserede gevin-
ster/tab udgør for 1. kvartal 2011 i alt 192 t.kr.  

11. Eksponeringer for renterisiko i positioner uden for handels-
beholdningen 
Renterisiko er risikoen for tab, som følge af at renten stiger eller falder. Renterisikoen måles 
som det forventede kurstab på rentepositioner, der vil følge af en umiddelbar ændring i alle 
renter på 1 procentpoint i enten op- eller nedadgående retning. Renterisikoen opgøres mini-
mum kvartalsvis. 
 
Arten af renterisiko 
Renterisikoen på beholdninger udenfor handelsbeholdningen består af pantebreve, fastforren-
tet udlån, fastforrentet indlån samt fastforrentede lån til ansvarlig supplerende kapital. 
 
For at eliminere bankens renterisiko afdækkes som oftest med et afledt finansielt instrument. 
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I 2010 har banken anvendt afledte finansielle instrumenter for at afdække renteeksponerin-
gen. Afledte finansielle instrumenter indgås som udgangspunkt kun, hvis bankens samlede 
renterisiko derved nedbringes. 
 
Begrænsede renterisici accepteres dog blandt andet i tilfælde, hvor der er tale om udlån med 
forholdsvis kort løbetid og bagvedliggende sikkerhedsstillelse herfor i et sikret produkt, som 
indfries til en på forhånd fastsat minimumskurs. 
 
Forudsætninger vedrørende tilbagebetaling af lån 
Bankens fastforrentede lån til ansvarlig kapital har en kort løbetid (under 5 år), er optaget i 
danske kroner og har årlig rentebetaling, jf. oversigten over supplerende kapital ovenfor. 
 

12. Oplysninger vedrørende securitiseringer 
Totalbanken anvender ikke traditionelle eller syntetiske securitiseringer, hvorved forstås trans-
aktioner eller ordninger, hvorved risikoen ved en eksponering eller en pulje af eksponeringer 
opdeles i trancher, og hvor betalingerne i forbindelse med transaktionen eller ordningen af-
hænger af udviklingen i eksponeringen/puljen af eksponeringer og rangordningen af trancher 
afgør fordelingen af tabene i transaktionens eller ordningen levetid. 
 

13. Oplysninger vedrørende de kreditrisikoreducerende metoder  
Netting 
Totalbanken anvender hverken balanceført netting eller netting under stregen. 
 
Politikker og procedurer for værdiansættelse og forvaltning af sikkerhedsstillelse 
Som sikkerhedsstillelse der kan reducere et engagements kreditrisiko accepteres følgende ho-
vedkategorier: 
 Indlån 
 Obligationer og aktier noteret på officiel børs 
 Garantier stillet af visse offentlige institutioner samt pengeinstitutter og forsikringsselskaber 
 
Totalbankens politik for værdiansættelse af finansielle sikkerheder medfører, at værdiansæt-
telsen er en aktuel markedsværdibetragtning. 
 
Der er en fast procedure for forvaltning og værdiansættelse af de finansielle sikkerheder, der 
medfører, at der er en forsvarlig kreditbeskyttelse af udlånene. De beskrevne procedurer er en 
integreret del af den almindelige risikoovervågning. 
 
Hovedkategorier af sikkerhedsstillelse 
Totalbanken anvender den udbyggede metode som kreditrisikoreducerende teknik. Det medfø-
rer, at pengeinstituttet kan reducere kapitalbelastningen af et engagement, når der tages pant 
i visse finansielle sikkerheder. I kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 7, pkt. 57-60, er det 
anført, hvilke finansielle sikkerheder pengeinstituttet kan anvende under den udbyggede kre-
ditrisikoreducerende metode. I den forbindelse skal det bemærkes, at der i bekendtgørelsens 
stilles krav om, at de finansielle sikkerheder, der anvendes, skal være udstedt af en virksom-
hed eller land med en særlig god rating. 
 
Under hensyn til kapitaldækningsbekendtgørelsens afgrænsninger i bilag 7 kan den finansielle 
sikkerhedsstillelse, som pengeinstituttet modtager, opdeles i følgende hovedkategorier: 
 
 Kontante indskud  
 Børsnoterede obligationer 
 Børsnoterede aktier 
 Børsnoterede Investeringsforeningsbeviser 
 Garantier fra den danske stat, regioner og kommuner 
 Garantier udstedt af danske institutter 
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Totalbanken anvender tillige sikkerhedsstillelse til risikoreduktion af de enkelte engagementer, 
typisk i form af pant i fast ejendom og løsøre. Værdien af sikkerheden vurderes med baggrund 
i dagsværdi eller anden aktuel værdiansættelse, fratrukket margin til dækning af omkostninger 
liggetidsomkostninger samt prisafslag.  
 
Markeds- og kreditrisikokoncentration 
Totalbanken har ikke sikkerheder, der er koncentreret i specielle markeder ligesom sikkerhe-
derne ikke er koncentreret i særlige kreditrisikogrupper. Gennem løbende opfølgning sikres 
det, at der ikke opstår koncentrationer i specielle aktier eller obligationer. 
 
I overensstemmelse med reglerne i kapitaldækningsbekendtgørelsen anvendes finansielle sik-
kerheder til afdækning af kreditrisiko. Skemaet nedenfor viser for hver enkelt eksponeringska-
tegori sikkerhedernes dækning. 
 
I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsens regler for afdækning af kreditrisiko ved finan-
sielle sikkerheder fordeler den fuldt justerede værdi af sikkerhederne sig inden for følgende 
eksponeringskategorier: 
 
Fordeling af sikkerheder på eksponeringskategorier: 
t.kr. Eksponering 
Eksponeringer mod centralregeringer eller centralbanker 0 
Eksponeringer mod erhvervsvirksomheder 35.276 
Eksponeringer mod detailkunder 52.011 
Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom 115 
Eksponeringer hvorpå der er restance eller overtræk 0 
 
 
Anvendte garantier og kreditderivater til afdækning af kreditrisiko fordeler sig inden for følgen-
de eksponeringskategorier: 
 
Fordeling af sikkerheder på eksponeringskategorier: 
t.kr. Eksponering 
Eksponeringer mod centralregeringer eller centralbanker 0 
Eksponeringer mod erhvervsvirksomheder 0 
Eksponeringer mod detailkunder 0 
Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom 0 
Eksponeringer hvorpå der er restance eller overtræk 0 
 
 
 

14. Likviditetsrisiko 
Totalbankens umiddelbare likviditetsberedskab opgøres efter retningslinierne i lov om finansiel 
virksomhed § 152. Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet fremgår under ”Nøgletal”. 
 
Det er Totalbankens politik at have et likviditetsberedskab, som til enhver tid sikrer bankens 
likviditetsbehov. Beredskabet består blandt andet af bundne kredittilsagn fra en række inden-
landske og udenlandske kreditinstitutter.  

 
Totalbanken har i 2. kvartal 2010 opnået individuel statsgaranti for en ramme på 750 mio. kr. 
til udtedelse af obligationslån. Heraf er 500 mio. kr. udnyttet 24. juni 2010 ved optagelsen af 
et 3 årigt obligationslån.  

 
Med garantirammen sikredes Totalbankens likviditet, hvilket giver basis for en fortsat udbyg-
ning af kundebasen. Det sker ved at tiltrække private husstande samt små og mellemstore 
erhvervsvirksomheder, der ønsker et samarbejde med et lokalt pengeinstitut. 
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Totalbanken benytter i sin interne likviditetsstyring en likviditetsmodel for de kommende 12 
måneder. Modellen fortager opgørelser under 2 scenarier, dels under forudsætning af at likvi-
ditetsudvikling og forfaldsstruktur for gæld og indlån udvikler sig som forventet, og dels under 
en række skrappe stresstests, hvor likviditeten påvirkes markant i negativ retning ved mang-
lende forlængelse af eksisterende aftaleindlån, manglende forlængelse af al gæld mv. 

15. Operationel risiko 
Totalbankens operationelle risiko beregnet i overensstemmelse med basisindikatormetoden, jf. 
bekendtgørelse om kapitaldækning, udgør 31.03.2011 275.724 t.kr. 

16. Interne kontrol- og risikostyringssystemer  

Bestyrelsen har stedse fuld opmærksomhed på Totalbankens risici og følger regelmæssigt op 
herpå. Bestyrelsen udøver tilsyn og kontrol med direktionens daglige ledelse af banken. Direk-
tionen rapporterer løbende til bestyrelsen på bestyrelsesmøder, herunder om overholdelse af 
de grænser, der er anført i ”Bestyrelsens § 70 instruks til direktionen.” Instruksen revurderes 
af den samlede bestyrelse hvert år. 
 
Revisionsudvalget overvåger bl.a. regnskabsaflæggelsesprocessen, den lovpligtige revision af 
årsregnskabet samt effektiviteten i bankens interne kontrolsystemer og risikostyringssystemer. 
Totalbanken har forretningsgange og arbejdsprocesser, der skal sikre, at relevante afstemnin-
ger foretages, og at regnskaber aflægges på et korrekt grundlag. 
 
Henset til bankens størrelse er Totalbanken ikke omfattet af lovkrav om intern revision. Total-
banken har en Intern Kontrol, der med reference til direktionen arbejder efter retningslinier 
tilsvarende intern revision. Interne kontrolrapporter tilgår formanden for revisionsudvalget og 
direktionen. Indholdet drøftes i den samlede bestyrelse. 
 


