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Indledning

Denne rapport skal medvirke til, at Sydbank-koncernen opfylder 
sine oplysningsforpligtigelser i relation til finansielle risici, jf. 
Finanstilsynets kapitaldækningsbekendtgørelse (bilag 20).

Rapporten fokuserer på kreditrisici. Øvrige risikoområder er 
beskrevet i koncernens årsrapport for 2010. 

I bilag 1 er en række af de fagudtryk, der anvendes, forklaret.

Kreditrisiko
kreditrisiko er risikoen for tab som følge af debitors misligholdelse 
af betalingsforpligtelser over for koncernen. I kreditrisikoen indgår 
udlån, tilsagte kreditter og garantier samt markedsværdier på 
afledte finansielle instrumenter og eventuelle kapitalandele.

I rapporten anføres eksponeringen som følge af kravene i kapital-
dækningsbekendtgørelsen som en bruttoeksponering. Tabellen til 
højre viser, hvordan bruttoeksponeringen (160.026 mio. kr.) kan 
afstemmes til udlån (83.752 mio. kr.) ifølge regnskabet. I det føl-
gende vil der primært være fokus på kreditrisikoen mod erhvervs- 
og privatkunder. 

Året 2010 
2010 har været et vanskeligt år rent konjunkturmæssigt, hvilket har påvirket koncernens generelle risikobillede, særligt kreditrisikoen. 
Nedskrivninger på udlån udgør 1.400 mio. kr. mod 1.195 mio. kr. i 2009. Niveauet ligger over koncernens forventninger ved indgangen 
til 2010.

Finanstilsynets ordinære undersøgelse af blandt andet koncernens udlånsportefølje blev afsluttet ved udgangen af 3. kvartal 2010. 
Tilsynet vurderede, at koncernens samlede niveau for nedskrivninger var passende.

Udviklingen i 4. kvartal 2010 er påvirket af, at koncernen har anlagt en mere forsigtig vurdering af nedskrivninger på visse bankudlån. 
Stigningen er således ikke udtryk for en forværring af kreditboniteten. Herudover afspejler niveauet de vanskelige samfundsøkonomiske 
forhold.

Mio. kr. 2010 

Udlån til dagsværdi  10.724

Udlån til amortiseret kostpris 73.028

Udlån ifølge regnskab 83.752

- udlån til kommuner -1.006

Uudnyttede kreditter 27.240

Afledte finansielle instrumenter 3.033

Eventualforpligtelser mv. 11.708

Bruttoeksponering mod erhvervs- og privatkunder 124.727

Stater inkl. kommuner 3.347

Institutter 29.488

Aktier 858

Andre eksponeringer 1.606

Bruttoeksponering kreditrisiko 160.026

Bruttoeksponering kreditrisiko
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 Mio. kr.    Effekt af   2010 
   Brutto-  kredit- konverte- Ekspo- Risiko- Årets gen-
   ekspo- risiko- rings- nering vægtede nemsnitlige
  Metode nering reduktion faktorer (uvægtet) poster eksponering
       
Eksponeringskategori:       

Erhvervskunder STD 5.245 -103 -1.381 3.761 3.798 5.705
  IRB 84.185 -16.008 -18.974 49.203 40.156 83.068
Privatkunder STD 813 -88 -183 542 416 902
  IRB 34.484 -10.499 -263 23.722 9.729 35.158
Erhvervs- og privatkunder i alt  124.727 -26.698 -20.801 77.228 54.099 124.833
Stater mv. STD 3.347 -365 -1.284 1.698 0 3.756
Institutter STD 29.488 -20.115 -2.130 7.243 1.477 33.942
Aktier STD 858 - - 858 858 771
Andre eksponeringer  1.606 - - 1.606 1.606 1.659

I alt  160.026 -47.178 -24.215 88.633 58.040 164.961

Andel IRB (pct.)  75 56 79 84 88 72
Andel STD (pct.)  25 44 21 16 12 28

Fordeling af koncernens krediteksponering

Krediteksponering

 Mio. kr.       2009 
        
Eksponeringskategori:       

Erhvervskunder STD 6.525 -79 -2.425 4.021 4.072 7.019
  IRB 89.094 -18.423 -19.810 50.861 43.130 89.649
Privatkunder STD 991 -84 -228 679 517 2.054
  IRB 34.787 -9.071 -307 25.409 10.775 32.124
Erhvervs- og privatkunder i alt  131.397 -27.657 -22.770 80.970 58.494 130.846
Stater mv. STD 6.837 -1.170 -995 4.672 - 4.171
Institutter STD 31.824 -17.122 -3.279 11.423 1.496 22.710
Aktier STD 887 - - 887 887 732
Andre eksponeringer  1.731 - - 1.731 1.731 1.686

I alt  172.676 -45.949 -27.044 99.683 62.608 160.145

Andel IRB (pct.)  72 61 74 78 89 77
Andel STD (pct.)  28 39 26 22 11 23

Tabellen herunder viser koncernens samlede krediteksponering fordelt på kategorierne:

1. Erhvervskunder
2. Privatkunder
3. Stater (inkl. kommuner og regioner) 
4. Institutter (banker, sparekasser og andelskasser)
5. Aktier uden for handelsbeholdningen (anlægsaktier)
6. Andre eksponeringer (koncernens anlægsaktiver mv., primært koncernens egne ejendomme)
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Krediteksponering

 Mio. kr.  Eksponering Risikovægtede
   uvægtet aktiver

Erhvervskunder STD   -260   -274
  IRB   -1.658   -2.974
Privatkunder STD   -137   -101
  IRB   -1.687   -1.046
Erhvervs- og privatkunder i alt    -3.742   -4.395
Stater STD   -2.974   0
Institutter STD   -4.180   -19
Aktier STD   -29   -29
Andre eksponeringer    -125   -125

I alt  -11.050 -4.568

Ændringerne i den uvægtede eksponering og i de risikovægtede aktiver (RWA) fra 2009 til 2010

Eksponeringerne mod privat- og erhvervskunder er i tabellen på side 5 specificeret efter, hvorvidt de risikovægtede aktiver beregnes 
efter interne ratingbaserede metoder (IRB) eller efter standardmetoden (STD). 

De eksponeringer, der beregnes efter standardmetoden, er:
•	 Eksponeringer	i	bankens	filialer	i	Tyskland
•	 Eksponeringer	i	datterbanken	i	Schweiz
•	 Enkelte	leasingengagementer

Bruttoeksponeringen udgøres af udlån, uudnyttede kredittilsagn, tilgodehavende renter, repo-/reverseforretninger, garantier samt mod-
partsrisiko på afledte finansielle instrumenter.  

Den uvægtede eksponering fremkommer ved at reducere bruttoeksponeringen med:
•	 Kreditrisikoreduktion	(sikkerheder)
•	 Effekten	af	konverteringsfaktorer

For alle erhvervskunder og for de kategorier, hvor de risikovægtede aktiver beregnes efter standardmetoden, er der medtaget de sikker-
heder, der ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen kan fratrækkes. Det vil stort set sige, at kun børsnoterede aktier og obligationer kan 
anvendes til kreditrisikoreduktion for disse kategorier. For privatkunder, hvor de risikovægtede aktiver beregnes efter IRB, anvendes 
interne modeller til at estimere sikkerhedernes værdi.

konverteringsfaktoren er et udtryk for den andel af et uudnyttet kredittilsagn, der vil være udnyttet, hvis kunden defaulter. konverterings-
faktoren for ”Stater” og ”Institutter” samt de erhvervs- og privatkunder, hvor koncernen anvender standardmetoden, er ifølge kapital-
dækningsbekendtgørelsen nul. 

For erhvervskunder, der følger IRB, kan de fleste engagementer opsiges med så kort varsel fra koncernens side, at konverteringsfakto-
ren for disse engagementer kan sættes til nul. For privatkunder, der følger IRB, anvender koncernen interne modeller til at estimere kon-
verteringsfaktoren. Disse modeller viser, at konverteringsfaktoren for de fleste produkter ligger i niveauet 100 pct.

Samlet set betyder det, at der for erhvervsengagementer, som følger IRB, er en betydelig effekt af konverteringsfaktoren (20 mia. kr.), 
mens der stort ikke er nogen reduktion i bruttoeksponeringen over for privatkunder.

I nedenstående tabel vises ændringerne i den uvægtede eksponering og i de risikovægtede aktiver fra 2009 til 2010. Som det fremgår, 
er den uvægtede eksponering mod erhvervs- og privatkunder faldet med 3,7 mia. kr., mens de risikovægtede aktiver er faldet med 4,4 
mia. kr. Det skyldes en forbedret kreditbonitet for erhvervskunder i årets løb. 
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Krediteksponering

Den uvægtede eksponering steg fra januar 2008 til oktober 2008 fra 45 mia. kr. til 55 mia. kr., men er siden faldet og ligger 
nu på 49 mia. kr. RWA lå frem til efteråret 2008 på cirka 70 pct. af den uvægtede eksponering, men som følge af finanskri-
sen og den deraf følgende forringelse af porteføljen steg RWA frem til sommeren 2009. 

Boniteten er svagt forbedret i løbet af 2010, idet RWA er faldet mere end den uvægtede eksponering.

I nedenstående figur fremgår den tilsvarende udvikling i den uvægtede eksponering og risikovægtede aktiver for privatkunder.

Risikovægtede aktiver og den uvægtede eksponering for erhvervskunder

Figuren herunder gengiver udviklingen i de risikovægtede aktiver (RWA) og den uvægtede eksponering for erhvervskunder 
siden januar 2008.

Som figuren viser, var der frem til efteråret 2008 en svag stigning i den uvægtede eksponering, mens RWA i samme perio-
de steg betydeligt som følge af en svagere kreditbonitet. I 2010 faldt RWA en del mere end den uvægtede eksponering, 
hvilket kan tages som et udtryk for en svag forbedring af kreditboniteten gennem 2010.

Den uvægtede eksponering (venstre akse)
RWA (højre akse)

Risikovægtede aktiver og den uvægtede eksponering for privatkunder

Den uvægtede eksponering (venstre akse)
RWA (højre akse)
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Den samlede kreditrisiko styres efter politikker og rammer, der er fastlagt af bestyrelsen. 

koncernens kreditvirksomhed bliver tilrettelagt i overensstemmelse med koncernens visioner og strategier. Den skal derfor være kende-
tegnet ved at være kompetent, konkurrencedygtig, troværdig og imødekommende.

kreditvirksomheden anvendes som et aktivt led i bestræbelserne på at forøge koncernens indtjening. Det sker ved:

•	 at	fastholde	og	forøge	antallet	af	gode	og	perspektivrige	privat-,	investerings-	og	erhvervskunder

og ved:

•	 at	fastholde	og	forøge	kundernes	forretningsomfang	med	koncernen	gennem	en	afbalanceret	sammensætning	af:
 – udlån og garantier
 – indlån
 – forretninger i forbindelse med betalingsformidling
 – handel med værdipapirer mv.
 – finansielle instrumenter

Risici i forbindelse med långivning skal være forudkalkuleret på et kvalificeret og velunderbygget grundlag.

Der skal være en procedure, der sikrer identifikation af engagementer, som skal styrkes eller afvikles. For disse engagementer skal der 
fastlægges en konkret handlingsplan. 

Bevilling
Bestyrelsen fastlægger de overordnede rammer for kreditgivningen og får løbende de største engagementer til bevilling eller orientering. 
 
Bevillinger kan foretages af medarbejdere, der er tildelt en skriftlig bevillingsbeføjelse. Denne beføjelse er afstemt med medarbejderens 
erfaring og uddannelse samt kundeporteføljen og den enkelte kundes rating.

Det er målsætningen, at antalsmæssigt mere end 90 pct. af engagementerne med privatkunder kan bevilges af kundens afdeling, og at 
de resterende kunders engagement bevilges af bankens regioner. Større engagementer med privatkunder skal bevilges centralt af 
kredit.

Erhvervskunder betjenes som udgangspunkt i regionshovedkontoret eller i særligt udpegede erhvervsafdelinger. Det er målsætningen, at 
alle mindre erhvervsengagementer bevilges decentralt i regionen. Mellemstore og større engagementer skal bevilges centralt af kredit, 
direktionen eller bestyrelsen.

Kreditvurderingsprocessen
koncernens kreditmæssige beslutninger baseres på en systematisk og struktureret gennemgang af kundens forhold og den eller de 
brancher, som kunden tilhører. Gennemgangen baseres på al tilgængelig information, herunder brancheanalyser og regnskaber. 
Herudover foretages der også en vurdering af erhvervskundens forretningsplan.

kreditarbejdet foregår dels i privat- og erhvervsafdelingerne, dels på centralt hold i kredit. Som beskrevet i afsnittet ”Risikoklassificering/
rating” har koncernen egenudviklede ratingmodeller til klassifikation af risici på privat-, mindre erhvervs-, erhvervs- og investeringskun-
der. 

Samtidig har koncernen en veludbygget og kompetent kreditorganisation, der sammen med ratingmodellerne sikrer fokus på koncer-
nens kreditrisici, såvel i bevillingsarbejdet som i opfølgningsarbejdet. 

kreditorganisationen justeres løbende, så kreditvurderingskapaciteten tilpasses koncernens udvikling og konjunktursituationen.

Kreditpolitik – overordnet
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koncernens krediteksponering retter sig mod kundesegmenterne:
•	 privat-	og	erhvervskunder	i	Danmark	
•	 privat-	og	erhvervskunder	i	Tyskland
•	 investeringskunder	i	bankens	danske	og	tyske	afdelinger	samt	datterbanken	i	Schweiz.

Tabellen herunder viser koncernens bruttoeksponering efter kundernes geografiske placering. 

Kundesegmenter

 Mio. kr.       2010
       
  Eksponering – geografisk	 	 	 Danmark	 Tyskland	 Schweiz	 Øvrige	 I	alt	
  
Erhvervskunder   75.043 3.607 946 9.834 89.430
Privatkunder   32.644 614 332 1.707 35.297
Erhvervs- og privatkunder  i alt   107.687 4.221 1.278 11.541 124.727
Stater mv.   3.305 30 12 - 3.347
Institutter   24.043 1.992 676 2.777 29.488
Aktier   858 - - - 858
Andre eksponeringer   1.500 76 12 18 1.606

I alt   137.393 6.319 1.978 14.336 160.026

Koncernens krediteksponering fordelt efter kundens residensland

 Mio. kr.      2009
      
Erhvervskunder   80.370 3.605 790 10.854 95.619
Privatkunder   33.458 679 299 1.342 35.778
Erhvervs- og privatkunder  i alt   113.828 4.284 1.089 12.196 131.397
Stater mv.   6.685 142 10 - 6.837
Institutter   21.584 3.782 1.007 5.451 31.824
Aktier   887 - - - 887
Andre eksponeringer   1.626 74 14 17 1.731

I alt   144.610 8.282 2.120 17.664 172.676

Som det fremgår, er langt størstedelen af eksponeringen mod danske kunder (86 pct.).

I løbet af 2010 er bruttoeksponeringen faldet med 12,7 mia. kr., primært som følge af et fald i bruttoeksponeringen mod ”Stater mv.”, 
”Institutter” og ”Erhvervskunder”.

Faldet i bruttoeksponeringen i Tyskland på 2 mia. kr. kan i alt væsentlighed tilskrives en nedgang i bruttoeksponeringen mod pengeinsti-
tutter (1,8 mia. kr.). Det er en følge af en bevidst reduktion af udlån til kunder i andre danske banker.
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Risikokoncentration

Engagementer med én kunde eller en gruppe af indbyrdes forbundne kunder må efter fradrag for særligt sikre krav ikke overstige 25 
pct. af basiskapitalen i henhold til § 145 i lov om finansiel virksomhed.  

I tabellen herunder ses de eksponeringer, der efter fradrag for særligt sikre krav udgør 10 pct. eller mere af basiskapitalen.

Mio. kr. 2010 2009
  Engagement opgjort  Engagement opgjort
  efter § 145 efter § 145

Engagement > 20 % af basiskapital 3.324 -
Engagement 10-20 % af basiskapital 2.836 2.028

I alt 6.160 2.028

Procent af basiskapital 54,4 17,2

Store engagementer

Ifølge koncernens kreditpolitik vil koncernen ikke være afhængig af store enkeltkunder. Det indebærer blandt andet, at følgende skal 
være opfyldt:

•	 De	10	største	engagementer	må	som	udgangspunkt	ikke	udgøre	mere	end	maksimalt	10	pct.	af	koncernens	samlede	kreditportefølje.		
•	 De	10	største	engagementer	må	efter	fradrag	af	belåningsværdien	af	eventuelle	sikker	heder	ikke	udgøre	mere	end	fem	pct.	af	den		 	
 samlede kreditportefølje.
•	 Som	hovedregel	må	intet	engagement	med	en	enkelt	kunde	udgøre	mere	end	10	pct.	af	koncernens	kernekapital.	

For alle tre krav gælder, at engagementer med kreditinstitutter, investeringsforeninger og offentlige virksomheder er undtaget.

Ultimo 2010 udgør de 10 største engagementer 4,6 pct. af koncernens samlede kreditportefølje. Efter fradrag af belåningsværdier for 
sikkerheder udgør de 10 største engagementer 3,7 pct. af den samlede kreditportefølje. Ingen engagementer udgør mere end 10 pct. 
af koncernens kernekapital.

Ovennævnte engagementer på i alt 54,4 pct. af koncernens basiskapital er alle mod store kreditinstitutter.
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Risikokoncentration

De 100 største engagementer

 Mio. kr.      2010
       
  Branche/ratingklasse 1-3 4-6 7-9 Default STD/NR I alt 
  
Stater mv. - - - - 1.000 1.000
Ejendomme 1.223    1.275 260 127 - 2.885
Handel (detail og engros) 3.833    950 75 - - 4.858
Investering, repo/reverse 7.421    - - - - 7.421
Investering, øvrige 4.925    2.124 652 - - 7.701
Landbrug 335    417 19 - - 771
Produktion 2.387    437 78 - - 2.902
Bygge og anlæg 673    363 17 - - 1.053
Service (liberale erhverv) 1.448    93 - - - 1.541
Transport 867    239 98 - - 1.204
Privatkunder 575    103 1 - - 679

I alt 23.687    6.001 1.200 127 1.000 32.015

Pct. 74,0  18,7  3,8  0,4  3,1  100,0 

Tabellen ovenfor viser bruttoeksponeringen for koncernens 100 største kunder opgjort efter reglerne i § 145 i lov om finansiel virksom-
hed – fordelt på brancher og ratingklasser. Engagementer med kreditinstitutter, aktier og andre eksponeringer er ikke medtaget.

Som det fremgår af tabellen nedenfor, er kreditboniteten markant forbedret i forhold til samme opgørelse i 2009. 74 pct. af bruttoekspo-
neringen ligger nu i ratingklasserne 1-3 mod kun 44 pct. i 2009.

De 100 største engagementer – ændringer fra 2009 til 2010

 Mio. kr.       
      
  Branche/ratingklasse 1-3 4-6 7-9 Default STD/NR I alt 
  
Stater mv. - - - - 150 150
Ejendomme 507 -441 -380 -21 - -335
Handel (detail og engros) 1.375 -924 65 - - 516
Investering, repo/reverse 7.132 -2.158 - - - 4.974
Investering, øvrige 2.585 -1.493 -563 - - 529
Landbrug -292 25 19 - - -248
Produktion 513 -644 78 - - -53
Bygge og anlæg 177 12 14 - - 203
Service (liberale erhverv) 34 -52 -2 - -5 -25
Transport 298 184 49 - - 531
Privatkunder 70 -44 -88 - -15 -77

I alt 12.399 -5.535 -808 -21 130 6.165

Pct. 30,3  -25,9 -4,0 -0,2 -0,2 0,0  

Note: koncernens 100 største kunder i 2010 er ikke nødvendigvis de samme som i 2009.
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Brancher

 Mio. kr.      2010
   Erhvervs- Privat-   
  Branche/eksponeringskategori  kunder kunder Øvrige I alt Pct. 
  
Sektorgarantier  166 - - 166  0,1 
Ejendomme  11.185 146 - 11.331  9,1 
Handel (detail og engros)  14.900 446 - 15.346  12,3 
Investering, repo/reverse  10.656 23 - 10.679  8,6 
Investering, øvrige  16.901 1.318 - 18.219  14,6 
Landbrug  9.345 292 - 9.637  7,7 
Produktion  9.067 123 - 9.190  7,4 
Bygge og anlæg  3.816 232 - 4.048  3,2 
Service (liberale erhverv)  6.631 607 - 7.238  5,8 
Transport  3.018 93 - 3.111  2,5 
Privatkunder  3.745 32.017 - 35.762  28,7
Erhvervs- og privatkunder i alt  89.430 35.297 - 124.727 100,0
Stater mv.  - - 3.347 3.347 -  
Institutter, repo/reverse  - - 20.672 20.672 -  
Institutter, øvrige  - - 8.797 8.797 - 
Sektorgarantier  - - 19 19 -  
Aktier  - - 858 858 -  
Andre eksponeringer  - - 1.606 1.606 - 

I alt  89.430 35.297 35.299 160.026 -

 Mio. kr.      2009
  
Sektorgarantier  705 - - 705  0,6
Ejendomme  12.236 155 - 12.391  9,4
Handel (detail og engros)  14.129 457 - 14.586  11,1
Investering, repo/reverse  12.828 9 - 12.837 9,8
Investering, øvrige  19.375 575 - 19.950  15,2
Landbrug  9.697 246 - 9.943  7,6
Produktion  9.348 113 - 9.461  7,2
Bygge og anlæg  3.849 229 - 4.078  3,1
Service (liberale erhverv)  6.927 729 - 7.656  5,8
Transport  2.867 88 - 2.955  2,2
Privatkunder  3.658 33.177 - 36.835  28,0
Erhvervs- og privatkunder i alt  95.619 35.778 - 131.397 100,0
Stater mv.  - - 6.837 6.837 - 
Institutter, repo/reverse  - - 17.806 17.806 - 
Institutter, øvrige  - - 13.998 13.998 - 
Sektorgarantier  - - 20 20 - 
Aktier  - - 887 887 - 
Andre eksponeringer  - - 1.731 1.731 - 

I alt  95.619 35.778 41.279 172.676 -

Koncernens krediteksponering fordelt på brancher
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Brancher

koncernens krediteksponering mod erhvervskunder ønskes sammensat, så den harmonerer med udsigterne for de enkelte brancher, og 
må ikke afvige væsentligt fra branchespredningen for pengeinstitutsektoren. Herudover kan risikovurderinger betyde, at koncernen 
bevidst vælger at undervægte eksponeringen mod enkelte brancher.

Tabellerne på side 12 viser koncernens bruttoeksponering i forskellige brancher samt fordelingen på erhvervs- eller privatkunder.

Den branche, de enkelte kunder tilhører, er defineret af koncernen. Fordelingen kan derfor ikke sammenlignes med branchefordelingen i 
koncernens årsrapport, der i henhold til regnskabsbestemmelserne skal følge Erhvervs- og Selskabsstyrelsens fastsatte brancher.

I nedenstående tabel vises ændringerne fra 2009 til 2010 i den af koncernen foretagne branchemæssige fordeling. Som det fremgår fal-
der eksponeringen mod næsten alle brancher. De største fald er mod ”Investering, repo/reverse”, ”Investering, øvrige” og ”Ejendomme”.

Eksponering – brancher

  2010 2009 Ændring Ændring
    mio. kr pct.

Sektorgarantier 166 705 -539 -76,5
Ejendomme 11.331 12.391 -1.060 -8,6
Handel (detail og engros) 15.346 14.586 760 5,2
Investering, repo/reverse 10.679 12.837 -2.158 -16,8
Investering, øvrige 18.219 19.950 -1.731 -8,7
Landbrug 9.637 9.943 -306 -3,1
Produktion 9.190 9.461 -271 -2,9
Bygge og anlæg 4.048 4.078 -30 -0,7
Service (liberale erhverv) 7.238 7.656 -418 -5,5
Transport 3.111 2.955 156 5,3
Privatkunder 35.762 36.835 -1.073 -2,9

I alt 124.727 131.397 6.670 -5,1
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 Mio. kr.      2010
       
  Branche/ratingklasse  1-3 4-6 7-9 Default STD/NR I alt 
  
Sektorgarantier - - - - 166 166
Ejendomme 3.887    4.334    1.825    736    549 11.331
Handel (detail og engros) 7.407    5.051    1.027    132    1.729 15.346
Investering, repo/reverse 10.286    393    -    -    - 10.679
Investering, øvrige 10.349    5.270    1.732    514    354 18.219
Landbrug 2.905    4.796    1.812    58    66 9.637
Produktion 5.480    2.704    727    127    152 9.190
Bygge og anlæg 1.645    1.753    421    122    107 4.048
Service (liberale erhverv) 3.755    2.298    389    47    749 7.238
Transport 1.479    1.230    333    19    50 3.111
Privatkunder 26.470    5.902    788    466    2.136 35.762
Erhvervs- og privatkunder i alt 73.663    33.731 9.054 2.221 6.058 124.727
Stater mv. - - - - 3.347 3.347
Institutter, repo/reverse - - - - 20.672 20.672
Institutter, øvrige - - - - 8.797 8.797
Sektorgarantier - - - - 19 19
Andre eksponeringer - - - - 2.464 2.464

I alt 73.663    33.731 9.054 2.221 41.357 160.026

Koncernens krediteksponering fordelt på brancher samt ratingklasser

krediteksponering mod ejendomsbranchen kan opdeles således:

Udlejning af privatboliger 788    1.200 537 26 - 2.551
Udlejning af erhvervsejendomme 1.961    2.028 672 195 547 5.403
køb og salg af fast ejendom 555    689 291 313 2 1.850
Andet 583    417 325 202 - 1.527

Ejendomme i alt 3.887    4.334 1.825 736 549 11.331

 Mio. kr.      2009
  
Sektorgarantier - - - - 705 705
Ejendomme 2.723    5.917    2.195    737    819 12.391
Handel (detail og engros) 5.859    6.266    985    110    1.366 14.586
Investering, repo/reverse 10.679    2.158    - - - 12.837
Investering, øvrige 7.342    8.306    2.715    531    1.056 19.950
Landbrug 3.207    5.384    1.190    44    118 9.943
Produktion 4.800    3.518    407    117    619 9.461
Bygge og anlæg 1.536    2.090    304    103    45 4.078
Service (liberale erhverv) 3.457    2.769    397    95    938 7.656
Transport 1.636    1.049    191    17    62 2.955
Privatkunder 26.432    7.301    915    399    1.788 36.835
Erhvervs- og privatkunder i alt 67.671    44.758 9.299 2.153 7.516 131.397
Stater mv. - - - - 6.837 6.837
Institutter, repo/reverse - - - - 17.806 17.806
Institutter, øvrige - - - - 13.998 13.998
Sektorgarantier - - - - 20 20
Andre eksponeringer - - - - 2.618 2.618

I alt 67.671    44.758 9.299 2.153 48.795 172.676
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Tabellerne på side 14 viser koncernens bruttoeksponering fordelt på brancher og ratingklasser. Ratingklasserne er delt op i følgende 
grupper:

Ratingklasse 1-3 Omfatter koncernens bedste og gode kunder
Ratingklasse 4-6 Omfatter kunder, hvis kreditbonitet ligger omkring eller under middel
Ratingklasse 7-9 Omfatter koncernens dårligste, men ikke defaultede, kunder
Default  Omfatter defaultede kunder
STD/NR  Omfatter kunder uden rating 

I nedenstående tabel vises ændringen i bruttoeksponeringen fra 2009 til 2010 vedrørende de ratede kunder.

 Mio. kr.      
       
  Branche/ratingklasse  1-3 4-6 7-9 Default I alt 
  
Ejendomme  1.164 -1.583 -370 -1 -790
Handel (detail og engros)  1.548 -1.215 42 22 397
Investering, repo/reverse  -393 -1.765 - - -2.158
Investering, øvrige  3.007 -3.036 -983 -17 -1.029
Landbrug  -302 -588 622 14 -254
Produktion  680 -814 320 10 196
Bygge og anlæg  109 -337 117 19 -92
Service (liberale erhverv)  298 -471 -8 -48 -229
Transport  -157 181 142 2 168
Privatkunder  38 -1.399 -127 67 -1.421

I alt  5.992 -11.027 -245 68 -5.212

Ændringer i bruttoeksponeringen blandt ratede kunder fra 2009 til 2010

Som tabellen viser, er eksponeringen i ratingklasserne 1-3 i løbet af 2010 steget med 6 mia. kr., mens eksponeringen i ratingklasserne 
4-6 er faldet med 11 mia. kr. De største ændringer er sket i branchen ”Investering, øvrige”, hvor eksponeringen i ratingklasse 1-3 er ste-
get med 3 mia. kr. og faldet i de øvrige ratingklasser med i alt 4 mia. kr. Det skyldes, at en del investeringsengagementer, der var indpla-
ceret i ratingklasse 4 eller dårligere, enten er afviklet eller har fået styrket kapitalen og dermed kan indplaceres i en bedre ratingklasse.

Brancher med særlig opmærksomhed
kreditmæssigt er der i disse år særligt fokus på brancherne ”Ejendomme” og ”Landbrug”. Derfor er eksponeringen mod disse brancher 
yderligere specificeret herunder. 

Erhvervsengagementer i de to brancher må ifølge koncernens kreditpolitik maksimalt udgøre følgende andele af koncernens samlede 
udlåns- og garantiportefølje:
•	 Ejendomsengagementer,	inkl.	bygge-	og	anlægssektoren:	maksimalt	20	pct.
•	 Landbrug:	maksimalt	10	pct.

Ejendomsengagementer inkl. bygge og anlægssektoren udgør ultimo 2010 12,3 pct. mod 12,5 pct ultimo 2009. Eksponering mod 
landbruget udgør 7,7 pct. ultimo 2010 mod 7,6 pct. ultimo 2009.

Ejendomme
Eksponeringen mod ejendomme er specificeret i fire underbrancher. Som det fremgår af tabellen på side 16, er eksponeringen i bran-
chen i løbet af 2010 faldet med 1 mia. kr., svarende til et fald på 9 pct. Nedgangen i eksponeringen er især sket i ratingklasserne 4-6 
(1,6 mia. kr.), mens der i ratingklasserne 1-3 er sket en forøgelse af eksponeringen (1,2 mia. kr.).
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Ejendomme – ændring i bruttoeksponeringen blandt ratede kunder fra 2009 til 2010

 Mio. kr.      
       
  Branche/ratingklasse 1-3 4-6 7-9 Default STD/NR I alt 
  
Udlejning af privatboliger 195 -179 -28 -2 -1 -15
Udlejning af erhvervsejendomme 570 -529 -111 103 -266 -233
køb og salg af fast ejendom 276 -243 -149 -95 -3 -214
Andet 123 -632 -82 -7 - -598

I alt 1.164 -1.583 -370 -1 -270 -1.060

Vurdering af udsigterne for ejendomsmarkedet
Det er koncernens vurdering, at ejendomsmarkedet er hårdt ramt af finanskrisen og tilbageslaget i dansk økonomi. Selvom der er positi-
ve takter i samfundsøkonomien, er disse ikke stærke nok til på kort sigt at vende udviklingen i branchen. Der bliver kun i begrænset 
omfang handlet ejendomme, da det er vanskeligt at finde investorer, som både kan og vil betale en tilfredsstillende pris. Samtidig er 
branchen meget følsom for eventuelle rentestigninger. koncernen er derfor i særlig grad opmærksom på risikoen i porteføljen.

Landbrug
Som det fremgår af tabellen herunder, er bruttoeksponeringen mod landbrug på 9,6 mia. kr., svarende til 7,7 pct. af koncernens samle-
de eksponering mod erhvervs- og privatkunder. Det svarer stort set til niveauet fra 2009. Branchen opdeles i fire segmenter. Segmentet 
”Øvrige” består af eksponeringer mod skovbrug, gartneri og mindre bedrifter med blandede aktiviteter, herunder fjerkræ og mink.

Vurdering af udsigterne for landbrug
Efter et meget vanskeligt år 2009 er udviklingen vendt, og for landbruget som helhed er der udsigt til en drift i balance i 2010-12. På 
trods af disse forbedringer er den forventede indtjening for en gennemsnitsbedrift fortsat på et utilfredsstillende lavt niveau. Landbrugets 
største problem er den høje gæld, der gør branchens følsomhed over for rentestigninger meget stor.

Kvæg- og mælkeproducenter
Mælkeproducenterne realiserede et ualmindeligt dårligt økonomisk resultat i 2009. På nuværende tidspunkt ser det ud til, at indtjeningen 
for mælkeproducenterne, set ud fra en gennemsnitsbetragtning, vil balancere i årene 2010-12.

Svin
Stigninger i afregningspriserne for svin i starten af 2010 lovede godt for branchen, men prisstigningerne på foder har fjernet optimismen, 
så der også i de kommende år ventes underskud på driften. Det er derfor koncernens vurdering, at flere bedrifter er i risiko for at 
komme ind i en afviklingsfase.

Planteavl
Planteavlere må også i 2010 forvente et negativt driftsresultat, selvom der i efteråret 2010 har været tale om store prisstigninger på korn. 
Det skyldes, at høsten i 2010 var lidt lavere end normalt, og at der var store udgifter til tørring og håndtering af det våde korn. Da det 
forventes, at det nuværende høje prisniveau vil fastholdes frem til næste høst, vurderes det, at der vil være balance i branchens indtje-
ning i 2011.

Landbrug – bruttoeksponering

   Mio. kr. Pct.

kvæg  2.349               24,4 
Svin  2.664                27,6 
Planteavl  2.093                21,7 
Øvrige  2.531                26,3 

I alt  9.637             100,0 

Den samlede ændring af bruttoeksponeringen i branchen ”Ejendomme” fremgår af tabellen herunder.
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Sikkerheder

For at reducere risikoen på de enkelte forretninger anvender koncernen mulighederne for at etablere pant i aktiver, nettingaftaler, garanti-
er m.m. De hyppigst forekommende pantsætninger er pant i fast ejendom og i finansielle aktiver i form af aktier, obligationer og investe-
ringsbeviser. 

koncernen modtager garantier eller kautioner for engagementer. En stor del af disse er stillet af selskaber eller personer, hvor der består 
et koncernforhold mellem debitor og garantistiller. Af forsigtighedshensyn tillægges disse garantier og kautioner ikke selvstændig værdi.

Værdien af den stillede sikkerhed bliver løbende vurderet. Den opgøres som det forventede nettoprovenu ved realisation. For de hyp-
pigst forekommende sikkerhedstyper har koncernen etableret modeller, der estimerer værdien af de pågældende aktiver. For sikker-
hedstyper, hvor der ikke foreligger en værdiansættelsesmodel, ansættes værdien på basis af ekspertvurderinger.

Blanko i et engagement beregnes som bruttoengagementet fratrukket den forsigtigt opgjorte sikkerhedsværdi. 
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koncernen har egenudviklede ratingmodeller til håndtering af kreditrisici på privat- og erhvervskunder. Det grundlæggende formål er 
løbende at følge de økonomiske forhold hos kunden og identificere økonomiske problemer på et så tidligt tidspunkt som muligt – med 
henblik på at udarbejde en handlingsplan i samarbejde med kunden. 

Modellerne er udviklet med udgangspunkt i Basel-komitéens anbefalinger. Gennem dialog med andre interessenter i markedet, herun-
der kreditinstitutter, tilsynsmyndigheder og ratingbureauer, har koncernen sikret, at modellerne lever op til markedsstandard.

I forbindelse med beregning af koncernens søjle I-kapitalkrav estimerer koncernen løbende risikoparametrene PD, LGD og EAD for kon-
cernens privatkunder samt PD for koncernens erhvervskunder, hvor: 
•	 PD	er	sandsynligheden	for,	at	kunden	misligholder	sine	forpligtelser	over	for	koncernen	inden	for	de	kommende	12	måneder.
•	 LGD	er	den	andel	af	et	givet	kundeengagement,	som	forventes	tabt,	såfremt	kunden	defaulter	inden	for	de	kommende	12	måneder.
•	 EAD	er	den	forventede	eksponering,	såfremt	kunden	defaulter.	

Til brug for beregningen af EAD estimerer koncernen en konverteringsfaktor med henblik på at omregne uudnyttede kredittilsagn til for-
ventet eksponering givet misligholdelse. 

Risikoparametrene indgår endvidere ved beregning af en række centrale interne nøgletal for koncernens kreditportefølje, herunder for-
ventet tab. Herudover indgår risikoparametrene som et centralt styringsværktøj i koncernens kreditproces, blandt andet i forbindelse 
med: 
•	 at	målrette	salgsaktiviteten,	herunder	prisfastsættelsen
•	 bevillingsbeføjelser
•	 kreditbehandlingen	og	risikoopfølgningen
•	 beregningen	af	regnskabsmæssige	nedskrivninger.

koncernen anvender den avancerede interne ratingbaserede metode ved opgørelsen af kapitalkravet for privatengagementer og den 
grundlæggende interne ratingbaserede metode ved opgørelsen af kapitalkravet for erhvervsengagementer.

På baggrund af ratingmodellerne inddeles kunderne i klasserne 1-10, hvor klasse 1 repræsenterer den bedste kreditkvalitet, og klasse 
10 er for kunder, der har misligholdt deres forpligtelser over for koncernen.

kunderne rates i nedenstående fire modeller, der alle er baseret på en statistisk bearbejdning af kundedata med henblik på at klassifice-
re kunderne efter deres sandsynlighed for at misligholde (PD) inden for de kommende 12 måneder. 

Privatkunder
Modellen, som anvendes til privatkunder, baserer sig primært på kontoadfærd. Baseret på disse data og de statistiske sammenhænge 
heri klassificeres kunderne efter sandsynligheden for, at de misligholder deres forpligtelser over for koncernen inden for de kommende 
12 måneder (PD).

Mindre erhvervskunder
Modellen, som anvendes til mindre erhverv, er i stort omfang identisk med modellen til privatkunder, men datagrundlaget er suppleret 
med yderligere variable.

Erhvervskunder
Modellen, som anvendes til erhvervskunder, baserer sig på kundens regnskabsdata og suppleres med rådgiverens bedømmelse af kun-
dens aktuelle styrkeprofil samt en branchevurdering.

Investeringskunder
Modellen, som anvendes til investeringskunder, er baseret på følgende forhold:
•	 overdækning	i	investeringspakken
•	 bevilget	stop	loss
•	 volatilitet	i	investeringspakken
•	 kundens	styrkeprofil.
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Stater, regioner og kommuner
koncernen har ingen intern ratingmodel for vurdering af offentlig risiko. Finanstilsynet har godkendt, at koncernen benytter standardme-
toden ved beregningen af risikovægtede poster vedrørende denne aktivklasse.

Eksponeringer uden for ratingmodellerne
En mindre del af eksponeringerne, primært eksponeringer via udenlandske enheder og i mindre omfang dele af koncernens leasingen-
gagementer, behandles ikke i ratingmodellerne. koncernen har i forbindelse med tilladelsen fra Finanstilsynet fået undtagelse herfor. I 
løbet	af	2011	vil	koncernens	eksponering	i	Tyskland	blive	ratet,	hvorefter	det	alene	er	eksponeringerne	i	datterbanken	i	Schweiz	og	
enkelte leasingengagementer, der ikke rates.

        2010 
    Eksponering    Risiko-
   Brutto- efter effekt af    vægtede
   eksponering konverterings-   Risikovægt,  poster
 Ratingklasse   i mio. kr. faktorer i mio. kr. PD, pct. LGD, pct. pct. i mio. kr.
       
1  5.034 4.477 0,0  20,7 8,3 371
2  22.243 16.475 0,1  19,0 14,3 2.351
3  18.280 12.582 0,4  38,3 54,1 6.808
4  12.857 9.537 0,9  39,0 71,3 6.796
5  11.056 8.878 1,7  41,8 94,6 8.402
6  4.199 3.542 3,3  41,1 111,7 3.957
7  2.636 2.371 4,7  41,8 124,8 2.958
8  1.882 1.748 5,6  44,0 134,2 2.345
9  3.999 3.650 10,7  42,2 169,0 6.168
10 (default)  1.999 1.951 100,0  43,2 - -

I alt  84.185 65.211 - - - 40.156

Eksponeringsvægtet, gennemsnit

Koncernens krediteksponering mod erhvervskunder fordelt efter den enkelte kundes risikoklassifikation (IRB)

        2009 
         
1  5.567 4.611 0,0  22,8 9,1 421
2  19.752 14.968 0,1  15,8 12,1 1.812
3  15.199 10.325 0,4  40,0 55,9 5.767
4  17.558 12.463 0,9  40,0 74,6 9.297
5  15.125 12.504 1,7  34,2 78,1 9.766
6  5.317 4.491 3,3  41,4 114,9 5.160
7  4.041 3.755 4,7  38,1 112,0 4.206
8  1.665 1.543 5,7  40,7 131,9 2.035
9  2.965 2.772 10,8  40,9 168,3 4.666
10 (default)  1.905 1.852 100,0  44,0 - -

I alt  89.094 69.284 - - - 43.130

Tabellen ovenfor viser ratingfordelingen for erhvervskundernes bruttoeksponering, efter at konverteringsfaktoren er fratrukket, samt den 
eksponeringsvægtede LGD, PD og den gennemsnitlige risikovægt. Den gennemsnitlige risikovægt er fastsat af kapitaldækningsbe-
kendtgørelsen som en funktion af LGD og PD. De risikovægtede poster beregnes derefter som eksponeringen efter konverteringsfakto-
ren ganget med risikovægten.
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LGD for erhvervskunder afhænger dels af omfanget af sikkerheder, der ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen er fradragsberettigede, 
dels af den direktivbestemte ”blanko-LGD” på 45 pct. af engagementet fratrukket de godkendte sikkerheder. 

Det betyder, at LGD for erhvervsengagementer ikke kan blive større end 45 pct. – og den vil være mindre, jo flere sikkerheder, der er. I 
ratingklasserne 3-10 er LGD i niveauet 40 pct., mens LGD i ratingklasse 1 og 2 er i niveauet 20 pct. 

Når LGD i ratingklasse 1 og 2 ligger på 20 pct., er det et udtryk for, at en række af koncernens investeringsengagementer, dvs. engage-
menter, hvor koncernen yder lån og kreditter til kundens køb af værdipapirer, ligger i de bedste ratingklasser som følge af en betydelig 
sikkerhedsmæssig overdækning.

Tabellen på side 21 viser ratingfordelingen for privatkundernes bruttoeksponering, efter konverteringsfaktoren er fratrukket, samt den 
eksponeringsvægtede LGD, PD og den gennemsnitlige risikovægt. Den gennemsnitlige risikovægt er fastsat af kapitaldækningsbe-
kendtgørelsen som en funktion af LGD og PD. De risikovægtede poster beregnes derefter som eksponeringen efter konverteringsfakto-
ren ganget med risikovægten.

LGD for privatkunder afhænger dels af omfanget af sikkerheder, der værdiansættes efter koncernens interne modeller, dels af den stati-
stisk beregnede forventning til dividendebetalinger.  Det ses, at LGD i ratingklasserne 2-9 ligger i niveauet 50 pct., mens det i ratingklas-
se 1 ligger noget lavere og i ratingklasse 10 (default) noget højere. Den lavere LGD i ratingklasse1 er udtryk for, at en række af koncer-
nens investeringsengagementer, dvs. engagementer, hvor koncernen yder lån og kreditter til kundens køb af værdipapirer, ligger i denne 
ratingklasse som følge af en betydelig sikkerhedsmæssig overdækning.

Af sammenligningstallene for 2009 fremgår, at der i ratingklasse 7 var væsentligt flere beregnede sikkerheder end tilfældet er i 2010. Det 
skyldes, at en del investeringsengagementer i 2009 var indplaceret i denne ratingklasse som følge af en overdækning i engagementer-
ne, der ikke kvalificerede til en bedre indplacering. I stort omfang er disse engagementer nu enten afviklet eller har fået styrket kapitalen, 
så de er indplaceret i de bedste ratingklasser.
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Koncernens krediteksponering mod privatkunder fordelt efter den enkelte kundes risikoklassifikation (IRB)

        2010 
    Eksponering    Risiko-
   Brutto- efter effekt af    vægtede
   eksponering konverterings-   Risikovægt,  poster
 Ratingklasse   i mio. kr. faktorer i mio. kr. PD, pct. LGD, pct. pct. i mio. kr.
       
1  11.480 11.367 0,0  42,5 5,5 627
2  10.216 10.135 0,1  47,0 14,2 1.443
3  6.410 6.369 0,4  49,9 35,8 2.278
4  3.219 3.201 1,1  49,9 61,7 1.974
5  1.902 1.895 2,1  48,7 84,2 1.595
6  498 497 3,6  47,0 103,7 515
7  80 79 5,1  50,7 126,2 100
8  46 46 6,4  52,7 138,0 64
9  411 410 13,1  51,6 197,1 807
10 (default)  222 222 100,0  59,6 - 326

I alt  34.484 34.221 - - - 9.729

Eksponeringsvægtet, gennemsnit

        2009 
         
1  10.118 9.995 0,0  48,4 6,3 630
2  10.526 10.423 0,1  48,9 14,7 1.533
3  6.508 6.461 0,4  51,0 36,9 2.383
4  3.497 3.482 1,1  50,9 62,2 2.167
5  2.541 2.525 2,1  49,7 85,6 2.162
6  722 721 3,7  47,9 107,5 774
7  267 267 4,7  38,0 77,7 207
8  105 105 6,4  52,5 132,9 139
9  255 254 12,8  50,6 184,4 470
10 (default)  248 247 100,0  63,8 - 310

I alt  34.787 34.480 - - - 10.775
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Risikoklassificering/rating

Graferne og tabellen herunder viser den gennemsnitlige solvensmæssige PD anvendt til beregningen af koncernens risikovægtede 
poster ved årets begyndelse samt den realiserede årlige misligholdelsesrate for perioden 2005 til 2010.

Pct.  Erhverv  Privat
  Solvensmæssig PD Realiseret Solvensmæssig PD Realiseret
  Ultimo misligholdelsesrate Ultimo misligholdelsesrate

2005 1,98   0,73  0,71   0,48

2006 1,74  0,48  0,62  0,38 

2007 1,50  0,59  0,58  0,43 

2008 1,57  1,28  0,55  0,46 

2009 2,12  2,47  0,58  0,51 

2010 2,19 2,12 0,51           0,47
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Solvensmæssig PD

Som det fremgår, falder den solvensmæssige PD fra ultimo 2005 til ultimo 2007 i takt med, at konjunkturerne forbedres, og rating-
grundlaget dermed ændres. Den solvensmæssige PD stiger igen ved indgangen til 2009 som en konsekvens af konjunkturændringen i 
forbindelse med finanskrisen. 

Det er målet, at koncernens solvensmæssige PD skal være retvisende set over en hel konjunkturcyklus, dvs. at koncernens solvens-
mæssige PD indeholder et langsigtet hensyn. 

Den anvendte metode til beregning af koncernens solvensmæssige PD medfører, at udsvingene i PD-niveauet fra år til år bliver mindre. I 
modsætning hertil er de realiserede misligholdelsesrater konkrete for de pågældende år, og en direkte sammenligning med den solvens-
mæssige PD må derfor foretages med varsomhed. Forskellen medfører således også, at den realiserede misligholdelsesrate typisk vil 
være lavere end den solvensmæssige PD i perioder med gode konjunkturer, mens det omvendte vil gøre sig gældende i perioder med 
dårlige konjunkturer.
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Risikoklassificering/rating

Tab givet misligholdelse (LGD) – privatkunder

 Pct.  Estimeret    Realiseret

2005   67          67
2006  66  66 
2007  67  73 
2008  66  78 
2009  64  69 
2010  65 66

Sammenligning mellem estimeret og realiseret LGD er vanskelig, idet de estimerede værdier udtrykker, hvor stor en andel tabet udgør   
af oprindelig eksponering, når tabet er endeligt opgjort, og der således ikke længere kan forekomme indbetalinger vedrørende engage-
mentet. På næsten alle misligholdte engagementer varer denne periode adskillige år, og ofte ses væsentlige indbetalinger flere år efter, 
at engagementet blev misligholdt.

En egentlig sammenligning giver derfor først mening, når beregningen af de realiserede tab er mere end to år gammel. Det er således 
forventningen, at de realiserede tab for de seneste år vil blive påvirket i nedadgående retning i de kommende år og dermed stemme 
mere overens med estimaterne for de pågældende år.

Tab givet misligholdelse (LGD)
Tabet givet misligholdelse (LGD) afspejler, hvor stor en andel af eksponeringen der forventes tabt, såfremt kunden misligholder sit enga-
gement med koncernen. Størrelsen af tabet vil typisk variere med kategorien af låntager samt realisationsværdien af eventuelle sikkerhe-
der eller anden form for risikoafdækning.

For privatkunder anvender koncernen egne estimater for realisationsværdien af sikkerheder samt egne estimater for tabet på den usik-
rede del af engagementet. Realisationsværdien afspejler markedsværdien af sikkerheden med fradrag for det forventede fald i aktivvær-
dier under en økonomisk nedgangsperiode, omsættelighed samt eventuelt valuta-mismatch mellem sikkerhed og engagement.

For erhvervskunder anvendes tilsynsmæssigt fastsatte parametre for koncernens sikkerheder samt for tabet på den usikrede del af 
engagementet i henhold til den grundlæggende interne metode. Metoden indeholder en række begrænsninger for, hvilke typer sikkerhe-
der der kan anerkendes. Begrænsningerne medfører blandt andet, at koncernen ved beregning af søjle I-kapitalkravet for nærværende 
ikke kan fradrage relativt store poster af investeringsbeviser samt sikkerheder i en række fysiske aktiver.

Tabellen herunder viser gennemsnitligt estimeret og realiseret LGD på de privatkunder, der har misligholdt i perioden 2005-2010.
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Risikoklassificering/rating

Konverteringsfaktoren
For engagementer med et uudnyttet kredittilsagn estimeres en konverteringsfaktor, der angiver, hvor stor en andel af det uudnyttede 
kredittilsagn kunden forventes at have udnyttet ved misligholdelse. Eksponeringen ved misligholdelse beregnes herefter som det allerede 
trukne beløb samt det forventede yderligere træk frem til misligholdelse.

koncernen anvender egne estimater for konverteringsfaktoren for privatkunder, mens konverteringsfaktoren for erhvervskunder fastsæt-
tes efter Finanstilsynets regler for den grundlæggende interne metode.

Tabellen herunder viser gennemsnitligt estimerede og realiserede konverteringsfaktorer for uudnyttede kredittilsagn på de privatkunder, 
der har misligholdt i perioden 2005 til 2010.

Som det fremgår af tabellen, har koncernens estimater for konverteringsfaktoren på privatkunder været i niveauet 100 pct. gennem hele 
perioden, svarende til en fuld indregning af uudnyttede kredittilsagn. De realiserede konverteringsfaktorer har ligget væsentlig under 
dette niveau bortset fra 2008, hvor der er realiseret en værdi, som stort set svarer til estimatet.

Konverteringsfaktoren – privatkunder

 Pct.  Estimeret    Realiseret

2005     99 36 
2006  100    79  
2007  100    48  
2008  100  103  
2009  96   49  
2010  99 36

Default
I koncernens ratingsystem er kunder default, hvis mindst én af følgende situationer er indtruffet:
•	 Der	er	afskrevet	på	kunden.
•	 Kunden	har	mindst	én	rentenulstillet	kreditfacilitet.
•	 Der	er	på	kunden	markeret	en	nedskrivning/hensættelse,	der	viser,	at	tabet	må	anses	for	sikkert.	
•	 Engagementet	er	overført	til	koncernens	centrale	afdeling	for	nødlidende	engagementer.

koncernen har samtidig en procedure, der sikrer, at alle engagementer med overtræk i mere end 90 dage enten bevilges eller overføres 
til koncernens afdeling for nødlidende engagementer.

Validering
Risikoparametrene overvåges og valideres løbende i henhold til koncernens forretningsgange, der afspejler krav fra Finanstilsynet, den 
supplerende vejledning fra Det Europæiske Banktilsynsudvalg (CEBS) og interne krav.

Valideringsprocessen indeholder blandt andet en vurdering af:
•	 Modellernes	evne	til	at	rangordne	kunderne	efter	misligholdelsesrisiko.
•	 Realiserede	værdier	sammenlignet	med	forventede	værdier	(backtest).
•	 Datakvalitet.
•	 Anvendelsen	af	modellerne.
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Risikoklassificering/rating

Backtest af modellen til rating af erhvervskunder 

   Antal realiserede Antal estimerede
 Ratingklasse Antal misligholdelser misligholdelser

1 61 - -
2 1.048 - 2
3 2.088 8 10
4 2.553 14 23
5 2.309 36 41
6 1.090 24 37
7 411 16 20
8 308 24 18
9 679 117 86

I alt 10.547 239 236

Primo perioden var der således forventet 236 defaults (misligholdelser), mens der blev realiseret 239. Denne backtest viser, at modellen 
har været bedre end forventet til at forudsige defaults, idet der er færre realiserede defaults end forventet i de gode ratingklasser, og 
omvendt flere realiserede defaults end forventet i de dårlige ratingklasser.

Backtest af modellen til rating af privatkunder for perioden 31. december 2009 til 31. december 2010 er vist herunder. Som det fremgår, 
er der kun realiseret 70 pct. af de forventede defaults. Der er specielt i de bedre ratingklasser realiseret betydeligt færre defaults end for-
ventet. 

Backtest af modellen til rating af privatkunder

   Antal realiserede Antal estimerede
 Ratingklasse Antal misligholdelser misligholdelser

1 80.517 3 32
2 66.806 52 90
3 34.377 107 173
4 11.500 112 129
5 7.168 106 158
6 2.005 68 77
7 524 17 29
8 427 12 29
9 389 64 53

I alt 203.713 541 770

Backtest af modellen til rating af erhvervskunder for perioden 31. december 2009 til 31. december 2010 viser følgende:
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Kreditovervågning

Den centrale enhed kredit har ansvaret for at styre og overvåge kreditrisici efter de retningslinjer, der er fastlagt af bestyrelsen og direkti-
onen, samt for rapportering af kreditrisici internt og eksternt.

Overvågningen af kreditboniteten og overholdelsen af kreditpolitikker foretages af kreditopfølgning. Det sker dels gennem ”skrivebords-
undersøgelser”, der baseres på udtræk fra koncernens database over alle engagementer, dels ved kontrolbesøg i de enkelte afdelinger. 
Det er målsætningen, at hver afdeling undersøges mindst hvert tredje år. Derudover foretager kreditopfølgning årlige undersøgelser af 
boniteten af koncernens nye engagementer.

kreditopfølgning vurderer også, om koncernens ratingsystemer ud fra en almindelig kreditfaglig vurdering rangordner kunderne korrekt. 

For hver regions erhvervsafdeling er der udvalgt en række engagementer, der er særlig fokus på. Engagementerne analyseres og 
behandles mindst hvert halve år på initiativ af kredit. Formålet er at sikre, at der løbende sker en opfølgning på og tilpasning af koncer-
nens handlingsplaner for engagementet.

kredit råder også over en række specialister, der bliver koblet på engagementer med en tabsrisiko, der overstiger 3 mio. kr. Disse enga-
gementer bliver fulgt tæt, og kredit er aktivt involveret i udarbejdelse af løsninger til nedbringelse af koncernens kreditrisiko.
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Løbetid

koncernens kreditpolitik indebærer, at afviklingen af koncernens finansiering skal være afpasset det finansierede aktivs driftsøkonomiske 
alder, der typisk ikke må være længere end 20 år. Ved finansiering af køb af virksomhed opstår der særlige risici. Derfor skal disse enga-
gementer som hovedregel afvikles over højst 10 år.

 Mio. kr.    Over 3 mdr. Over 1 år  2010
   Ikke Til og med til og med til og med Over 
  Eksponering – restløbetid  fordelt 3 mdr. 1 år 5 år 5 år I alt 
  
Erhvervskunder  - 56.279 17.884 8.901 6.366 89.430
Privatkunder  - 12.733 10.156 3.956 8.452 35.297
Erhvervs- og privatkunder i alt  - 69.012 28.040 12.857 14.818 124.727
Stater mv.  650 2.030 641 - 26 3.347
Institutter  - 28.368 1.113 4 3 29.488
Aktier  858 - - - - 858
Andre eksponeringer  1.606 - - - - 1.606

I alt  3.114 99.410 29.794 12.861 14.847 160.026

Krediteksponeringen fordelt på eksponeringskategori og restløbetid

Som det fremgår af tabellen, er restløbetiden for koncernens eksponering opdelt på forskellige segmenter. De fleste erhvervsengage-
menter kan ifølge koncernens dokumenter opsiges med meget kort varsel, og privatengagementer kan som udgangspunkt opsiges 
med tre måneders varsel.
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Nedskrivning

Når der er indtruffet objektiv indikation for, at et udlån eller et tilgodehavende er værdiforringet, foretages en individuel nedskrivning. 
Nedskrivningen svarer til forskellen mellem udlånets regnskabsmæssige værdi og nutidsværdien af forventede fremtidige betalingsstrøm-
me fra udlånet, herunder realisation af eventuel sikkerhed. Ved fastsættelse af de forventede fremtidige betalingsstrømme bliver der 
taget udgangspunkt i det mest sandsynlige udfald.

kunder med objektiv indikation for værdiforringelse, som ikke er i default, nedgraderes automatisk til koncernens rating klasse 9, mens 
kunder, der er i default, automatisk nedgraderes til rating klasse 10. 

Udlån, hvorpå der ikke foreligger objektiv indikation for værdiforringelse, indgår i en porteføljemæssig vurdering af nedskrivningsbehovet. 
En porteføljemæssig vurdering foretages på grupper af udlån, der har ensartede karakteristika med hensyn til kreditrisiko. Der anvendes 
modeller baseret på klassifikationer, hvor gruppeinddelingen defineres ved kundernes nuværende rating. Behovet for porteføljenedskriv-
ninger bestemmes af ratingen på balancedagen sammenholdt med rating ved lånenes etablering. konsekvensen af ratingændringer for 
gruppernes fremtidige betalingsstrømme opgøres netto.

Mio. kr.  Erhvervs- Privat-  2010
   kunder kunder Øvrige I alt

Hverken forfaldne eller værdiforringede  88.185 34.838 35.299 158.322

Forfaldne men ikke værdiforringede  48 45 - 93

Værdiforringede efter nedskrivninger  1.197 414 - 1.611

I alt  89.430 35.297 35.299 160.026

Mio. kr.     2009

Hverken forfaldne eller værdiforringede  93.783 35.413 41.279 170.475

Forfaldne men ikke værdiforringede  83 69 - 152

Værdiforringede efter nedskrivninger  1.753 296 - 2.049

I alt  95.619 35.778 41.279 172.676

Værdiforringede fordringer omfatter fordringer på kunder, hvor der er objektiv indikation for, at den enkelte kunde er værdiforringet.
Forfaldne fordringer omfatter udlån fra første dags overtræk på kunder uden objektiv indikation for værdiforringelse. Det er en meget 
begrænset andel af de forfaldne fordringer, der vedrører kunder med høj kreditrisiko. 

Forfaldne fordringer           

 Mio. kr.    2010   2009

   Privat- Erhvervs-  Privat- Erhvervs-

   kunder kunder I alt kunder kunder I alt 

0-30 dage  42 42 84 64 79 143

31-60 dage  3 6 9 4 3 7

61-90 dage  - - - 1 1 2

I alt  45 48 93 69 83 152

Krediteksponering efter kreditkvalitet
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Nedskrivning

Nedskrivninger på udlån mv. Sydbank-koncernen             Sydbank A/S

Mio. kr.    2010 2009 2010 2009

Nedskrivninger på udlån indregnet i resultatopgørelsen
Nedskrivninger og hensættelser  709 972 709 973
Tabsbogført  880 465 880 465
Indgået på tidligere afskrevne fordringer  33 69 33 69

Nedskrivninger på udlån mv.  1.556 1.368 1.556 1.369

Til at opstille betalingsstrømmene benyttes blandt andet parametre, der anvendes til opgørelse af kapitalkravet, og historiske tabserfarin-
ger justeret til regnskabsmæssig anvendelse. Såfremt koncernen har kendskab til, at der på balancedagen er indtruffet forværringer eller 
forbedringer, som modellerne endnu ikke tager fuldt hensyn til, foretages den fornødne justering af nedskrivningen.

Vurdering af nedskrivningsbehov foretages løbende af den centrale kreditorganisation.

Nedskrivninger på udlån mv., der er indregnet i resultatopgørelsen, er sammensat på følgende måde:

I nedenstående tabel vises nedskrivninger og hensættelser fordelt geografisk.

Individuelt værdiforringede udlån og garantier samt nedskrivninger og hensættelser fordelt efter kundens residensland

Mio. kr.    2010   2009

   Individuelt Individuelle Værdi- Individuelt Individuelle Værdi-

   værdiforringede nedskriv- forringede værdiforringede nedskriv- forringede

   udlån og ninger og efter ned- udlån og ninger og efter ned-

   garantier hensættelser skrivninger garantier hensættelser skrivninger

Danmark  2.925 1.462 1.463 3.401 1.521 1.880

Tyskland  215 91 124 174 59 115

Øvrige  68 44 24 111 57 54

I alt  3.208 1.597 1.611 3.686 1.637 2.049
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Mio. kr.   2010

  Individuelt Individuelle Værdiforringede

  værdiforringede udlån nedskrivninger efter

 Branche/ratingklasse og garantier og hensættelser nedskrivninger

Sektorgarantier - - -

Ejendomme 497 207 290

Handel (detail og engros) 301 179 122

Investering, øvrige 614 405 209

Landbrug 359 150 209

Produktion 322 150 172

Bygge og anlæg 187 63 124

Service (liberale erhverv) 103 63 40

Transport 58 27 31

Privatkunder 767 353 414

I alt 3.208 1.597 1.611

Individuelt værdiforringede udlån 3.020 1.565 1.455
Sektorgarantier - - -
Øvrige garantier 188    32    156   

I alt 3.208 1.597 1.611

Individuelt værdiforringede udlån og garantier samt nedskrivninger og hensættelser fordelt på brancher 

    2009

Sektorgarantier 377 220 157

Ejendomme 967 300 667

Handel (detail og engros) 283 135 148

Investering, øvrige 681 309 372

Landbrug 169 74 95

Produktion 239 121 118

Bygge og anlæg 108 56 52

Service (liberale erhverv) 203 78 125

Transport 42 23 19

Privatkunder 617 321 296

I alt 3.686 1.637 2.049

Individuelt værdiforringede udlån 3.126 1.397 1.729
Sektorgarantier 377 220 157
Øvrige garantier 183    20    163   

I alt 3.686 1.637 2.049

Nedskrivning

Tabellerne herunder viser de individuelt værdiforringede udlån og garantier samt nedskrivninger og hensættelser fordelt på brancher.
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Nedskrivning Kreditrisiko mod finansielle modparter

Som et led i handel med værdipapirer, valuta og afledte finansielle instrumenter samt betalingsformidling mv. opstår der eksponeringer 
mod finansielle modparter i form af leveringsrisiko eller kreditrisiko. 

Leveringsrisiko er risikoen for, at koncernen i forbindelse med afvikling af værdipapir- eller valutahandler ikke modtager betalinger eller 
værdipapirer, der modsvarer de værdipapirer eller betalinger, som koncernen har afleveret.

Ledelsen bevilger lines på leveringsrisiko og kreditrisiko mod finansielle modparter, og der bliver i den forbindelse taget afsæt i den 
enkelte modparts risikoprofil. Den vurderes ud fra rating, indtjenings- og kapitalforhold samt den finansielle modparts størrelse. Risici og 
lines på finansielle modparter følges løbende. 

koncernen deltager i et internationalt valutaclearingsamarbejde, CLS®, som har til formål at reducere leveringsrisikoen. I CLS® modreg-
nes alle ind- og udbetalinger i hver valuta, og der indbetales eller modtages kun ét beløb pr. valuta. Samtidig er denne nettoeksponering 
alene mod én modpart, som er koncernens partner i samarbejdet. 

koncernen søger at reducere kreditrisikoen på finansielle modparter på mange måder, for eksempel ved indgåelse af nettingaftaler. Med 
en række af de største modparter er der yderligere indgået CSA-aftaler (Credit Support Annex), som sikrer, at kreditrisikoen på afledte 
finansielle instrumenter begrænses. Eksponeringer opgøres på daglig basis, og der afregnes sikkerheder parterne imellem. Som en kon-
sekvens heraf nulstilles eksponeringen i al væsentlighed dagligt.



32  k r e d i t r i s i k o  2 0 1 032

Bilag 1 Ordliste

Afviklingsrisiko Risikoen for tab som følge af, at betalingsforpligtelser mellem Sydbank og dets modparter  
 ikke afvikles som aftalt.

Blankoandel Den del af et engagement, som koncernen efter en forsigtig vurdering af de stillede   
 sikkerheder, ikke har sikkerheder for.

Bruttoeksponering Udgøres af udlån, uudnyttede kredittilsagn, tilgodehavende renter, repo-/reverseforretninger  
 og garantier samt modpartsrisiko på afledte finansielle instrumenter. Eksponeringen er opgjort  
 efter nedskrivninger og hensættelser.

CEBS Det Europæiske Banktilsynsudvalg.

CLS® Continuous Linked Settlement. Et afviklingssystem efter princippet ”betaling mod levering”,  
 der minimerer afviklingsrisikoen på valutahandler indgået mellem deltagere af CLS-systemet.

CSA Credit support Annex. Et tillæg til en ISDA-aftale, hvor Sydbank har ret til sikkerheder, såfremt  
 modpartens negative markedsværdier overstiger et på forhånd aftalt fast beløb.

Default En kunde, som ikke forventes at honorere alle sine betalingsforpligtelser over for koncernen.

EAD Exposure At Default. Den forventede størrelse af et engagement, såfremt kunden defaulter i  
 løbet af det kommende år.
 
IRB  Interne ratingbaserede metoder, der anvendes til styring af kreditrisici og beregning af   
 kapitalkravet for kreditrisiko.

ISDA-aftale	 International	Swaps	and	Derivatives	Association.	En	standardiseret	aftale,	der	indgås	med	en		
 modpart. Aftalen sikrer koncernen ret til netting-opgørelse af indgåede handler med finansielle  
 instrumenter.

Konverteringsfaktor Angiver, hvor stor en andel af det uudnyttede kredittilsagn kunden forventes at have udnyttet  
 ved misligholdelse.

LGD Loss Given Default. Den andel af et givet kundeengagement, som forventes tabt, såfremt   
 kunden defaulter i løbet af det kommende år.

Nettingaftaler Aftaler, hvor to eller flere parters rettigheder og forpligtelser mod hinanden udlignes.   
 kreditrisikoen reduceres ved nettingaftaler.

Nettoeksponering Bruttoeksponering efter indregning af konverteringsfaktor og efter sikkerheder er fratrukket.

OIV Objektiv indikation for værdiforringelse, hvorfor der skal foretages beregning af nedskrivninger.

PD Probability of Default. Sandsynligheden for, at en given kunde defaulter det kommende år.

RWA Risikovægtede poster beregnet efter gældende kapitaldækningsregler.

STD Standardmetode for opgørelse af kreditrisici.
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