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Oplysningskrav 
 

Fra 2007 er alle danske pengeinstitutter i større eller mindre grad blevet påvirket af Basel II. Dette 
har øget mængden af oplysningsforpligtigelser over for omverdenen. 
 
Det er meningen, at oplysningerne skal øge gennemsigtigheden, hvorved markedsdisciplinen for-
ventes skærpet. Dette skulle gerne medføre at investorer og kreditvurderingsbureauer bedre er i 
stand til at vurdere bankens risikoprofil og kapitalbehov. 
 
Hensigten med søjle 3-oplysningerne er, at de skal understøtte og synliggøre den risikoopgørelse 
og risikovurdering, der er i banken. 
 
Oplysningerne i denne rapport omfatter regnskabsåret 2009 og er udarbejdet pr. 31.12.2009. 
 
Lovgrundlag 
Det detaljerede lovgrundlag kan findes i Kapitaldækningbekendtgørelsens bilag 20. Heri er samtli-
ge oplysningskrav som banken skal overholde beskrevet. 
 
Offentliggørelse 
Lollands Bank har valgt at offentliggøre søjle 3-oplysningerne mindst en gang årligt i forbindelse 
med offentliggørelse af årsrapporten. 
 
I bekendtgørelsen fremgår det at det enkelte pengeinstitut selv kan vælge, hvorledes oplysninger-
ne bliver offentliggjort. Dvs. i en årsrapport, risikorapport, søjle 3 rapport m.v. Banken har valgt at 
udarbejde og offentliggøre en særskilt risikorapport, som omfatter alle kravene. Denne placeres på 
bankens hjemmeside. 
 
Revision 
Der er ikke revisionskrav til søjle 3-oplysningerne, men derimod krav om at banken skal sikre, at 
der sker tilstrækkelig kontrol af de oplysninger, der ikke er omfattet af årsrapporten. Kontrollen fo-
retages af bankens compliancefunktion. Oplysningerne der er angivet i denne rapport er ikke revi-
deret af ekstern revision. 
 
De enkelte søjle 3 oplysningskrav 
Oplysningskravene opstilles i 23 overordnede punkter, hvortil der er knyttet et antal underpunkter. 
Oplysningskravene i de 23 punkter kan opdeles i følgende 5 hovedområder: 
 

• Risikostyrings- og risikopolitik 
• Basiskapitalen 
• Kreditrisiko 
• Markedsrisiko 
• Operationel risiko 
 

I nedenstående afsnit svarer nummereringen til de 23 punkter i kapitaldækningsbekendtgørelsens 
bilag 20. 
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1. Målsætninger og risikopolitikker 
Lollands Bank definerer risiko som enhver begivenhed, der kan øve en væsentlig negativ indflydel-
se på muligheden for at nå bankens forretningsmæssige mål. Banken er eksponeret over for for-
skellige typer af risici, som styres og overvåges på forskellige niveauer i organisationen. 
 
Der er for banken udarbejdet rammer for, hvor meget de enkelte risici må belaste banken med, i 
forhold til bankens basiskapital. Overholdelse af disse rammer bliver kontrolleret løbende og min. 
kvartalsvis bliver der udarbejdet rapport om dette til bestyrelsen. De fastsatte rammer tilrettes lø-
bende efter behov, og vurderes minimum en gang årligt. 
 
Der er funktionsadskillelse mellem de enheder der pådrager banken risici og de enheder som fore-
står den overordnede risiko- og kapitalstyring. 
 
Banken benytter BEC (Bankernes EDB Central) som samarbejdspartner på IT-området. BEC er 
underlagt Finanstilsynet og bankens edb-sikkerhed og backup-funktioner afdækkes hos BEC. 
 
Lollands Bank er eksponeret for følgende risici: 
 
Kategori Definition 

Kreditrisici Risiko for tab som følge af, at kunder helt eller delvist misligholder deres 
betalingsforpligtigelser. 

Markedsrisici Risiko for tab som følge af ændringer i dagsværdier af aktiver og/eller for-
pligtigelser, foranlediget af ændringer i markedsforhold 

Likviditetsrisici Risiko for tab som følge af at betalingsforpligtigelser ikke kan opfyldes med 
det sædvanlige likviditetsberedskab 

Operationelle risici 
Risiko for tab som følge af utilstrækkelige eller fejlbehæftede interne proce-
durer, menneskelige eller systemmæssige fejl samt eksterne begivenheders 
påvirkning 

 
Kreditrisici 
Kreditrisiko er risikoen for, at betalingsforpligtigelser ikke vil kunne inddrives på grund af debitors 
manglende evne eller vilje til at betale til den aftalte tid. Betalingsforpligtigelser omfatter tilgodeha-
vender, udlån og garantier. Kreditrisiko kan desuden opstå i forbindelse med handel med værdipa-
pirer, valuta og afledte finansielle instrumenter. 
 
Bankens nye lånesagssystem har medvirket til en optimering af kreditområdet. På det operationel-
le plan har banken i flere år arbejdet med risikoregistrering på erhvervs- og privatkunder, hvilket i 
året er blevet udvidet med nye kontrolsystemer til identifikation og styring af kreditrisici. 
 
Gruppering på sektorer og brancher 2009 % 2008 % 
Offentlige myndigheder 0 0 
Erhverv:   
Landbrug, jagt og skovbrug 10 11 
Fiskeri 0 1 
Fremstillingsvirksomhed, råstofudvinding mv. 3 3 
Bygge- og anlægsvirksomhed 7 8 
Handel, restaurations- og hotelvirksomhed 14 13 
Transport, post og telefon 3 4 
Kredit- og finansieringsvirksomhed 3 3 
Ejendomsadministration og - handel, forretningsservice 8 8 
Øvrige erhverv 7 6 
Private 45 43 
I alt 100 100 
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Banken har en nogenlunde ligelig fordeling af engagementer mellem erhverv og private, ligesom 
erhvervssegmentet er jævnt fordelt på mange brancher.  
 
Næsten hele bankens udlånsportefølje kan relateres til bankens naturlige geografiske virkeområ-
de. 
 
Bankens kreditpolitik er nedfældet i interne retningslinier og forretningsgange, der løbende tilpas-
ses og opdateres, så de opfylder gældende krav og regler. Bankens udlån overvåges tillige løben-
de af bankens interne kontrol, som rapporterer direkte til direktionen. 
 
Af nøgletalsoversigten fremgår det, at udlån med nedsat eller nulstillet rente udgør 2,7 % af den 
samlede udlånsportefølje samt at årets tabs- og nedskrivningsprocent udgør 2,2 % af den samlede 
udlåns- og garantiportefølje.  
 
Summen af store engagementer udgør 113,2 mio. kr. (svarende til 44,0 % af basiskapitalen efter 
fradrag) 
 
Alle udlån og garantier overvåges løbende, dog med øget overvågning på alle engagementer på 
individuel basis der er større end 1,5 mio. kr.  
 
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker samt udlån måles ved første indregning til 
dagsværdi med tillæg af transaktionsomkostninger og med fradrag af modtagne gebyrer og provi-
sioner, der knytter sig til etableringen. Efterfølgende måles de nævnte poster til amortiseret kost-
pris. 
 
Markedsrisiko  
Ved markedsrisiko forstås risikoen for tab fordi markedsværdien af bankens aktiver, forpligtigelser 
eller ikke-balanceførte poster (garantier m.v.), ændrer sig som følge af ændringer i renter, valuta 
eller aktiekurser. Bankens bestyrelse og direktion har fastlagt klare retningslinier for hvilke risici 
banken må have, og den grundlæggende og nedskrevne holdning er, at banken ikke ønsker at 
påtage sig væsentlige risici på disse områder: 
 

• Renterisiko 
• Aktierisiko 
• Valutarisiko 

 
Bankens regnskabsafdeling foretager løbende rapportering vedr. risici til direktion og bestyrelse. 
 
Renterisiko 
Renterisikoen omfatter bankens samlede tabsrisiko som følge af ændringer på de finansielle mar-
keder. Den overvejende renterisiko udgøres af bankens beholdning af danske realkreditobligatio-
ner samt fastforrentede udlån. 
 
Renterisikoen beregnes i overensstemmelse med Finanstilsynets vejledning - som tabsrisikoen 
ved en generel ændring i renteniveauet på 1 % -point på dagsværdier. Banken styrer sin risiko-
eksponering via rammebelagte positionstagninger. 
 
Banken har en lav renterisiko. Renterisikoen kan primært henføres til obligationsbeholdningen og 
udlån. Den samlede renterisiko var ultimo 2009 1,5. 
 
 
Aktierisiko 
Aktierisikoen opgøres som kursværdien af den samlede aktiebeholdning eksklusiv anlægsbehold- 
ningen. Bankens handelsbeholdning er primært placeret i likvide noterede aktier. Ultimo 2009 ud 
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gjorde beholdningen 20,4 mio. kr. mod 17,1 mio. kr. ultimo 2008. 
 
Valutarisiko 
Valutarisiko måles via nøgletallene valutaposition og valutarisiko - som opgøres efter Finanstilsy-
nets retningslinier og i forhold til kernekapitalen efter fradrag. Disse nøgletal udgør henholdsvis 
volumen af positioner i andre valutaer (end DKK) samt det tab, banken kan risikere på et døgn, 
hvis kursudviklingen følger de historiske bevægelser. 
 
Valutapositionen udgjorde 2,5 % ultimo 2009 mod 4,9 % ultimo 2008, og valutarisikoen udgjorde 
0,0 % ultimo 2009 mod 0,0 % ultimo 2008. 
 
Banken har vedtaget retningslinjer for, hvilke valutaer det er tilladt at have en eksponering i.  
 
Likviditetsrisiko 
Likviditetsrisiko er risikoen for, at banken ikke kan honorere sine betalingsforpligtigelser ved hjælp 
af sit likviditetsberedskab. 
 
Likviditetsberedskabet bliver styret ved at opretholde tilstrækkelige likvide midler i form af inde-
stående hos kreditinstitutter, ultralikvide værdipapirer, tilstrækkelige kreditfaciliteter samt evnen til 
at lukke markedspositioner. Det likvide beredskab fastlægges ud fra en målsætning om at sikre et 
tilstrækkeligt og stabilt likvidt beredskab. Banken tilstræber at have en overdækning i forhold til 
kravene i lov om finansiel virksomhed § 152 på mindst 50 % point. 
 
Banken har til sikring af sin likviditet line hos andet pengeinstitut på i alt 50 mio. kr. som løber til 15. 
juni 2010. Line forventes at blive genforhandlet før udløb. Bankens overdækning i forhold til sine 
gælds- og garantiforpligtigelser var ultimo 2009 181,4 % mod 61,7 % ultimo 2008. Denne over-
dækning anses for tilfredsstillende. 
 
Udlån i forhold til indlån udgjorde 86,5 % ultimo 2009 mod 105,4 % ultimo 2008. Likviditeten over-
våges tæt, og der tilstræbes en afviklingsprofil med en god spredning i såvel långivere som løbetid, 
ligesom indlånsbalancen tilstræbes fordelt på en stor kundeportefølje. I tilfælde hvor en del af ban-
kens likviditet bliver samlet på få engagementer overvåges disse løbende og banken tager højde 
herfor i sit likviditetsberedskab. Banken havde pr. 31. december 2009 et enkeltstående indskud 
med udløb i april 2010 på 75 mio. kr.  
 
Operationel risiko  
Operationel risiko defineres som risiko ved manuelle fejl, edb-nedbrud mv. primært på grund af 
utilstrækkelige eller fejlslagne interne procedurer. Banken anvender basisindikatormetoden, hvor-
med menes, at kapitalkravet skal udgøre 15 % af et gennemsnit af bankens nettoindtægter, regule-
ret for engangsposter, over de seneste 3 år. Denne beregnes i forbindelse med aflæggelse af års-
regnskabet og forelægges bestyrelsen. 
 
Banken følger med henblik på at mindske tab som følge af operationelle risici, til stadighed op på 
forsikringsdækningen på bankens værdier. Trods muligheden for at forsikre sig mod tab, så er der 
ingen mulighed for at anvende forsikring som risikoreducerende element, når basismetoden an-
vendes. 
 
Bankens centrale funktioner, herunder compliance-funktionen, skal løbende sikre, at der er nød-
vendige forretningsgange til stede samt at disse overholdes. Herudover overvåges det, at banken 
implementerer og følger den gældende lovgivning.  
Bankens har tillige en intern kontrol funktion, som overvåger etablering af udlån, overholdelse af 
forretningsgange samt løbende kontrollerer og afstemmer diverse procedurer i banken. Det i 2009 
oprettede kreditsekretariat overvåger og forestår opfølgningen på nødlidende forhold. 
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Banken er qua sin størrelse afhængig af visse nøglemedarbejdere. For at mindske afhængighe-
den, er der udarbejdet skriftlige arbejdsgange. Herudover søger banken i videst mulig omfang at 
uddanne medarbejdere på områder, hvor det vurderes, at banken har den største afhængighed. 
Lovgivningsmæssigt gælder der for en finansiel virksomhed en række principper for funktionsad-
skillelse. Funktionsadskillelsen sikrer, at der er både funktions- og personadskillelse på en lang 
række af de serviceydelser banken udbyder, hvorved den operationelle risiko mindskes. 
 
Det er bankens politik, at de operationelle risici til stadighed begrænses under hensyntagen til de 
omkostninger, der er forbundet hermed. 
 
2. Anvendelsesområde (konsolideringsgrundlag) 
Dette punkt omhandler forskellene i konsolideringsgrundlaget for pengeinstitutter som er medlem i 
en pengeinstitutkoncern. 

Lollands Bank er ikke part af en koncern, og skal derfor ikke udarbejde en opgørelse vedrørende 
dette. 

3. Basiskapital 
Basiskapitalen omfatter egenkapital og supplerende kapital, reduceret med visse fradrag, herunder 
den andel af ejerandele i andre kredit- og finansieringsinstitutter, der overstiger 25 % af basiskapi-
talen før fradrag. 
 
Banken har iflg. kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 i nedenstående skema specificeret 
hvorledes bankens basiskapital er opgjort. 

Disse oplysninger indberettes tillige på skemaer til Finanstilsynet hvert kvartal. 

Basiskapital pr. 31.12.2009: 

 
Opgørelse af basiskapital 

 
1.000 kr. 

1. Kernekapital  266.518  

 1.1. Aktiekapital/garantikapital/andelskapital 18.300 

 1.4. Overført overskud eller underskud 248.218 

2. Primære fradrag i kernekapital 0 

 2.1. Foreslået udbytte 0 

 2.3. Udskudte aktiverede skatteaktiver 0 

3. Kernekapital efter primære fradrag 266.518 

4. Hybrid kernekapital 0 

5. Kernekapital inklusiv hybrid kernekapital efter primære fradrag 266.518 

6. Andre fradrag -9.166 

 
6.1. Halvdelen af kapitalkravet i datterselskaber eller associerede virksomheder, der driver forsik-

ringsvirksomhed 

 

 6.2. Halvdelen af kapitalandele > 10 pct.  

 6.3. Halvdelen af summen af kapitalandele m.v. > 10 pct. -5.815 

 
6.4. Halvdelen af forskellen mellem de forventede tab og de regnskabsmæssige værdiregulerin-

ger og hensættelser 

 

 6.6. Halvdelen af værdien af overførte betalinger m.v. med leveringsrisiko  

 6.7. Overskydende fradrag -3.351 
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7. Kernekapital, inklusiv hybrid kernekapital, efter fradrag 257.352 

8. Supplerende kapital 2.464 

 8.1. Ansvarlig lånekapital  

 8.2. Opskrivningshenlæggelser 2.464  

  9. Medregnet supplerende kapital 2.464 

 10. Basiskapital før fradrag 259.816 

11. Fradrag i basiskapital: -2.464 

 
11.1. Halvdelen af kapitalkravet i datterselskaber eller associerede virksomheder, der driver for-

sikringsvirksomhed 

 

 11.2. Halvdelen af kapitalandele > 10 pct.  

 11.3. Halvdelen af summen af kapitalandele m.v. > 10 pct. -5.815 

 
11.4. Halvdelen af forskellen mellem de forventede tab og de regnskabsmæssige værdiregulerin-

ger og hensættelser 

 

 11.6. Halvdelen af værdien af overførte betalinger m.v. med leveringsrisiko  

 11.7. Direkte og indirekte ejede kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder  

 11.8. Kapitalandele > 15 pct.  

 11.9. Kapitalandele > 60 pct.  

 11.10. Fradrag for solvensmæssige nedskrivninger af aktiver m.v.  

 11.11. Modregning af det overskydende fradrag 3.351 

12. Basiskapital efter fradrag 257.352 

 
4. Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital  
I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte Lollands Banks individuelle sol-
vensbehov. Der udarbejdes minimum en gang årligt et oplæg der danner grundlag for bestyrelsens 
og direktionens fastsættelse af solvensbehov samt tilstrækkelig basiskapital. 
 
Til brug ved fastlæggelse af solvensbehovet anvendes en model udarbejdet af Lokale Pengeinsti-
tutter. I modellen afsættes kapital indenfor 4 risikoområder (kreditrisiko, markedsrisiko, operationel-
le risici og øvrige risici).  
 
Den første del af modellen indeholder en række stresstest. I disse stresstest ”stresses” de enkelte 
regnskabsposter via 7 variable. Under punkt 5, Beskrivelse af solvensmodel, beskrives de enkelte 
stress-test, beskrivelse af bestyrelsens vurdering og arbejdsplaner yderligere. 
 
Bankens kapitalkrav til kreditrisikoposter specificeres således: 
 
Kapitalkrav til poster med kreditrisiko 

1.000 kr. Risikovægtede poster Kapitalkravet 
(8% af eksponeringen) 

Institutter 33.189 2.655 
Erhvervsvirksomheder mv. 250.044 20.004 
Detailkunder 657.806 52.624 
Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom 80.599 6.448 
Eksponeringer med restance eller overtræk 89.004 7.120 
Eksponeringer i andre poster, herunder aktiver 
uden modpart 37.467 2.997 

I alt 1.148.108 91.848 
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Kapitalkrav til poster med markedsrisiko 

1.000 kr. Risikovægtede poster Kapitalkravet 
(8% af eksponeringen) 

Gældsinstrumenter 64.407 5.153 
Aktier 27.189 2.175 
Kollektive investeringsordninger 9.844 787 
Valutakursrisiko 6.332 507 
Råvarerisiko 0 0 
Interne modeller 0 0 
I alt 107.772 8.622 
 
Kapitalkrav til poster med operationel risiko 

1.000 kr. Risikovægtede poster Kapitalkravet 
(8% af eksponeringen) 

Vægtede poster med operationel risiko 174.102 13.928 

 
Kapitalkrav i alt 

1.000 kr. Risikovægtede poster Kapitalkravet 
(8% af eksponeringen) 

Vægtede poster med kreditrisiko 1.148.108 91.848 
Vægtede poster med markedsrisiko 107.772 8.622 
Vægtede poster med operationel risiko 174.102 13.928 
Vægtede poster før fradrag 1.429.982 114.398 
Gruppevise nedskrivninger under standardme-
toden -3.393 -271 

Vægtede poster i alt 1.426.589 114.127 

 
5. Beskrivelse af solvensbehovsmodel mm.  
Banken skal iflg. lovmæssige krav uddybe følgende forhold: 

a) En beskrivelse af bankens interne proces for opgørelsen af den tilstrækkelige basiskapital og 
solvensbehovet. 

b) En beskrivelse af bankens metode til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital samt de forud-
sætninger, banken lægger til grund for anvendelsen af modellen. Beskrivelsen skal også omfatte 
metoder og de væsentligste talmæssige forudsætninger for bankens anvendelse af stress-tests 
ved opgørelsen af den tilstrækkelige basiskapital. 

Bankens interne proces 
Bankens bestyrelse har kvartalsvis drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelser-
ne tager udgangspunkt i en indstilling fra bankens direktion. Indstillingen indeholder forslag til stør-
relsen på solvensbehovet, herunder forslag til valg af stressvariable, stressniveauer, eventuelle 
risikoområder samt vækstforventninger. På baggrund af drøftelsen træffer bestyrelsen en afgørel-
se om opgørelsen af bankens solvensbehov, som skal være tilstrækkeligt til at dække bankens 
risici, jf. Fil § 124, stk. 1 og 4.   
  
Herudover drøfter bestyrelsen en gang om året indgående opgørelsesmetoden for bankens sol-
vensbehov, herunder hvilke risikoområder og stressniveauer der bør tages i betragtning ved be-
regningen af solvensbehovet. 
 
Yderligere revurderes bankens nødplan for fremskaffelse af kapital. Det opgjorte solvensbehov 
gennemgås af bankens eksterne revision. 
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Opgørelse og modelskabelon 
Bankens ledelse har valgt, at der ved opgørelsen af bankens solvensbehov tages udgangspunkt i 
en skabelon udarbejdet af Lokale Pengeinstitutter samt i Finanstilsynets ” Vejledning om tilstræk-
kelig basiskapital og solvensbehov for pengeinstitutter”. Det er ledelsens vurdering, at banken ved 
at tage udgangspunkt i denne model og vejledningen fra Finanstilsynet får opgjort et solvensbe-
hov, der er passende til at dække bankens risici.  
 
I den metode, Lollands Bank anvender til at opgøre solvensbehovet, afsættes der kapital inden for 
fire risikoområder (kreditrisiko, markedsrisiko, operationelle risici og øvrige forhold ).  
 
Den første del af modellen indeholder en række stresstest. I disse stresstest ”stresses” de enkelte 
regnskabsposter/budgetposter via en række variable. 
 
Bankens stresstest i relation til fastsættelsen af solvensbehovet 
 

Kapital til dækning af kreditrisici 

 

Nedskrivninger på udlån mv.: 4,27 pct. af de samle-

de udlån og garantier    

Kapital til dækning af markedsrisici Aktiekursfald. : 30 pct., dog kun med 15 procent på 

aktier i sektorselskaber.  

Rentestigning: 1,35 pct. på handelsbeholdningen og 

1,35 pct. udenfor handelsbeholdningen  

Valutarisiko: For euro: valutaindikator 1* 12 pct.   

Andre valutaer valutaindikator: 1 * 12 pct. 

Risiko på Finansielle instrumenter: 8 pct. af den po-

sitive markedsværdi  

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

Generelt fald i netto gebyr indtægterne: 17 pct.   

Egne ejendomme: 12 pct. 

 
Ud fra bankens konkrete situation samt krav i bekendtgørelsen om kapitaldækning og ”Vejledning 
om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for pengeinstitutter” fastsættes det hvilke risici, ban-
ken bør kunne modstå, og dermed hvilke variable og stressniveauer der skal testes på. Som ud-
gangspunkt er stresstests et forsøg på at udsætte bankens regnskabstal for en række negative 
begivenheder – for derved 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 banken som mini-
mum 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 me-
get kapital, der skal til for, at banken kan overleve det opstillede scenarium.  
 
Udover de risikoområder, der medtages via stresstests, er der en lang række risikoområder, som 
banken 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 kreditrisici 

 

Herunder: 

Kunder med finansielle problemer 

Store engagementer 

Erhvervsmæssig koncentration 

Geografisk koncentration 

Koncentration af sikkerheder 

Yderligere kapital til dækning af markedsri-

sici 

 

Kapital til dækning af operationelle risici  

Kapital til dækning af øvrige forhold Herunder: 

Strategiske risici 

Omdømmerisici 

Risici i relation til pengeinstituttets størrelse 

Ejendomsrisici 

Koncernrisici 

Kapitalfremskaffelse 

Likviditetsrisici 

Afviklingsrisici 

Andre forhold 

 
Fastsættelsen af disse områders indflydelse på solvensbehovsprocenten er enten beregnet direkte 
via supplerende beregninger eller ved, at ledelsen skønsmæssigt har vurderet kapitalbehovet på 
disse risikoområder.  
 
De risikofaktorer, der er medtaget i modellen, er efter bankens opfattelse dækkende for alle de 
risikoområder, lovgivningen kræver, at ledelsen skal tage højde for ved fastsættelse af solvensbe-
hovet samt de risici, som ledelsen finder, at banken har påtaget sig. 
 
Derudover skal bestyrelse og direktion vurdere, hvorvidt basiskapitalen er tilstrækkelig til at under-
støtte kommende aktiviteter. Denne vurdering er i banken en del af den generelle fastlæggelse af 
solvensbehovet. Ledelsen vurderer derfor hvert år, hvordan vækstforventningerne påvirker opgør-
elsen af solvensbehovet. 
 
6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier  
Virksomheder omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, skal oplyse den tilstrækkelige basiskapital, jf. § 
124, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed og solvensbehovet, jf. § 124, stk. 4, i lov om finansiel 
virksomhed, samt specificere opgørelserne heraf på mindst følgende kategorier/risikoområder: 
 
a) Kreditrisici 
b) Markedsrisici 
c) Operationelle risici 
d) Øvrige forhold, der indgår i opgørelsen af den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehovet 
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e) Eventuelle tillæg, der skyldes, at den tilstrækkelige basiskapital, jf. § 124, stk. 1, i lov om finan-
siel virksomhed og solvensbehovet, jf. § 124, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, følger lov-
bestemte krav, jf. nr. 8. 

 
Vedrørende ”risikoområdet” lovbestemte krav er der et antal bestemmelser i lov om finansiel virk-
somhed, der direkte kan sætte en nedre grænse for bankens solvensbehov. Der er blandt andet 
tale om følgende krav:  
 

• Solvenskravet på de 8 procent, jf. § 124, stk. 2, nr. 1 i lov om finansiel virksomhed (Fil)  
• Et af Finanstilsynet fastsat individuelt solvenskrav, jf. Fil § 124, stk. 5 
• Et solvenskrav fastsat af Finanstilsynet som følge af påbudte foranstaltninger, jf. Fil § 350, 

stk. 1 
• Minimumskapitalkravet, jf. Fil § 124, stk. 1 nr. 1 og 2        

 
Banken har ikke foretaget tillæg af denne art til den individuelle solvens. Specifikation og kommen-
tering af kapitalkrav til de enkelte risikoområder fremgår af punkt 7. 
 
7. Kommentering af bankens solvensbehov  
De i pkt. 6 nævnte specifikationer skal særskilt og fyldestgørende kommenteres af banken, såle-
des det klart fremgår hvilke risici og andre forhold, der indgår i de forskellige kategorier. 
 
Bankens solvensbehov opdelt på risikoområder 

Risikoområde Tilstrækkelig 
 basiskapital t.kr. 

Solvensbehovet 
Pct. 

Kreditrisici 112.811 7,9 
Markedsrisici 22.364 1,6 
Operationelle risici 21.114 1,5 
Øvrige forhold -6.226 -0,4 
Internt opgjort solvensbehov 150.062 10,6 
Evt. tillæg som skyldes lovbestemte krav 0 0 
I alt 150.062 10,6 
 
Kreditrisici 
Kreditrisikoen er bankens største risikoområde, hvorfor den største del af solvensbehovet kan hen-
føres hertil. Banken har derfor også stor fokus på netop dette risikoområde. Den væsentligste del 
af den afsatte kapital inden for kreditrisikoområdet kan henføres til de foretagne stresstest samt 
kunder med finansielle problemer.  
 
Markedsrisici 
Den afsatte kapital til markedsrisiko kan primært henføres til renterisikoen på bankens fastforren-
tede 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 uhensigtsmæssi-
ge 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 den hårdeste 
stresstest vil banken få en væsentlig indtjening fra sin forretningsdrift. Denne konsolidering indgår i 
solvensbehovsmodellen som et fradrag. Derudover er der under kategorien ”Øvrige forhold ” afsat 
kapital til et prisfald på domicilejendomme, risici i relation til bankens størrelse og likviditetsrisici.  
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Der henvises endvidere til beskrivelsen af den anvendte solvensbehovsmodel (under punkt 5, litra 
a) for en mere detaljeret beskrivelse af hvilke risici, der henføres til de forskellige kategorier.  
 
Bankens risikobillede  

 
 
8. Lovbestemte krav  
Virksomheder omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, skal oplyse, såfremt den tilstrækkelige basiskapital 
og solvensbehovet er bestemt af lovbestemte krav, herunder følgende: 
 
a) Solvenskravet, jf. § 124, stk. 2, nr. 1, i lov om finansiel virksomhed. 
b) Et af Finanstilsynets fastsat individuelt solvenskrav, jf. § 124, stk. 5, i lov om finansiel virksom-

hed. 
c) Et solvenskrav fastsat af Finanstilsynet som følge af påbudte foranstaltninger efter § 350, stk. 

1, i lov om finansiel virksomhed. 
d) Minimumskapitalkravet, jf. § 124, stk. 2, nr. 2, og stk. 3, i lov om finansiel virksomhed. (5 mio. 

euro) 
 
Såfremt banken er omfattet af et af de nævnte lovkrav, skal dette oplyses.  
 
Banken er ikke omfattet af de nævnte lovkrav. Opgørelsen af bankens solvensbehov overskrider 
kravene ifølge punkt a og d, og banken har ikke fået fastsat et individuelt solvenskrav af Finanstil-
synet. 

Kreditrisici: Markedsrisici: 

Omfatter risiko for tab som følge af, at 

modparter misligholder deres betalingsfor-

pligtelser.  

Herunder risici på følgende områder: 

Kunder med finansielle problemer 

Store engagementer 

Erhvervsmæssig koncentration 

Geografisk koncentration 

Koncentration af sikkerheder 

Omfatter risiko for tab som følge af at dagsværdien 

for bankens finansielle aktiver eller finansielle for-

pligtelser ændrer sig på grund af ændringer i mar-

kedsforholdene. 

Operationelle risici: Øvrige forhold  

Omfatter risiko for tab på grund af uhen-

sigtsmæssig eller mangelfulde interne pro-

cedure, menneskelige og systemmæssige 

fejl og lignende eller som følge af eksterne 

begivenheder. 

 Herunder: 

Strategiske risici 

Omdømmerisici 

Risici i relation til pengeinstituttets størrelse 

Ejendomsrisici 

Risici i forbindelse med kapitalfremskaffelse 

Likviditetsrisici 

Afviklingsrisici 

Konsolidering fra stress-test 

Andre forhold 
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9. Solvensprocent og basiskapital  
Virksomheder omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, skal tillige give oplysninger om:  
 
a) Virksomhedens basiskapital efter fradrag samt solvensprocent 
b) Størrelsen af et eventuelt kapitalkrav efter overgangsreglerne for IRB 
 
Da banken ikke anvender overgangsreglerne for IRB, offentliggøres kun kravene jf. punkt a. 
 
Bankens overdækning/kapitalforhold 
  
Basiskapital efter fradrag, t.kr. 257.352 t.kr. 
Tilstrækkelig basiskapital, t.kr. 114.124 t.kr.  
Solvensprocent 18,0 % 
Solvensbehov  10,6 % 
Solvensoverdækning 7,4 % - point 
 
Solvensbehov og solvensoverdækning 
Banken her opgjort solvensoverdækningen til 7,4 %-point ud fra et solvensbehov på 10,6 pct. og 
en faktisk solvensprocent på 18,0 pct. Solvensoverdækningen anses for at være meget tilfredsstil-
lende.  

 
10. Bankens target og internt opgjort solvensbehov   
Banken har fastlagt en målsætning om, altid at have en solvensprocent som udgør det beregnede 
individuelle solvensbehov + 2 pct., eller min. 12 pct. eller Banken target udgør således: 
 
Target-solvens Pct. 
Minimumssolvens 12,0 % 
Individuel solvensbehov + 2 pct.  12,6 % 
Solvensprocent 18,0 % 
 
Basiskapitalen opfylder således sin egen målsætning og har tillige en overdækning på 5,4 %-point. 
 
Target-basiskapital T.kr. 
Intern opgjort tilstrækkelig basiskapital ved 12 % 171.190 
Intern opgjort tilstrækkelig basiskapital ved 12,6 %  179.750 
 
11. Modpartsrisiko – afledte finansielle instrumenter 
Banken anvender standardmetoden og har ingen eksponeringer med hensyn til modpartsrisiko, 
når det gælder afledte finansielle instrumenter, hvorfor området ikke er beskrevet yderligere. 
 
Risikoafdækning af kreditderivater 
Lollands Bank anvender ikke kreditderivater til at afdække den del af kreditrisikoen, der vedrører 
modparten. Banken har således ingen transaktioner på det område. 
 
12. Kreditrisiko og udvandingsrisiko  
Lollands Bank følger bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmægler-
selskaber m.fl., §§ 51-54 hvor definitionerne på misligholdte og værdiforringede fordringer og be-
skrivelse af de anvendte metoder til fastsættelse af værdireguleringer og nedskrivninger er specifi-
ceret. 
 
Nedskrivninger til tab foretages, når der er objektiv indikation for værdiforringelse, som samtidig 
resulterer i en reduktion i den forventede betalingsstrøm. Udlånets regnskabsmæssige værdi ned-
skrives til nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger beregnet ved tilbagediskontering 
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med udlånets effektive rente. Nedskrivningsbehovet for individuelt vurderede udlån beregnes ved 
en opstilling af den enkelte mest sandsynlige betalingsstrøm. 
 
Nedskrivninger foretages såvel individuelt på det enkelte engagement som gruppevist på grupper 
af engagementer. Banken gennemgår alle lån over 1,5 mio. kr., samt alle lån, hvor der er konstate-
ret objektiv indikation for værdiforringelse. Lån der ikke er individuelt nedskrevet, indgår i kreditrisi-
kogrupper. Banken har i alt 3 kreditrisikogrupper og følger den af Lokale Pengeinstitutter udarbej-
dede simple model for gruppevise nedskrivninger. 
 
Samlet værdi af eksponeringerne efter  
Bankens samlede værdi af eksponeringerne efter nedskrivninger fremgår af skema nedenfor: 
 

1.000 kr. Risikovægtede 
 eksponering 

Kapitalkravet 
(8% af eksponeringen) 

Vægtede poster med kredit-, modparts-, ud-
vandings-, og leveringsrisiko 1.148.108 91.849 

Gruppevise nedskrivninger -3.393 -271 
I alt 1.144.715 91.578 
 
Eksponeringernes gennemsnitlige værdi 

1.000 kr. Risikovægtede 
 eksponering 

Kapitalkravet 
(8% af eksponeringen) 

Institutter 32.063 2.565 
Erhvervskunder 198.710 15.897 
Detailkunder 691.604 55.328 
Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom 82.811 6.625 
Eksponeringer med restance eller overtræk 117.637 9.411 
Andre poster, herunder aktiver uden modparter 38.874 3.110 
I alt 1.161.699 92.936 
 
Branchefordeling af kreditkategorier 

1.000 kr. Central-
regering 

Institutter Erhvervs-
virksom-
heder 

Detail-
kunder 

Ekspone-
ringer 
sikret ved 
pant i fast 
ejendom 

Ekspone-
ringer 
med re-
stance 
eller over-
træk 

Andre 
poster 

Offentlige myndigheder 
 0 0 0 0 0 0 0 

Landbrug, jagt, skov-
brug og fiskeri 0 0 63.458 101.554 25.045 4.000 0 

Fremstillingsvirksom-
hed 0 0 10.076 38.426 2.509 3.074 0 

Bygge og anlægsvirk-
somhed 0 0 30.057 55.892 8.081 19.588 0 

Handel, restaurations- 
og hotelvirksomhed 0 0 92.776 112.749 22.257 5.479 0 

Transport, post og 
telefon 0 0 8.143 40.738 6.145 0 0 

Kredit- og finansie-
ringsvirksomhed 205.426 92.718 22.602 24.275 0 0 44.124 

Ejendomsadministrati-
on og forretningsserv. 0 0 18.662 93.003 10.383 10.752 0 

Øvrige erhverv 
 29 35.599 53.666 75.984 21.673 8.850 0 

I alt erhverv 
 205.455 128.317 299.440 542.621 96.093 51.743 44.124 

Private 
 0 0 9.372 595.209 116.921 16.407 2.876 

I alt 
 205.455 128.317 308.812 1.137.830 213.014 68.150 47.000 
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Geografisk fordeling af eksponeringerne 
Da banken har 95 % eller mere af eksponeringerne i Danmark, kan man efter reglerne undlade, at  
foretage opdeling efter geografiske områder. 
 
Fordeling af krediteksponeringernes restløbetider 

1.000 kr. Anfordring 0 - 3 mdr. 3 mdr. - 1 år 1 - 5 år > 5 år 
Centralregering 
 207.426 0 0 0 29 

Institutter 
 128.317 0 0 0 0 

Erhvervsvirksomheder 
 81.933 6.063 63.963 26.301 22.811 

Detailkunder 
 67.679 49.698 155.712 289.508 145.362 

Eksponeringer sikret 
ved pant i fast ejendom 21.055 8.117 44.829 52.529 82.082 

Eksponeringer med 
restance eller overtræk 15.922 2.069 12.952 12.685 3.794 

Andre poster, herunder 
aktiver uden modpart 47.000 0 0 0 0 

I alt 
 569.332 65.947 277.456 381.023 254.078 

 
Værdiforringede fordringer og nedskrivninger fordelt på brancher 
Nedenstående skema viser bankens misligholdte og værdiforringede fordringer samt nedskrivnin-
ger, fordelt på brancher: 
 

1.000 kr. Misligholdte 
fordringer 

Værdiforringede 
fordringer 

Nedskrivninger/ 
hensættelse ulti-

mo året 

Udgiftsførte beløb 
vedr. værdiregule-

ringer og ned-
skrivninger i løbet 

af perioden 
Offentlige myndigheder 0 0 0 0 
Landbrug, jagt skovbrug 478 3.575 2.235 1.886 
Fiskeri 0 1.523 938 938 
Fremstillingsvirksomheder mv. 537 86 489 -107 
Bygge- og anlægsvirksomhed 4.317 17.637 12.455 11.964 
Handel, restaurant og hotel 5.298 24.585 16.878 6.999 
Transport, post og telefon 691 4.229 984 1.850 
Kredit og finansiering 0 0 0 -1.599 
Ejendomsadministration 2.355 466 1.866 -5.380 
Øvrige erhverv 443 10.679 10.063 9.577 
I alt erhverv 14.119 62.780 45.908 26.128 
Private 7.116 17.797 18.220 12.011 
I alt individuelt vurderede 21.235 80.577 64.128 38.139 
     
Gruppevist vurderet 0 0 3.393 -2.644 
Total bank 21.235 80.577 67.521 35.495 
 
Bevægelser på værdiforringede fordringer  
Nedenstående tabel viser bevægelser på værdiforringede fordringer som følge af værdiregulerin-
ger og nedskrivninger. 
 

Individuelle nedskriv-
ninger/hensættelser 

Gruppevise nedskriv- 
ninger/hensættelser 

 

Nedskrivninger/hensæt- 
telser på tilgodehavende 
hos kreditinstitutter og 

andre poster med kredit-
risiko 

 

Udlån Garanti-
debitorer 

Udlån Garanti-
debitorer 

Udlån Garanti-
debitorer 

Akkumulerede nedskrivnin-
ger/hensættelser primo på 33.030 8.050 6.036 0 0 0 
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udlån og garantidebitorer 
Bevægelser i året:       
1. Valutakursregulering 0 0 0 0 0 0 
2. Nedskrivninger/hensæt-  
telser i årets løb 54.272 5.781 3.638 0 0 0 

3. Tilbageførsel af nedskriv-
ninger/hensættelser foretaget 
i tidligere regnskabsår, hvor 
der ikke længere er OEI elle 
værdiforringelsen er reduceret 

20.977 1.566 6.282 0 0 0 

4. Andre bevægelser 0 0 0 0 0 0 
5. Værdiregulering af overtag-
ne aktiver 0 0 0 0 0 0 
6. Endelig tabt (afskrevet) 
tidligere individuelt  nedskre-
vet/hensat 

8.462 6.000 0 0 0 0 

Akkumulerede nedskrivnin-
ger/hensættelser ultimo på 
udlån og garantidebitorer 

57.863 6.265 3.393 0 0 0 

Summen af udlån og garanti-
debitorer, hvorpå der er fore-
taget individuelle nedskrivnin-
ger/hensættelser (opgjort før 
nedskrivninger/hensættelser) 

94.917 6.265 1.115.523 312.371 0 0 

 
13. Kreditvurderingsbureauer 
Lollands Bank anvender ikke den direkte ratingmetode, hvor visse eksponeringer solvensvægter 
direkte i relation til modpartens rating hos et kreditvurderingsbureau. 
 
14. Oplysninger om opgørelse af kreditrisiko under IRB-metoden 
Lollands Bank anvender ikke den interne ratingbaserede metode til opgørelse af kreditrisiko. 
 
15. Markedsrisiko  
I kapitaldækningsbekendtgørelsen stilles der krav om, at banken oplyser om solvenskravene for en 
række risici, som opgøres under markedsrisikoområdet. Herunder ses en opgørelse af solvens-
kravene for de pågældende risici. 
 
Opgørelse af solvensrisici på markedsrisikoområdet 1.000 kr. 

(vægtet beløb) 
Kapitalkravet 

8% af vægtet beløb 
Poster med positionsrisiko: Gældsinstrumenter 64.407 5.153 

 Aktier m.v. (inkl. kollektive investe-
ringsforeninger) 37.033 2.963 

Poster med valutarisiko  6.332 507 
I alt  107.772 8.623 
 
16. Oplysninger om interne modeller (VaR-modeller) 
Lollands Bank anvender ikke interne modeller (VaR-modeller) til opgørelse af risiko på positioner i 
handelsbeholdningen. 
 
17. Operationel risiko  
I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen skal banken kapitalmæssigt afdække operationelle 
risici. Kapitalkravet til de operationelle risici skal dække: 
 

• Risiko for tab som følge af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer 
• Menneskelige fejl  
• Systemmæssige fejl 
• Fejl som følge af eksterne begivenheder, herunder retslige risici 
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Lollands Bank anvender Basisindikatormetoden, jf. kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 18, til 
opgørelse af kapitalkravet til de operationelle risici. Dette betyder, at kapitalkravet til de oprationelle 
risici op gøres som 15 % af de gennemsnitlige ”basisindtægter” de seneste 3 år. 
 
Operationel risiko ved Basisindikatormetoden 

1.000 kr. 2009 2008 2007 
Nettorente- og gebyrindtægter 99.841 95.329 91.833 
Kursreguleringer 10.354 -13.593 320 
Andre indtægter 241 379 90 
Korrigeres for:    
Realiserede tab/gevinst udenfor han-
delsbeholdning -35 -17 -105 

Engangsindtægter -6.074 -6.074 0 
I alt 110.401 76.024 92.138 
Gennemsnit over 3 år: (basisindikator) 92.854 
15 % af basisindikator 13.928 
Omregnet til risikovægtet post (8 %) 174.102 

 
18. Eksponeringer i aktier m.v., der ikke indgår i handelsbeholdningen  
Formål med eksponeringen, bogføringspraksis og værdiansættelsesmetoder 
Lollands Bank har i samarbejde med andre pengeinstitutter erhvervet aktier i en række sektorsel-
skaber. Disse sektorselskaber har til formål at understøtte pengeinstitutternes forretning indenfor 
realkredit, betalingsformidling, IT, investeringsforeninger m.v. Banken påtænker ikke at sælge dis-
se aktier, idet en deltagelse i disse sektorselskaber anses for nødvendig for at drive et lokalt pen-
geinstitut. Aktierne betragtes derfor som værende udenfor handelsbeholdningen.  
 
I flere af sektorselskaberne omfordeles aktierne således, at bankens ejerandele hele tiden afspej-
ler vores forretningsomfang med sektorselskabet. Omfordelingen sker typisk med udgangspunkt i 
sektorselskabets indre værdi. Vi regulerer på den baggrund den bogførte værdi af disse aktier 
kvartalsvist, halvårligt eller helårligt - afhængigt af hyppigheden af nye informationer fra det enkelte 
sektorselskab. Den løbende regulering bogføres i henhold til reglerne over resultatopgørelsen. 
 
I andre sektorselskaber omfordeles aktierne ikke, men værdiansættes derimod typisk med ud-
gangspunkt i den senest kendte handel, alternativt beregnes værdien med udgangspunkt i en an-
erkendt værdiansættelsesmetode. Reguleringer i den bogførte værdi af aktierne i disse selskaber 
tages ligeledes over resultatopgørelsen.  
 
Positioner i børsnoterede aktier, unoterede aktiepositioner og andre eksponeringer. 
Beholdningsoversigt 1.000 kr. 
Primo 2009 53.479 
Tilgang 5.296 
Afgang -57 
Urealiseret gevinst 1.378 
Realiseret tab -91 
Ultimo 2009 60.005 
 
Realiserede og ikke-realiserede gevinster eller tab 2009 1.000 kr. 
Realiserede gevinster eller tab som følge af salg og likvidation -91 
Ikke-realiserede gevinster eller tab, latente gevinster og tab 1.378 
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19. Eksponeringer for renterisiko i positioner uden for handelsbehold-
ningen  
Renterisiko er risikoen for tab, som følge af at renten stiger eller falder. Renterisikoen måles som 
det forventede tab på rentepositioner, der vil følge af en ændring i alle renter på 1 procentpoint i 
enten op- eller nedadgående retning.  
 
Bankens eksponeringer for renterisiko i positioner uden for handelsbeholdningen er primært i form 
af fastforrentede udlån, pantebreve og indlån. 
 
Renterisikoen kontrolleres løbende og denne indberettes tillige til direktion og bestyrelse. Denne 
opgøres minimum kvartalsvis. 
 
Renterisikoen pr. 31. december 2009 uden for handelsbeholdningen udgør 3.802 t.kr. 
 
Renterisici fordelt på varighed 

1.000 kr. Lange positioner Korte Positioner Renterisiko 
0 mdr. < varighed <= 3 mdr. 45.579 76.396 -106 
3 < varighed <= 6 mdr. 8.226 75.096 -168 
6 < varighed <= 9 mdr. 507 0 3 
9 < varighed <= 12 mdr. 45.565 212 436 
1 år < varighed <= 2 år 65.540 0 1.236 
2 år < varighed <= 3,6 år 28.160 0 751 
Varighed > 3,6 år 27.910 147 1.650 
I alt 221.487 151.851 3.802 
 
Renterisici fordelt efter valuta 

1.000 kr. Lange positioner Korte Positioner Renterisiko 
Danske kroner 212.833 143.197 3.802 
Euro 0 0 0 
US - dollar 7.340 7.340 0 
Tyrkiske lire 1.314 1.314 0 
Australske dollars 0 0 0 
Øvrige valutaer 0 0 0 
I alt 221.487 151.851 3.802 
 
20. Oplysninger vedrørende securitiseringer 
Lollands Bank anvender ikke securitiseringer. 
 
21. Oplysninger vedrørende opgørelse af kreditrisiko i IRB-institutter 
Lollands Bank anvender ikke den interne rating baserede metode til opgørelse af kreditrisiko, jf. § 
19 i Kapitaldækningsbekendtgørelsen. 
 
22. Oplysninger vedr. de kreditrisikoreducerende metoder  
Lollands Bank anvender ikke kreditrisikoreduktionsteknikker, og banken har derfor ikke beskrevet 
dette område. 
 
23. Oplysninger om avancerede målemetoder til opgørelse af operatio-
nel risiko 
Lollands Bank anvender Basisindikatormetoden, og har derfor ikke udarbejdet forslag til rapporte-
ring. 
 
 
 


