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Der har i Danmark igennem de sidste år været stor fokus på at forbedre de danske virksomheders 

mulighed for finansiering via udstedelse af erhvervsobligationer. Men hvilke muligheder har 

virksomhederne i dag. Hvad er fordelene ved anvendelse af erhvervsobligationer og er der grobund for et 

marked for erhvervsobligationer i Danmark.  
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Indledning 
I Danmark har der igennem årtier været en tradition for, at virksomhederne har skaffet kapital via 

pengeinstitutterne i form af lån og kreditter. Dernæst igennem realkreditinstitutterne via belåning af 

virksomhedens faste ejendomme og skibe. Eller også via udstedelse af aktier, hvorved investorer investerer 

deres penge i virksomhederne. Umiddelbart har disse været nogen af de største kilder til til førelse af 

kapital i danske virksomheder igennem de sidste mange årtier. 

I andre lande, som bl.a. også inkluderer vores nærmeste naboer, har man igennem mange år, udviklet 

virksomhedernes mulighed for at skaffe kapital via udstedelse af erhvervsobligationer, som dermed virker 

som et alternativ til bankerne. Det er nu en mulighed, som vi også herhjemme i Danmark, er begyndt at få 

øjnene op for. Især hjulpet godt på vej af en finanskrise, som har gjort det væsentligt sværere for danske 

virksomheder, at låne penge via blandt andet de danske pengeinstitutter på det danske marked. Der har 

dog i forbindelse med arbejdet med, at skabe et godt marked for erhvervsobligationer i Danmark, været 

nogle udfordringer på vejen, da blandt andet lovgivningen ikke i fornuftig udstrækning, har gjort det 

tilstrækkeligt fordelagtigt og muligt for danske virksomheder, at udstede obligationer i Danmark. 

Generelt er der en del faktorer, der spiller ind, når en virksomhed skal finde den mest fordelagtige måde, 

hvorpå den kan skaffe kapital. Hvis en virksomhed vælger erhvervsobligationer, så må en af 

forudsætningerne være, at det sker på et velfungerende marked, hvor udbuddet er tilstrækkeligt stort til, at 

det har investorernes interesse. Ellers må det formodes, at virksomheden enten ikke kunne opnå en 

tilstrækkelig god pris, eller også er der en risiko for, at der ganske enkelt ikke er nogen investorer, der er 

villige til at aftage obligationerne. 

Alle disse ting er noget, der de sidste år, er blevet arbejdet meget med i Danmark. Dette for, at skabe et 

godt alternativ til virksomhederne, når de skal bruge kapital. Dette for, at de kan forsætte med at vækste 

og i sidste ende øge omsætningen og skabe arbejdspladser, der igen i sidste ende gerne skal komme hele 

samfundet til gode. Men er der tilstrækkeligt med virksomheder i Danmark, som reelt vil være i stand til at 

udstede på egen hånd. Er der samtidig en fordel forbundet med virksomhederne ved at benytte 

erhvervsobligationer. Hvis der ikke er, så vil der måske ikke være et tilstrækkeligt grundlag for, at 

erhvervsobligationer også i Danmark, kan blive en del af de værktøjer virksomhederne har til rådighed, når 

de skal bruge kapital.  
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Problemstilling 

Hvis der ses på de muligheder, som allerede eksisterer i Danmark i dag, så kan virksomheder hente kapital 

via pengeinstitutterne, realkreditinstitutterne og aktiemarkedet. Er der i Danmark, så reelt brug for, og ikke 

mindst plads til, erhvervsobligationer? I forbindelse med finanskrisens hærgen, er der blevet talt meget om, 

at virksomhederne har fået meget svært ved, at skaffe kapital igennem pengeinstitutterne. Hvis det er 

sandt, så er erhvervsobligationer en meget oplagt mulighed, når virksomhederne i fremtiden skal skaffe 

kapital. 

For at der kan skabes og udvikles et marked for erhvervsobligationer i Danmark, så må det som 

udgangspunkt være nødvendigt, at der er virksomheder nok tilstede, som er i stand til at udstede 

erhvervsobligationer. Dernæst skal der for virksomhederne også være en fordel forbundet med det at 

udstede erhvervsobligationer, før det må formodes at være interessant for virksomhederne at udstede. En 

stor fordel kan først og fremmest være, hvis virksomhederne opnår en økonomisk fordel ved at skifte 

pengeinstitutlån ud med erhvervsobligationer. Det vil kræve, at obligationerne kan udstedes til en lavere 

rente, end den der kan opnås i pengeinstituttet. Dernæst også, at udstedelsen kan ske til en samlet pris, der 

ikke kommer til at virke som en begrænsning. Det kan blive resultatet, hvis de samlede omkostninger 

eliminere den besparelse, der er forbundet med en eventuel lavere rente ved en obligationsudstedelse. 

Disse omkostninger kan også medføre, at virksomheder der er mindre end en hvis størrelse, ikke vil kunne 

udnytte erhvervsobligationer, når de skal skaffe kapital, da det ganske enkelt kan blive for dyrt. Jo højere 

omkostninger, jo færre interesserede virksomheder vil der være. Jo færre virksomheder der er 

interesserede, desto mindre chance er der for, at der på sigt kan skabes et marked. 

For at der kan skabes et marked, så kræver det også en indsats og en vilje fra de forskellige parter på det 

danske marked. Investorerne leder i disse tider efter bedre afkast og her er erhvervsobligationer bestemt 

en mulighed. Virksomhederne kan via erhvervsobligationer få diversificeret sin låneportefølje og få 

muligheden for at opnå en bedre forrentning samt mere uafhængighed fra de finansielle institutter. Ud fra 

det nævnte, så må det formodes, at der er en vilje fra virksomheder og investorer til, at der på sigt kan 

skabes et udviklet marked. Men hvad med pengeinstitutterne? De har også en stor rolle at spille i en ny 

finansiel verden med mange nye love, regler og krav. Erhvervsobligationer vil fjerne renteindtægten fra de 

finansielle institutter. Hvor stor en økonomiske fordel har pengeinstitutterne da af erhvervsobligationer? 

De må som udgangspunkt antages for, at være en af de største konkurrenter til erhvervsobligationerne. 

Der er en del parametre, der skal falde i hak for, at det kan lykkedes. Når det danske marked ikke er større 

end det er, så kræver det måske endnu mere af alle parter, hvis det skal lykkes, at skabe et velfungerende 

marked for erhvervsobligationer i Danmark.  
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Problemformulering 

Hovedformålet med dette projekt vil være, at forsøge at finde svaret på, om der i Danmark er et grundlag 

for, at der måske på sigt kan udvikles et marked for erhvervsobligationer. I forsøget på, at besvare dette 

spørgsmål, stilles de følgende underspørgsmål: 

 Kan alle virksomheder ifølge den gældende lovgivning udstede egne erhvervsobligationer? 

 Hvordan er udlånet fordelt på det danske marked for virksomheder? Hvordan ser udviklingen ud i 

forhold til pengeinstitutternes udlån til virksomheder på det danske marked? 

 Hvor kan det antages, at grænsen går for, om en virksomhed med fordel kan udstede 

erhvervsobligationer på egen hånd? 

 Hvor mange virksomheder må det formodes, at der reelt har muligheden for at udnytte en egen-

udstedelse af erhvervsobligationer på det danske marked i dag? 

 Har det rent økonomisk været en fordel for de virksomheder, der har udstedt erhvervsobligationer i 

dag, i DKK, på det danske marked? 

 Hvilken indflydelse har det haft, rent indtjeningsmæssigt, på de pengeinstitutter, hvor 

virksomheder har valgt erhvervsobligationer frem for pengeinstitutlån? 

 

Metode 

Indledningsvist vil der blive givet en kort forklaring af de muligheder, der eksisterer i dag, når en 

virksomhed skal skaffe kapital. Dette for, at få en ide om de alternativer der er til erhvervsobligationer. 

Herefter vil projektet bevæge sig igennem flere del-analyser, der alle sammen skal hjælpe til, at besvarer 

projektets overordnede spørgsmål, som er, om der i Danmark er et grundlag for, at der på sigt kan udvikles 

et marked for erhvervsobligationer 

Første del af analysen i projektet vil forsøge, at gennemgå den lovgivning der gælder i dag, når der skal 

udstedes erhvervsobligationer. Dette for, at klarlægge om loven til fulde tillader, at virksomheder udsteder 

obligationer på egen hånd. Eller om der er ting i lovgivningen, der sætter begrænsninger i forhold til, hvilke 

virksomheder der kan udstede erhvervsobligationer. Dette fordi, lovgivningen må ses som værende et 

fundamentet for, at der på sigt kan skabes et marked. 

Anden del af analysen vil forsøge, at se på hvordan udlånsmarkedet har udviklet sig igennem de sidste år, 

samt hvordan det ser ud i dag. Denne analyse skal forsøge at give et billede af, hvordan virksomhedernes 

efterspørgsel efter kapital ser ud. Det skal bruges til, at give en ide om, om erhvervsobligationer eventuelt 
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kan blive en del af den løsning, på den fremmedkapital virksomhederne efterspørger. Især hvis den 

fornødne kapital ikke kan skaffes via pengeinstitutterne. 

Tredje del af analysen vil forsøge, at give et billede af, hvordan prisen på kapital har udviklet sig igennem de 

sidste år, samt hvordan prisniveauet på anskaffelse af fremmedkapital ser ud i dag. Dette er interessant i 

forhold til projektet, da det kan give et billede af, om virksomhederne allerede i dag, nyder godt af gode 

priser på udlån i markedet. Dette er interessant for den videre analyse af, om erhvervsobligationer kan 

konkurrere med disse priser. Det må antages, at prisniveauet også spiller ind, hvis erhvervsobligationer, 

skal have en mulighed for at konkurrere med de eksisterende alternativer til skafning af fremmedkapital. 

Fjerde del af analysen vil forsøge, at analysere på hvilken type af virksomheder, der generelt er en del af 

målgruppen, når det kommer til en egen-udstedelse af erhvervsobligationer. Formodningen er, at 

størrelsen af virksomheden har en væsentlig indflydelse på, om en egen-udstedelse er en økonomisk fordel 

for virksomheden. Dernæst vil der være en undersøgelse af, hvilke omkostninger der må formodes at være 

forbundet med en udstedelse af erhvervsobligationer. 

Femte del af analysen skal forsøge, at analysere hvordan udlånet, der eksisterer i Danmark i dag, fordeler 

sig på virksomhederne Danmark. Dette især med henblik på, at identificere antallet af virksomheder, der 

kan udstede obligationer på egen hånd. Dette er interessant, da det gerne skulle give et billede af, hvor 

mange virksomheder/kunder der er i Danmark, som kan være med til at understøtte en udvikling af det 

danske marked for erhvervsobligationer. 

Sjette del af analysen vil se på to af de udstedelser af erhvervsobligationer, som danske virksomheder 

allerede har foretaget på det danske marked. Det er interessant for projektet, da det vil give en mulighed 

for, at sammenligne de priser, som virksomhederne har opnået via udstedelse af erhvervsobligationer, med 

de priser der generelt eksisterer på markedet. Hvis virksomhederne har opnået bedre vilkår og priser, så 

kan det være med til, at give et billede af om andre virksomheder eventuelt vil kunne drage fordel af, at 

gøre det samme og dermed understøtte udviklingen af et dansk marked. 

Syvende og sidste del af analysen i dette projekt vil som en sidste ting prøve, at rette fokus mod på de 

danske pengeinstitutter. Her vil projektet forsøge, at analysere hvilke konsekvenser, som virksomheders 

udstedelse af erhvervsobligationer økonomisk har for de danske pengeinstitutter. Her vil de to 

erhvervsobligationer, der også indgår i andre dele af projektets analyse, indgå. Denne analyse, skal gerne 

give et billede af, om den tabte renteindtjening, kan modsvares af den indtjening, pengeinstitutterne vil 

modtage via salg af serviceydelser til de udstedende virksomheder. Dette er interessant, da 

pengeinstitutterne må formodes at være en direkte konkurrent til erhvervsobligationerne. Det må derfor 
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antages, at de også skal kunne se en forretningsmulighed i erhvervsobligationer, hvis de skal understøtte en 

udvikling af markedet. 

 

Afgrænsning  

I projektet vil der kun blive fokuseret på den mulighed for finansiering, der sker via pengeinstitutter og via 

erhvervsobligationer i Danmark. Der vil i selve analysen, derfor ikke blive inddraget andre alternativer som 

f.eks. realkreditbelåning, investeringsselskaber, lån via Vækstfonden eller frasalg af dele af virksomheden. 

Ej heller vil der blive gået i dybden med aktieudstedelser. 

Dette projekt vil alene kigge på den lovgivning og de regler, der gælder for det danske marked. Regler og 

love, der gælder på markeder i andre lander, vil derfor ikke blive behandlet i dette projekt. 

De virksomheder der inddrages i analysen af virksomhedsmarkedet, vil være selskaber, der er børsnoteret. 

Dette fordi, det her vil være muligt, at indhente de nødvendige regnskabstal, til brug for analyserne i 

projektet. Finansielle selskaber vil dog ikke indgå i analysen. 

Projektet vil være begrænset til de virksomheder, der er i stand til at udstede på egen hånd. Projektet vil 

derfor ikke gå i dybden med muligheden for sekuritisering via pengeinstitutterne. 

Der vil i projektet ikke blive gået i dybden med de mere regnskabsmæssige konsekvenser for virksomheden, 

som er forbundet med de muligheder for indhentning af kapital, der behandles i dette projekt. Ej heller 

hvorledes virksomheden aktivt, rent regnskabsmæssigt, behandler deres indhentning af kapital. Her tænkes 

især på den mere skattemæssige tænkning. 

Dette projekt vil udelukkende fokusere på de erhvervsobligationer, der udstedes erhvervsvirksomheder på 

det danske marked. Projektet vil ikke behandle de erhvervsobligationer, der er udstedt af finansielle 

virksomheder, som f.eks. er udstedt til, at sikre den ansvarlige indskudskapital. 

Der vil i beregningerne i analysen, der vedrører pengeinstitutlån, der ydes til virksomheder, ikke blive 

inddraget faste omkostninger, som der måtte være i pengeinstituttet. Der vil fra pengeinstituttets side, 

udelukkende blive set på renten. Det anses stadig for, at give et retvisende billede af det tab eller den 

gevinst, som pengeinstitutterne måtte have, da renten anses for at være den væsentligste udgift. 

Ved beregning af lån via pengeinstitutterne forudsættes det yderligere, at der udlånes med en fast rente 

over hele løbetiden. Det ses at renten er variabel på udlån via pengeinstitutter, men for at muliggøre 

beregningerne, er det valgt at bruge en fast rente. Dette er ikke helt irrelevant, da der fra myndighedernes 
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side, i både ind- og udland, ønskes en bedre sammenhæng imellem pengeinstitutternes egne lån og udlån 

til kunder.  

De renter der bruges i beregningerne af pengeinstitutternes egne lån og deres udlån til virksomheder, vil 

blive fastsat ud fra de historiske Swaprenter, der administreres af Finansrådet, samt de historiks 

registrerede pengeinstitutudlånsrenter, der er tilgængelige via Nationalbankens statistikbank. Det antages 

derfor i projektet, at virksomhederne der analyseres, vil kunne låne til de historiske udlånsrenter via de 

danske pengeinstitutter. Rentefastsættelsen i projektet vil derfor ikke blive baseret på en kreditvurdering af 

virksomhederne, som det ellers måtte være tilfældet. Det formodes ikke at være et problem, da der ønskes 

en generel vurdering af markedet. 

I analysen af de erhvervsobligationer der har en kuponrente, hvor en variabel CIBOR rentesats indgår, som 

en del af den rente, der skal betales, vil den variable rente blive omregnet til en fast rente. Dette vil ske på 

baggrund af et simpelt gennemsnit af de historiske CIBOR-rentesatser, fra udstedelsesdagen og frem til feb. 

2015. Dette for, at muliggøre en analyse af hele løbetiden på obligationen frem til udløb. 

Projektet vil ikke inddrage teori og analyse omkring rating-bureauerne og deres rating af 

erhvervsobligationer generelt. Dette fordi, at de i analysen brugte obligationer, alle er udstedt uden en 

kredit rating. Derfor er det i projektet blevet valgt at fravælge dette område, da der også er et begrænset 

antal sider til rådighed i projektet. 

Når EUR omregnes til DKK, sker det til en fast kurs på DKK/EUR 7,50. Altså svarer EUR 1,00 til DKK 7,50. 

Dette anses for at udemærket, da Danmark som bekendt, kører en fastkurspolitik af kronen over for 

euroen. 

Når SEK omregnes til DKK, sker det til en fast kurs på DKK/SEK 0,7969. Altså svarer SEK 1,0000 til DKK 

0,7969. Dette er valutakursen pr. d. 1. marts 2015. 
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Kildekritik 
I forbindelse med analysen i dette projekt, er det blevet forsøgt, at inddrage så mange kilder som muligt. 

Dette er gjort i håbet om, at resultatet indeholder så mange synspunkter som muligt. Hvis dette ikke blev 

gjort, kunne en risiko være, at en enkelt interesseorganisations holdning, kunne få en for stor indflydelse på 

projektet. Dermed kunne risikoen være, at konklusionen blev meget unuanceret og måske direkte forkert. 

Det er i projektet derfor blevet forsøgt, at indhente information fra så mange relevante parter og 

organisationer som muligt.  

 

Bøger 

Bøgerne som er anvendt, er alle bøger, som også er blevet anvendt i undervisningen på CBS. De er alle 

skrevet af fagfolk, der har viden og erfaring på området inden for finansierings- og investeringsteori. Hvad 

angår bøgernes brug til beregninger, så må de anses for at være troværdige. Herudover er bøgerne kun 

blevet brugt til, at beskrives prisdannelsen på obligationer og dermed de risici, der er forbundet med 

obligationer. Her må de igen anses for at være troværdige. 

 

Artikler 

Artiklerne der er brugt i dette projekt, er indhentet via forskellige danske aviser såsom Berlingske, 

Finanswatch og Børsen. Dermed er der en risiko for, at disse artikler kan give en ensidig vinkel eller, at der 

er fejl i artiklerne. Derfor er artikler hele tiden blevet forsøgt suppleret med tal fra Danmarks Statistik og 

Nationalbanken, samt med diverse fra rapporter fra Nationalbanken og Erhvervs- og Vækstministeriet.  

 

Internet 

Via internettet er der først og fremmest blevet indhentet data hos Danmarks Nationalbank og Danmarks 

Statistik. Disse hjemmesider må anses for at være pålidelige, da disse parter antages for at være neutrale 

og have en høj grad af pålidelighed samt troværdighed.  

 

Reuters – Thomson One 

Til indhentning af data er adgang til databasen Thomson One blevet anvendt. Adgangen er leveret af CBS. 

Herigennem er alle de brugte data blevet indhentet. Da der kun er tale om regnskabshistorik samt nøgletal, 

så formodes det, at hjemmesiden i denne henseende er fuldt ud pålidelig til dette formål. 
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Teori 
I dette teoriafsnit vil der blive en kort forklaring af de brugte teorier og formler, der vil indgå igennem 

projektet. 

 

Likviditetsrisikopræmie1 
Med likviditetsrisikopræmie menes der i dette projekt den risiko, der er forbundet med, at aktivet ikke kan 

sælges til sin teoretiske pris grundet lav omsættelighed. Det giver dermed investor en ekstra risiko, da han 

ikke kan forvente, at modtage den fulde pris for erhvervsobligationen, hvis den ikke holdes til udløb. Denne 

risiko kan medfører, at investor vil stille forventning om en likviditetsrisikopræmie. Eventuelt i form at en 

højere rente eller en nedsat kurs på udstedelsestidspunktet. 

Denne problemstilling kan især gøre sig gældende for erhvervsobligationer. Dette fordi, de typisk udstedes i 

mindre serier end f.eks. realkreditobligationer. Dernæst også fordi, at mange obligationer købes af 

investorer, der ønsker at holde obligationerne til udløb. Det betyder, at de investorer, der for eksempel 

køber med videresalg for øje, kan risikere, at måtte sælge til en reduceret kurs. 

 

Present Value (PV)2 
Med Present Value menes der den samledes nutidsværdi, når alle fremtidige ydelser tilbagediskonteres 

med den effektive rente. Formlerne der er anvendt i projektet er: 

𝑃𝑉 =  ∑
𝑌𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑡1

𝑡=𝑡1

 

𝑃𝑉  =  ∑ 𝑌𝑡

𝑡𝑛

𝑡=𝑡1

 × (1 + 𝑟)−𝑡 

Begge formler beregner det samme. De er blot sat op på forskellige vis. 

”t” er tidspunktet for ydelsen der tilbagediskonteres.  

”Y” er udtryk for ydelsen. 

”r” er udtryk for den effektive rente. 

                                                           
1 Lærerbog, Michael Christensen, 7. udgave 2009: “Obligations investering – Teoretiske overvejelser og praktisk 
anvendelse”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 255 
2 Lærerbog, Michael Christensen, 7. udgave 2009: “Obligations investering – Teoretiske overvejelser og praktisk 
anvendelse”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 44 
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Present Value er interessant, da den gør det muligt, at sammenligne de forskellige finansieringsmuligheder 

via udstedelse af erhvervsobligationer og pengeinstitutlån.  

 

Kuponrenten (R)3 
Kuponrenten er den årlige rente på obligationen, når den udstedes. Kuponrenten tager ikke højde for 

eventuelle omkostninger i forbindelse med obligationsudstedelsen. Ej heller tager den højde for renters 

rente effekten ved f.eks. flere renteterminer på et år. Kuponrenten beregnes ud fra den udstedte mængde. 

Beregning af ydelse uden afdrag: 

𝑌𝑡 = 𝑅 ×  𝑅𝐺0  

Beregning af ydelse med afdrag: 

𝑌𝑡 = (1 + 𝑅) × 𝑅𝐺0 

 

Effektiv rente (r)4 
Den effektive rente tager højde for de udgifter, der er forbundet med udstedelsen, samt renters rente ved 

flere renteterminer. Formel til beregning af den effektive rente, er den samme som blev benyttet til 

beregning af PV. I stedet isoleres ”r”.  

Problemet ved beregning af ”r” opstår, når der betales ydelser i flere år. Hermed opstår en ligning med 

flere ukendte. Derfor er Excel formlen ”IA” blevet brugt til, at beregne den effektive rente.  

Den effektive rente er vigtig i projektet, da den viser, hvad udsteder reelt betaler for sin 

erhvervsobligationsudstedelse. Den giver dermed et billede af, om det er dyrere eller billigere at benytte 

erhvervsobligationer frem for pengeinstitutlån. 

 

Rentemarginal 
Rentemarginalen beskriver den forskel, der er imellem den rente pengeinstituttet selv låner penge til i 

markedet og den rente, pengeinstitutterne låner ud til.  

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑃𝐼𝑢𝑑𝑙å𝑛𝑠𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 −  𝑃𝐼𝑙å𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 

                                                           
3 Lærerbog, Michael Christensen, 7. udgave 2009: “Obligations investering – Teoretiske overvejelser og praktisk 
anvendelse”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 20 
4 Lærerbog, Michael Christensen, 7. udgave 2009: “Obligations investering – Teoretiske overvejelser og praktisk 
anvendelse”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 20 



10. maj 2015 
 

Danske virksomheders mulighed for finansiering via erhvervsobligationer. 

Side 13 af 115 
 

Dermed indikere rentemarginalen pengeinstitutternes fortjeneste ved udlån. I projektet er 

rentemarginalen blevet brugt til, at sammenligne de i analysen beregnede rentemarginaler ved udlån, med 

de historiske rentemarginaler, der kan søges frem via nationalbankens statistikbank. 

 

CIBOR5 
I analysen af obligationerne indgår CIBOR renten, som en del af den samlede rente, der betales på nogle 

erhvervsobligationer. CIBOR renten er udtryk for den rentesats, som pengeinstitutter er villige til, at låne 

penge ud til til andre pengeinstitutter (kaldet primebanks). CIBOR renten bliver hver dag fastsat, på 

baggrund af den rente som de 6 største pengeinstitutterne i Danmark er villig til at stille. Pt.: 

 Danske Bank, København 

 Jyske Bank, Silkeborg 

 Nordea Bank, København 

 Nykredit Bank, København 

 Spar Nord Bank, København 

 Sydbank, Aabenraa 

Herudfra beregnes den officielle CIBOR rente, som et simpelt gennemsnit af de stillede rentesatser.  Renten 

beregnes på forskellige perioder, som går fra 1-2 uger og op til 12 måneder. CIBOR har været udskældt, da 

den nemt kan manipuleres, hvis parterne der stiller den, sætter den højere end markedet retfærdiggøre. 

De historiske satser kan findes hos Nasdaq OMX og Finansrådet6. 

 

Swaprenten7 
Swaprenten beskriver den rente, som pengeinstitutter (primebanks) stiller i markedet. Det er dermed 

renten der tilbydes på perioder fra 2-10 år, hvis der er ønske om at swappe fra variabel til fast rente eller 

omvendt. Renten beregnes som et simpelt gennemsnit ud fra de satser som 6 pengeinstitutter stiller. Pt. de 

samme pengeinstitutter, der også stiller priser til CIBOR. Finansrådet er den der administrer indsamlingen 

samt offentliggørelsen af Swaprenten8. 

                                                           
5 http://www.finansraadet.dk/Tal--Fakta/Pages/satser/regler-for-fastlaeggelse-af-cibor.aspx 
6 CIBOR rentesats kan findes via: http://www.nasdaqomxnordic.com/bonds/denmark/cibor og 
http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/Pages/satser/regler-for-fastlaeggelse-af-cibor/dagens-satser.aspx 
7 Lærerbog, Michael Christensen, 7. udgave 2009: “Obligations investering – Teoretiske overvejelser og praktisk 
anvendelse”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 20 
8 http://www.finansraadet.dk/Tal--Fakta/Pages/satser/swap/regler-for-fastsaettelse-af-swap-referencefixing.aspx 

http://www.nasdaqomxnordic.com/bonds/denmark/cibor
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I denne projekt, er swaprenten blevet brugt, som et udtryk for den rente, som pengeinstitutterne kunne 

have lånt til i markedet (PIlånerente). Den er dermed til at angive pengeinstitutternes rentemarginal i analysen 

af pengeinstitutternes fortjeneste, hvis udstedende virksomheder, havde valgt pengeinstitutlån frem for 

erhvervsobligationer. 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑃𝐼𝑢𝑑𝑙å𝑛𝑠𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑷𝑰𝒍å𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆 

 

First North Bond Market9 
First North Bond Market er en alternativ handelsplads for obligationer. Den er ejet og styret af Nasdaq 

OMX. Der er tale om en ureguleret markedsplads. Det betyder, at der ikke er de samme krav, som ved en 

reguleret markedsplads. Det betyder bl.a., at der ikke er krav til, at der benyttes IFRS regnskabsregler. 

Endnu vigtigere i forhold til dette projekt, så er der heller ikke krav til prospekt, når obligationerne optages 

til handel på denne markedsplads. Dog skal der være en beskrivelse af virksomheden og vilkårene for 

obligationsudstedelsen. Dernæst skal hver obligations udstedes til minimum nom. EUR 100.000, hvis 

udsteder skal undgå de krav dette vil medfører, som omhandler investors beskyttelse.  

                                                           
9 http://www.nasdaqomx.com/listing/europe/growthmarket/bondmarket 
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Muligheder der eksisterer i dag for til førelse af kapital 
I dette afsnit vil der ske en kort gennemgang af de alternative muligheder, virksomheder har i dag, når de 

har brug for at få tilført kapital. I den forbindelse vil det også blive forsøgt at give et billede af de fordele og 

ulemper, der er forbundet med de forskellige muligheder. 

 

Pengeinstitutter 

Virksomheder har traditionelt set og i vid udtrækning brugt de danske pengeinstitutter, når der har været 

brug for kapital. Dette er f.eks. sket i form af en kredit, som kan bruges til den løbende drift over en kortere 

periode, som kan bruges til at finansiere de udsving, der eksempelvis kan være fra måned til måned. 

Dernæst har de kunnet optage lån via pengeinstituttet, som har muliggjort investeringer set over en 

årrække. Disse investeringer kunne f.eks. være i maskiner, køretøjer osv.  

Men når en virksomhed benytter banken ved optagelse af lån, så vil den i mange tilfælde være nødsaget til, 

at stille sikkerhed for lånet. Dette fordi, at banken også bliver nød til, at sikre sig selv i forhold til, hvis nu 

uheldet skulle være ude, og virksomheden eventuelt ikke er i stand til at overholde sine forpligtigelser over 

for pengeinstituttet. Når en virksomhed på denne måde bliver nødt til at stille sikkerhed, så kan det 

medfører, at virksomheden bliver begrænset i sin handlefrihed. Det kunne f.eks. ske, hvis virksomheden har 

stillet pant i et varelager eller produktionsmaskiner. Hvis det er tilfældet, så kan virksomheden ikke uden 

videre sælge disse fra uden først, at have fået en accept fra pengeinstituttet.  

Det sidste store problem, som har gjort sig gældende især i de sidste år, har være pengeinstitutternes vilje 

til at låne ud til virksomhederne. Finanskrisen har gjort, er det er blevet meget svært for nogle 

virksomheder, at få lov til at låne penge igennem pengeinstitutterne, så nye investeringer og projekter kan 

gennemføres. Dermed kan pengeinstitutterne risikere, at blive en forhindring på vejen i forhold til, at 

virksomheden forsat kan udvikle sin forretning.  

Derfor kan det tænkes, at lån der optages via pengeinstitutterne kan medfører, at virksomheden bliver 

hæmmet i sin mulighed i, at agerer frit, hvis muligheder opstår i forbindelse med den løbende drift. 

Dernæst, at det for nogle virksomheder, kan være vanskeligt at skaffe kapital via pengeinstitutterne. Dette 

fordi, at pengeinstitutterne selv har begrænset deres udlån. Dette kan skyldes, at Finanstilsynet holder et 

vågent øje med pengeinstitutterne, så det sikres, at pengeinstitutterne ikke løber for store risici. Det kan 

bl.a. ses d. 9. marts 2015 i en artikel fra Børsen, hvor direktøren i Finanstilsynet udtaler, at 

pengeinstitutterne i nogle tilfælde har slækket på kreditpolitikken, og at Finanstilsynet derfor ønsker en 
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opstramning10. At udlånet er faldet, kan også læses i udlånsredegørelsen fra Erhvervs- og Vækstministeriet. 

Her nævnes det, at udlånet til erhvervsvirksomheder, er faldet med ca. 8% i perioden dec. 2008 til okt. 

201411. Dog nævner rapporten og artiklen generelt også, at hvis der er tale om sunde forretninger, så kan 

der ikke tales om, at der eksisterer en kreditklemme i Danmark.  

Generelt har pengeinstitutterne fungeret igennem mange år, som en god leverandør af kapital til 

virksomhederne i form af lån og kreditter. Uanset hvad, så må det antages, at optagelsen af lån igennem et 

pengeinstitut medfører, at virksomhedens handlefrihed begrænses.  

 

Realkreditinstitutter 

Realkreditsystemet er noget af det, der gør den danske model til noget specielt, og som har gjort Danmark 

kendt over store dele af verden, når det kommer til obligationer. Dette især fordi, at det er kendetegnet 

ved en høj sikkerhed i forhold til investorerne, da obligationerne er sikret med tinglyst pant i de 

bagvedliggende ejendomme12. Dernæst også balanceprincippet der sikrer, at der er tæt overensstemmelse 

imellem lånet der ydes til låntager og obligationen, der ligger bag lånet13. Men før end virksomhederne kan 

benytte realkreditlån, kræver det, at de har fast ejendom eller skibe der kan belånes.  

Ved realkreditlån sikrer virksomheden sig en større kontrol over egne aktiver end det er tilfældet ved 

pengeinstitutlån. Virksomheder skal ved realkreditlån stille sin faste ejendom eller skib til sikkerhed for 

lånet. Når virksomheden gør det, så kan den ikke uden videre sælge aktivet. Men virksomheden vil i højere 

grad bevarer en selvstændig kontrol over den daglige drift af virksomheden, i form af friheden til at agerer. 

Dette fordi, at pantet ikke involverer aktiver som, varelager, køretøjer eller inventar, som derfor kan 

sælges/udskiftes på virksomhedens egen foranledning. Til sidst kan realkreditlånet heller ikke opsiges i 

løbetiden. Dette er muligt, i mange tilfælde, når lånet sker igennem pengeinstitutterne. 

 

Aktiemarkedet 

Hvis virksomheden er et aktieselskab, eller planlægger at blive det, så kan virksomheden skaffe sig kapital 

via aktiemarkedet. Ved at udstede aktier kan virksomheden også risikere, at konkurrerende virksomheder 

overtager den udstedende virksomhed, hvis de opnår en aktiemajoritet og dermed, sikrer sig kontrol med 

virksomheden. Ved salg af aktier bliver virksomheden også i højere grad nødt til at oplyse om 

                                                           
10 Artiklen fra Børsen, ”Nødgaard: Lånetilbud flyver på kryds og tværs” marts 2015, side 15 
11 Rapport fra Erhvervs- og Vækstministeriet, ”Udlånsredegørelse – Redegørelse om udviklingen i kreditmulighederne i 
Danmark, 1. halvår 2014” december 2014, side 5 
12 http://www.realkreditraadet.dk/Dansk_Realkredit/Det_danske_realkreditsystem.aspx 
13 http://www.realkreditraadet.dk/Dansk_Realkredit/Det_danske_realkreditsystem/Balanceprincippet.aspx 
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virksomhedens drift og økonomi. Dette fordi investorerne har en interesse i at få oplyst, hvad det er de 

investerer i, og hvilken risiko de løber. Dernæst bliver man som virksomhed også nød til, at vise, at man er 

en god eller bedre investering i forhold til konkurrerende virksomheder, der laver det samme eller noget 

lignende som en selv.  

Når en virksomhed udsteder aktier, så vil den i mere eller mindre grad afgive kontrol over selskabet. 

Virksomheden kan derfor blive nød til at lytte på hvad dens investorer har at sige, hvis den skal bevarer 

interessen fra investorerne. Ellers kan resultatet være, at der ikke være nogen investorer, der er 

interesseret i at købe virksomhedens aktier. Dernæst kan det også være forbundet med væsentlige 

omkostninger, hvis en børsnoteret virksomhed ønsker at udstede ekstra aktier eller udstede for første 

gang. Et eksempel på omkostninger, kan ses ved BioPortos fuldtegnede fortegningsemission i sep. 2013. 

Den gav et nettoprovenu på DKK 65,4 mio. Udgifterne var i denne forbindelse på DKK 5 mio. Udgifterne 

udgjorde derfor ca. 7,1% af bruttoprovenuet på DKK 70,7 mio14. Det vil derfor, i nogle tilfælde, måske ikke 

kunne svarer sig for virksomheden, rent økonomisk, at vælge denne mulighed. 

Dog giver aktierne virksomheden en god mulighed for, at rejse kapital via aktiemarkedet. Denne kapital kan 

komme fra både ind- og udlandet, alt efter hvilke investorer der ønsker, at investerer i virksomhedens 

aktier. Yderligere er der ved aktier heller ikke en fast rente eller et fast afdrag, som virksomheden skal 

betale. Dette fordi, at der ved aktier ikke er tale om et lån. Det må dog det antages, at investor ønsker, at 

modtage et passende afkast i form af stigende kurser eller udbyttebetaling. 

 

Opsummering 

Det ovenstående er et kort oprids af nogle af de 

muligheder, som må anses for, at være dem 

virksomhederne primært har haft glæde af igennem 

årerne. Generelt ses det, at virksomhederne benytter sig 

af en blanding af de nævnte muligheder, når de skal 

bruge kapital. Når det kommer til fordelingen i 

anvendelsen af pengeinstitut- og realkredit-finansiering, 

så så det i starten af året ud til, at der er en overvægt i 

brugen af realkreditfinansiering, som det også ses af figur 

1 til ovenfor. Denne oversigt indeholder både aktieudstedende og ikke-aktieudstedende selskaber. 

                                                           
14 Se bilag 7. der vedrører Bioporto A/S’s fortegning. 

33%

67%

2015M01

Udlån via pengeinstitut

Udlån via realkreditinstitut

Figur 1 - Fordeling af udlån til erhverv i jan. 2015 
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Hvis det drejer sig om et aktieselskab, så vil virksomheden her sælge ud af aktierne for herigennem at 

skaffe sig kapital. Herved sælges dele af virksomheden. Hvorimod hvis virksomheden i stedet vælger at 

skaffe kapital via realkreditselskaberne, så er der tale om et lån, som obligationsinvestorerne yder til 

virksomheden. Dernæst kan virksomhederne benytte pengeinstitutterne til at optage lån til fremtidige 

investeringer samt kreditter til den løbende drift. I modsætning til obligationerne, så låner virksomheden 

ved pengeinstitutlån pengene direkte af pengeinstituttet.  

De forskellige muligheder er forbundet med forskellige størrelser af omkostninger. Derfor vil virksomheden 

altid være nødsaget til, at regne på hvilken en af mulighederne, der bedst kan betale sig. Umiddelbart må 

antagelsen dog være, at udstedelse af aktier til notering på et marked, hører til de dyreste løsninger, når vi 

kigger på de ovenfor nævnte muligheder. Uanset hvad, så må det være interessant for virksomheden, at 

finde den billigste løsning, når der skal skaffes kapital. 

Dernæst, så er der nok heller ikke nogen vej uden om, at når virksomheden skaffer sig kapital enten ved at 

optage lån pengeinstitutterne eller via salg af aktier, hvor virksomheden sælger dele af virksomheden, så 

afgiver virksomheden i mere eller mindre grad, kontrol over virksomhedens drift eller aktiver. Antagelsen 

må derfor være, at virksomheden har en interesse i, at bevarer så meget kontrol som muligt, når 

virksomheden skal afgøre hvorledes den skal skaffe den nødvendige kapital. 

Hvis erhvervsobligationer derfor kan leverer en løsning til virksomheden, som gør, at de bevarer så meget 

kontrol som muligt over virksomhedens drift og aktiver, så kunne det måske fremme udviklingen af et 

effektivt marked for erhvervsobligationer i Danmark. Hvis det samtidig kan gøres til en fornuftig pris, der 

kan konkurrerer med de netop gennemgåede muligheder, så er erhvervsobligationer måske et interessant 

alternativ. Dermed er der måske en mulighed for, at der kan skabes et marked i Danmark for 

erhvervsobligationer. 
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Generelt om Erhvervsobligationer 
Erhvervsobligationer adskiller sig rent grundlæggende ikke meget fra andre typer af obligationer. Når vi 

snakker om erhvervsobligationer, så er det virksomheder, der låner penge af en eller flere investorer i 

markedet. I den forbindelse er der bl.a. aftalt en kurs og en rente, som det skal ske til. Det danske marked 

har været yderst begrænset. I en rapport fra 201215 nævnes der, at der i Danmark på dette tidspunkt, blot 

var udstedt for ca. DKK 8 mia. Til sammenligning var der på dette tidspunkt udstedt for ca. NOK 240 mia. på 

det Norske marked. I Sverige var der udstedt for ca. SEK 180 mia. Disse udstedelser var foretaget af ikke 

finansielle private virksomheder. Siden er de danske virksomheders samlede udstedelse I DKK steget til 

11,4 mia. i feb. 201516. 

Figur 2 – Danske virksomheders udstedte erhvervsobligationer i Danske kroner – tal angivet i mia.17 

 

Firmaer kan vælge at udstede deres obligationer på flere forskellige måder. En virksomhed behøver ikke at 

udstede i sit hjemland. Den kan også vælge at udstede i udlandet. Når det kommer til valget af landet, 

virksomheden skal vælge at udstede i, så kommer det an på, hvor der vil være den bedste mulighed for at 

afsætte obligationerne til investorerne.  

Når en virksomhed skal vælge landet/markedet de ønsker at udstede i/på, så bliver de også nødt til at være 

opmærksomme på de regler og love, der gælder på det pågældende marked. Et eksempel kan være, at der 

på nogle markeder kan være forskellige regler alt efter, om obligationerne der udstedes, er beregnet til 

                                                           
15 Rapport fra Erhvervs og Vækstministeriet, ”Udvalget om erhvervsobligationer som finansieringskilde for små og 
mellemstore virksomheder” november 2012, side 61 
16 Kilde Nationalbanken - http://nationalbanken.statistikbank.dk/ 
17 Kilde Nationalbanken - http://nationalbanken.statistikbank.dk/ 
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investorer i hjemlandet eller det internationale marked. Som det er blevet nævnt i afgrænsningen, så vil 

dette dog ikke blive behandlet yderligere i dette projekt.  

Der findes forskellige benævnelse på obligationer. Disse benævnelser er Domestic bonds, Eurobonds and 

Global bonds18. Hvis en dansk virksomhed vælger, at udstede i Danmark i danske kroner, så vil der være tale 

om en domestic bond. Virksomheden kan også vælge at udstede og sælge obligationer i flere forskellige 

lande på en gang. Hvis virksomheden vælger denne løsning, så er der i stedet tale om en Eurobond. 

Eurobonds må derfor ikke forveksles med obligationer, der er udstedt af en europæisk virksomhed, der har 

valgt at udstede i sit hjemland i Euro. Ved meget store udstedelser, kan virksomheden vælge at dele 

udstedelsen op. Det vil sige, at en del af udstedelsen sælges på hjemmemarkedet og en anden del sælges 

på det internationale marked. Disse obligationer kaldes blandt andet for ”Global bonds”. 

Selve erhvervsobligationerne får også en benævnelse ved udstedelsen. En benævnelse der fortæller 

investor, hvor i konkursrækkefølgen obligationen befinder sig og dermed hvilken type af risiko, der følger 

med investeringen. I en rapport er det nævnt, at udsteder typisk ikke stiller sikkerhed for lånet og 

udstedelserne typisk vil svare til senior gæld uden sikkerhed19. Det er derfor lidt forskelligt fra f.eks. 

realkreditobligationer, hvor huskøberne, der optager lån via af udstedelse af obligationer, stiller sikkerhed i 

form af pant i boligen.  

Typisk gældsrækkefølge ved konkurs20 

1.  Bankgæld med sikkerhed 

 2. Senior gæld m. sikkerhed 

 3. Senior gæld u. sikkerhed 

 5. Subordinated bonds 

 6. Junior Subordinated bonds 

 7. Aktionærer 

  

Som det ses af oversigten ovenfor, så er der mange benævnelser på de forskellige obligationer. Bankgæld 

med pant, kommer foran alle andre kreditorer i tilfælde af en konkurs. Herefter vil de investorer, der har 

investeret i senior gæld m. sikkerhed blive godtgjort. Hvis der er penge tilbage, vil de tilfalde senior gæld 

uden sikkerhed. De sidste der vil modtage penge er aktionærerne. Benævnelsen på de forskellige 

                                                           
18 Lærerbog, Brealey, Meyers & Allan, 2010: “Principles of Corporate Finance – Global Edition”, s. 405 
19 Rapport fra Erhvervs og Vækstministeriet, ”Udvalget om erhvervsobligationer som finansieringskilde for små og 
mellemstore virksomheder” november 2012, side 16 
20 Kilde: Sydbank: “Virksomhedsobligationer ved konkurs”. Findes via linket: 
http://www.sydbank.dk/investering/analyser/obligationer/udenlandske?page=u 
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obligationstyper, dækker over hvor høj kredit- og defaultrisikoen er på obligationen. Subordinated og 

Junior subordinated bonds, er typisk udstedt af virksomheder, som allerede har en høj andel af gæld. 

Herved er risikoen højere på disse obligationer. Det vil typisk også resulterer i en højere rente på disse 

obligationer.  

Virksomheden kan også vælge at sælge obligationen til en kurs under 100. Her gives der en form for rabat 

til investor, da obligationen udløber til kurs 100. Det giver investor en højere effektiv rente på 

investeringen. Alternativt kan udsteder også vælge at udstede en nulkupon obligation. I dette tilfælde vil 

der ikke være nogen rente og investor, vil i stedet modtage sin godtgørelse/gevinst ved obligationens 

udløb, hvis det forudsættes, at obligationen blev solgt til en kurs under 100 og udløber til f.eks. kurs 10021. 

En nulkupon obligation må dog forudsættes, at være forbundet med en større risiko for investor, da han 

her skal vente helt til udløb før han modtager sin betaling. Han vil altså løbende modtage sin betaling 

hvorved hans risiko forbundet med investeringen minimeres. 

Meget kort fortalt, her til sidst, så har virksomheden næsten uendeligt mange muligheder for bl.a., at vælge 

metoder til tilbagebetalingen af obligationen. Det er næsten kun fantasien og investorerne, der sætter 

grænsen, da vi må antage, at vilkårene skal kunne accepteres af investorerne. Ellers vil der ikke være 

købere til de udstedte obligationer. Eksempler på vilkår der vedrører tilbagebetalingen kan være, at 

udsteder ikke har mulighed for, at førtidsindfri obligationen, før der er gået en hvis periode. Der kan også 

ske en stigning i kuponrenten over tid. I det hele taget, er der utroligt mange muligheder for, hvordan 

vilkårene for obligationsudstedelsen kan strikkes sammen. 

Debt Covenants22 

Investorerne må antages at være interesseret i, at de får de penge igen, som de har lånt ud til firmaet. 

Derfor vil der typisk være forskellige vilkår, også kaldet debt covenants, forbundet med en udstedelse. Det 

kan eksempelvis være krav til virksomheden om, at den ikke må optage yderligere gæld, som kan være med 

til at øge virksomhedens risiko. Da det antages, at det vil forringe obligationsinvestorernes sikkerhed. Eller 

hvis der er udstedt senior gæld, at selskabet f.eks. gerne må udstede juniorgæld, men ikke yderligere 

seniorgæld23, da det igen vil svække deres sikkerhed. Der kan også være begrænsninger på, hvor meget 

selskabet må udbetale i udbytte, da det vil forringe selskabets værdi og dermed obligationsinvestors 

sikkerhed. Et sidste eksempel kunne også være covernents, der begrænser virksomhedens mulighed for at 

opkøbe andre virksomheder i markedet. Da et sådan opkøb, kan antages, at ændre risikoen på 

obligationernes risiko. 
                                                           
21 Lærerbog, Brealey, Meyers & Allan, 2010: “Principles of Corporate Finance – Global Edition”, s. 628 
22 Lærerbog, Brealey, Meyers & Allan, 2010: “Principles of Corporate Finance – Global Edition”, s. 633 
23 For forklaring af senior- og juniorgæld se s. 16 
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Generelt må det antages, at det for udsteder gælder om, at finde den rette balance imellem valget af 

forskellige typer af debt Covenants. Debt covernants vil begrænse virksomhedens handlefrihed. 

Virksomheden må, som udgangspunkt, være interesseret i, at beholde så meget kontrol, og dermed 

handlefrihed, som muligt. Antagelsen må være, at Jo færre debt Covenants der er, jo højere er risiko for 

investor. 

 

Sekuritisering 

Kort fortalt eksisterer der også en anden mulighed, når der skal udstedes erhvervsobligationer. Det er 

muligheden for at pulje bl.a. erhvervslån og efterfølgende udstede obligationer på baggrund af disse. 

Denne mulighed må formodes at være relevant for de mindre virksomheder, hvor den effektive rente ved 

at udstede på egen hånd, må antages at overgå den effektive rente, som virksomheden alternativt ville 

kunne opnå ved f.eks. et lån via pengeinstitutterne. 

Denne mulighed for at pulje lån, kan virksomhederne ikke gøre på egen hånd. Derimod vil disse 

virksomheder forsat skulle skaffe deres kapital via pengeinstitutterne. I stedet har pengeinstitutterne 

muligheden for, at tage alle de lån, de har ydet til virksomhederne og pulje dem sammen til en stor masse, 

hvorefter de udsteder erhvervsobligationer på baggrund af lånemassen, der herefter sælges til investor. 

Processen fremgår af figur 3 nedenfor. Den typiske måde hvorpå dette kan gøres, er ved, at 

pengeinstituttet sælger sine lån(aktiver) til en kapitalenhed. Kapitalenheden er et selvstændigt selskab, der 

ikke har nogen anden aktivitet end at udstede obligationer, som den herefter sælger til investorerne. 

Likviderne fra disse salg, går fra investor til kapitalenheden og herefter videre til pengeinstituttet.  

Figur 3 - Sekuritiseringsflowet i praksis 

24 

                                                           
24 Rapport fra, ”Udvalget om erhvervsobligationer som finansieringskilde for små og mellemstore virksomheder” 
november 2012, side 60 
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Projektet vil dog ikke yderligere beskæftigede sig med denne mulighed, da projektet har som opgave at 

undersøge muligheden for at virksomheder kan udstede egne obligationer. Det er blot vigtigt, at kende 

denne mulighed, da det er en af de metoder kendes på markedet for erhvervsobligationer. 
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Analyse af lovgivning der gælder for udstedelse af erhvervsobligationer 
Når det kommer til muligheden for at udstede erhvervsobligationer, så har der været udfordringer både for 

enkeltudstedelser samt ved muligheden for at pengeinstitutter kan pulje udlån til virksomheder for 

herefter, at udstede obligationer på baggrund af de puljede lån. Dette fordi, at lovgivningen enten ikke har 

tilladt det, eller fordi, at tolkningen af eksisterende regler har gjort det besværligt at udstede 

erhvervsobligationer.  

Denne korte analyse har derfor søgt at finde svaret på, om alle virksomheder kan udstede 

erhvervsobligationer, i henhold til den gældende lovgivning. Eller om der er begrænsninger i lovgivningen i 

forhold til hvem der kan udstede erhvervsobligationer på det danske marked.  

Det har derfor været nødvendigt, at foretage lovændringer på området. Da det ellers ikke, ville være muligt 

for virksomhederne at udstede. Dette har medført ændret lovgivning samt ændret fortolkning af 

eksisterende bekendtgørelser.  

 

Lov om finansiel virksomhed (FIL) §7, stk. 1, og stk. 3, 3. pkt. 
Lov om finansiel virksomhed, er den lovgivning der vedrører virksomheders mulighed for, at udstede 

erhvervsobligationer på det danske marked. Nærmere bestemt, er det FIL §7, stk. 1 og 3, der beskriver de 

nærmere omstændigheder for, hvad der kræves af en udsteder af obligationer. Lovgivningens ordlyd 

fremgår af figur 4 nedenfor. 

Figur 4 - FIL §7, stk. 1 og 3 

§ 7. Virksomheder, der udøver virksomhed, som består i fra offentligheden at modtage indlån eller andre midler, der 

skal tilbagebetales samt i at yde lån for egen regning, dog ikke på grundlag af udstedelse af realkreditobligationer, jf. 

§ 8, stk. 3, skal have tilladelse som pengeinstitut. Pengeinstitutter må kun udøve virksomhed som nævnt i bilag 1 samt 

virksomhed efter §§ 24-26. 

Stk. 3. Pengeinstitutter, staten, Danmarks Nationalbank, udenlandske kreditinstitutter, der opfylder betingelserne i 

§ 1, stk. 3, og §§ 30 eller 31, udstedere af elektroniske penge samt sparevirksomheder har eneret til fra offentligheden 

at modtage indlån eller andre midler, der skal tilbagebetales. Realkreditinstitutter, Danmarks Skibskredit A/S og 

KommuneKredit kan dog modtage andre midler, der skal tilbagebetales. Virksomheder, der ikke modtager indlån fra 

offentligheden, kan modtage andre midler, der skal tilbagebetales, såfremt denne virksomhed eller udlånsvirksomhed 

ikke er en væsentlig del af virksomhedens drift.25 

                                                           
25 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=164519 



10. maj 2015 
 

Danske virksomheders mulighed for finansiering via erhvervsobligationer. 

Side 25 af 115 
 

Forud for d. 4. juli 2012 tolkede Finanstilsynet lovgivningen således, at hvis et selskab som en del af deres 

drift: 

1. modtager indlån eller andre midler som skal tilbagebetales 

2. modtager midler fra offentligheden 

3. yder lån for egen regning 

4. modtager midler der udgør den væsentlig del af virksomhedens drift 

så skulle virksomheden have tilladelse til at drive sparevirksomhed i henhold til FIL § 334. Denne lov 

fremgår af figur 5 nedenfor. Her står det nævnt, at en virksomhed der modtager indlån, der skal 

tilbagebetales til offentligheden, skal have tilladelse som sparevirksomhed (pengeinstituttilladelse).  

Figur 5 - FIL §334 

§ 334. Virksomheder, der udøver virksomhed, som består i erhvervsmæssigt eller som et væsentligt led i deres drift 

at modtage indlån eller andre midler, der skal tilbagebetales fra offentligheden, og som anbringer de således 

modtagne midler på anden måde end ved indsættelse i et pengeinstitut, skal have tilladelse som sparevirksomhed, 

hvis virksomheden ikke er  

1) omfattet af § 7, stk. 1,  

2) omfattet af § 8, stk. 1,  

3) omfattet af § 11, stk. 1, eller  

4) oprettet i henhold til særlig lov, eller hvis oprettelse ikke er godkendt i henhold til særlig lov.  

 

For en udsteder af erhvervsobligationer, så er indhentning af kapital sidestillet med, at indhente ”andre 

midler som skal tilbagebetales”. Dernæst har der været uklarhed omkring bedømmelsen af, hvornår 

midlerne udgjorde en væsentlig del af virksomhedens drift heller ikke klart defineret. Men 

tommelfingerreglen ser ud til, at have været et beløb der svarede til 25% af balancen26. Disse ting har 

medført en stor usikkerhed for de virksomheder, der måtte være interesseret i at udstede 

erhvervsobligationer. Dette fordi, en overtrædelse af loven i værste tilfælde, kunne blive mødt med et krav 

om, at de skulle have en tilladelse til at drive sparevirksomhed. I det hele taget, ser det ud til, at der har 

været en risiko for, at virksomhederne skulle igennem en lang og kompliceret drøftelse med Finanstilsynet, 

hvor det i sidste ende ikke var sikkert hvad udfaldet ville blive, da tolkningen af reglerne ikke var klare. 

                                                           
26 Artikel, Revision & Regnskabsvæsen nr. 5, 2013: “Erhvervsobligationer – en oversigt”, side 34. 
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Som en del af ønsket om at lette virksomhedernes adgang til at udstede erhvervsobligationer, 

offentliggjorde Finanstilsynet d. 4. juli 2012 en ny udtalelse om hvorledes FIL § 7 skulle forstås. I det hele 

taget var der tale om en lempelse af, hvad der ville medfører krav om tilladelse til sparevirksomhed, når der 

f.eks. skulle udstedes erhvervsobligationer27. 

Formålet med nævnte lovgivning ovenfor, har altid været at beskytte investor/indskyder. Dog mener 

Finanstilsynet nu i stedet, at investors/indskyders hensyn bliver beskyttet via kravet til prospekt, der stiller 

krav til den information investor/indskyder skal modtage. Men dernæst også MiFID reglerne der beskriver 

investorbeskyttelsen i form af øgede krav til risikoprofil på kunder, som kort sagt skal sikre, at de ikke 

investerer i noget, de ikke forstår, og dermed ikke kender risikoen på. Derfor mener Finanstilsynet, at 

udstedelse af erhvervsobligationer ikke skal medfører krav om tilladelse om sparevirksomhed. 

Finanstilsynet tager den dog også skridtet videre, da der også ved udstedelse af erhvervsobligationer, ikke 

er krav om prospekt28. 

Når det kommer til muligheden for at udstede obligationer uden krav om prospekt, så står dette beskrevet i 

§13 i ”Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og 

ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro”29. Hovedsageligt beskriver denne 

bekendtgørelse, at en udstedelse skal være på over EUR 5.000.000 (svarende til DKK 37.500.000). Dernæst 

skal den være omfattet af diverse undtagelser fra netop krav om prospekt. Disse krav er: 

- at salget skal ske til professionelle/kvalificerede investorer 

- at salget sal ske til færre end 150 fysiske eller juridiske personer pr. land 

- at hver investor skal investerer for minimum EUR 100.000 (svarende til DKK 750.000) 

- Eller at hver obligation skal have en pålydende værdi på nominel EUR 100.000 (svarende til DKK 

750.000) 

Hvis investor falder under de nævnte punkter, så mener Finanstilsynet, at der må være tale om en 

professionel investor. Dermed vil der ikke være tale om, at udsteder modtager midler fra offentligheden. 

Medmindre, at udsteder ved, at investors køb sker med henblik på, at videresælge de købte obligationer.  

Finanstilsynet mener dog forsat, at en notering af obligationen både på et ikke-reguleret samt et reguleret 

marked, anses for, at være et stærkt indicium på, at investor henvender sig til offentlighede. Hvilket 

retfærdigvis også giver god mening, da udsteder netop med en sådan handling, henvender sig til det brede 

                                                           
27 https://www.finanstilsynet.dk/da/Regler-og-praksis/Reaktioner/2012/FIL-7-334-Finanstilsynets-Fortolkning-
modtagelse-andre-tilbagebetalingspligtige-midler.aspx 
28 Artikel, Revision & Regnskabsvæsen nr. 5, 2013: “Erhvervsobligationer – en oversigt”, side 34. 
29 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=165126 
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marked for investorer af alle typer. Men må man her mene at kravet om tilladelse til sparevirksomhed kan 

undgås ved at udstede et prospekt eller ved at foretage udstedelsen i en minimum nominel størrelse på 

EUR 100.000 (svarende til DKK 750.000). 

 

Delkonklusion 
Hvad angår virksomheders udstedelse af erhvervsobligationer på egen hånd, så er det muligt ifølge den 

danske lovgivning på området. Det har det som sådan altid været, men tidligere tolkninger af reglerne, har 

besværliggjort processen og det må formodes, at være en af hovedårsagerne til, at markedet for udstedelse 

af erhvervsobligationer fra ikke-finansielle virksomheder i Danmark, ikke er større. 

Grundlæggende set, har Finanstilsynet blot ændret deres tolkning af FIL §7, stk. 1 og 3. De har dermed ikke 

ændret ordlyden. Ideen har blot hele tiden været at beskytte investor. Før skete det via krav om 

pengeinstituttilladelse ved en udstedelse, som netop indeholder beskyttelse af investor. Nu varetages 

denne investorbeskyttelse af prospektpligten eller den bagvedliggende bekendtgørelse der gælder ved 

udstedelse uden prospekt. 

De regler virksomheden skal være opmærksom på, i forbindelse med deres udstedelse uden krav til 

prospekt, er overordnet set: 

- at salget skal ske til professionelle/kvalificerede investorer 

- at salget sal ske til færre end 150 fysiske eller juridiske personer pr. land 

- at hver investor skal investerer for minimum EUR 100.000 (svarende til DKK 750.000) 

- Eller at hver obligation skal have en pålydende værdi på nominel EUR 100.000 (svarende til DKK 

750.000) 

Hvis virksomheden blot overholder disse punkter, så er der rent juridiske ingen ting til hindrer for, at en 

virksomhed kan udstede egne erhvervsobligationer. 
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Analyse af det danske udlånsmarked samt potentialet for udstedelse af 

erhvervsobligationer i Danmark 
 

Generelt har markedet for udlån til erhverv de sidste år, været præget af den finanskrise der har hærget. En 

krise der også har været en af de store årsager til, at muligheden for at hente kapital via 

erhvervsobligationer, er blevet ekstra interessant for virksomhederne i Danmark. Især fordi, at 

virksomhederne i stor stil oplevede, at det med et blev meget svært, at låne penge via pengeinstitutterne. 

Dette problem er bl.a. beskrevet i en offentlig rapport, der omhandler muligheden for at anvende 

erhvervsobligationer i Danmark. Her skrives det bl.a., at pengeinstitutternes udlån til erhvervsvirksomheder 

på det danske marked er faldet med 30% i perioden 2009 – 201230. Denne del af projektet har derfor 

forsøgt, at analysere hvordan udviklingen på udlånsmarkedet har været via realkreditinstitutterne og 

pengeinstitutterne. Dette i forhold til erhvervsvirksomheder i Danmark. 

 

Indledende forklaring til de brugte data i analysen 
Det er også nødvendigt at nævne, at der i de næste afsnit, der omhandler statistik fra Nationalbanken, vil 

kunne findes forskelle i tallene opgivet i figurer og tabeller, når der kigges på perioden 4. kvartal 2013. 

Dette skyldes, at Nationalbanken, har ændret på den metode de bruger, når data indsamles samt 

behandles. Dette fordi, at man fra Nationalbankens side er begyndt, at bruge statistikker der bygger på nye 

og mere detaljerede indberetninger31. Dette vil især gøre sig gældende i de tilfælde, hvor der ikke er 

offentliggjorte statistikker, der dækker hele den periode, der ønskes analyseret (f.eks. 2010 – 2015). Her vil 

der så i stedet blive analyseret på den samlede periode ved at indhente to statistikker, der vedrører det 

samme emne (f.eks. perioderne 2010 – 2014 og 2013 – 2015, der hermed vil overlappe hinanden). Dog 

antages det, at statistikkerne, brugt i dette projekt, stadig vil være i stand til, at vise de generelle tendenser, 

samt retningen på udviklingen der er sket på markedet i Danmark.  

  

  

                                                           
30 Rapport fra Erhvervs og Vækstministeriet, ”Udvalget om erhvervsobligationer som finansieringskilde for små og 
mellemstore virksomheder” november 2012, side 3 
31 For yderligere forklaring se: Publikation fra Nationalbanken, skrevet af Jens Uhrskov Hjarsbech og Andreas Kuchler, 
”Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 1. kvartal, 2014 – Ny og mere detaljeret MFI-statisik”, 1. kvartal, 2014 
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Udlånsmarkedet generelt i Danmark. 
En ting der kan hjælpe en efterspørgsel efter erhvervsobligationer på vej, er hvis virksomhederne, har svært 

ved at skaffe kapital via pengeinstitutterne. Der har lydt rygter om, igennem de sidste år, at 

virksomhederne har haft svært ved at skaffe kapital igennem bankerne, men hvordan ser det generelt ud. 

Når det kommer til det overordnede udlånsmarked i Danmark, så ses det via nedenstående figur 6, at der 

op til krisens start generelt var en stigning i udlån til erhverv. Det skal siges, at denne tabel viser det 

samlede udlån til ikke-finansielle virksomheder i Danmark, fra den danske finansielle sektor. Derfor drejer 

det sig både om udlånet fra pengeinstitutterne og realkreditinstitutterne til virksomhederne. 

Som det ses af figur 6 nedenfor, så topper udlånet i slutningen af 2008, der også er perioden, hvor 

finanskrisen i Danmark for alvor sætter ind. Da udlånet topper i dec. 2008, er der et samlet udlån på DKK 

1.070 milliarder. Denne statistik, indhentet via Nationalbanken, går desværre kun til oktober 2013, men på 

dette tidspunkt er udlånet faldet til ca. DKK 961 milliarder. Der er altså her tale om et fald i udlånet på ca. 

109 milliarder svarende til et fald på 10,19%, sat i forhold til tidspunktet hvor udlånet topper. Det kan 

derfor se ud til, at finanskrisen har medført en opbremsning på udlånsmarkedet. En opbremsning der kan 

være drevet af de finansielle institutter. 

Figur 6 – den finansielle sektors udlån til ikke-finansielle virksomheder i Danmark for perioden jan. 2005 
til okt. 201332 (tal angivet i mio. DKK) 

 

Hvis der i stedet fokuseres alene på de udlån, der er sket via penge- og realkreditinstitutterne, så ser 

billedet ud. Dette er også angivet i figur 6 ovenfor. Som det kan ses, topper udlånet via pengeinstitutterne i 

dec. 2008 med et samlet udlån på 603,3 mia. DKK, hvorefter det falder og ender på 372,2 mia. DKK i okt. 

                                                           
32 Kilde: Nationalbanken - http://nationalbanken.statistikbank.dk/ 
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2013. Her er der tale om et fald på ca. 231,1 mia. som svarer til ca. 38,31%. Altså er der tale om et fald på 

mere end en tredjedel af bankernes samlede udlån, set over en periode på godt og vel 9 år. Hvis der i 

stedet ses på udlånet via realkreditinstitutterne, så er billedet ganske anderledes. Igennem hele den viste 

periode stiger udlånet via realkreditinstitutterne. Denne stigning forsætter også, da krisen starter i 

slutningen af 2008. Fra dec. 2008 til okt. 2013 stiger udlånet fra DKK 466,7 mia. til DKK 589,03 mia. i okt. 

2013. Samlet set en stigning på ca. DKK 122,33 mia. DKK hvilket svarer til en stigning på 26,21%. Men det 

dækker ikke til fulde det fald, der ses i udlånet via pengeinstitutterne. Men det må antages at være et 

udtryk for, at virksomhederne henter deres kapital via realkreditinstitutterne. Dette kan måske skyldes, at 

det på dette tidspunkt, var svært for virksomhederne at skaffe kapital via pengeinstitutterne. Der er dog 

også en mulighed for, at virksomhederne blot udnyttede, at det var muligt at opnå en bedre forrentning og 

løbetid via realkreditinstitutterne. Totalt set, er der tale om et fald, når der ses på det samlede udlån i 

Danmark.  

Da det via Nationalbankens statistikbank ikke var muligt, at trække en samlet statistik over hele perioden 

2005 – 2015, så er perioden delt op i to figurer. Som det blev nævnt indledningsvist til analysen, så er det 

ikke muligt, at samle de to statistikker til en samlet, da tallene er bearbejdet på forskellig vis af 

Nationalbanken. Derfor skal de nyeste tal fra Nationalbanken ses i figur 7 nedenfor. Her kan det ses, at det 

samlede udlån, så småt begynder at stige igen. Det ses i sep. 2013, at der er et samlet udlån på DKK 1.021 

milliarder. I jan. 2015 er det samlede udlån steget til samlet DKK 1.044 milliarder. Samlet set er der her tale 

om en samlet stigning på DKK 23 mia. svarende til ca. 2,3%.  

Figur 7 – Den finansielle sektors udlån til ikke-finansielle virksomheder i Danmark i perioden sep. 2013 til 
jan. 201533 

 

                                                           
33 Kilde: Nationalbanken - http://nationalbanken.statistikbank.dk/ 
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Men hvis der igen kastes et blik på, hvordan udlånet fordeler sig imellem penge- og realkreditinstitutterne, 

så ser trenden fra tidligere ud til at forsætte. I perioden er der i udlånet via pengeinstituttet et fald fra DKK 

366,7 mia. til DKK 341,0 mia. Dermed et fald på DKK 25,7 mia. svarende til et fald på ca. 7%. Men igen 

forsætter udlånet via realkreditinstitutterne med at stige fra 654,3 mia. DKK i sep. 2013 til 703,4 mia. DKK i 

jan. 2015. Hvilket er et fald på 49,10 mia. DKK, der svarer til en stigning på ca. 7,5%. Det at udlånet 

forsætter med at stige i realkreditinstitutterne, samtidig med, at det forsat falder i pengeinstitutterne, kan 

skyldes mange ting.  Men en af årsagerne kan måske være, at virksomhederne ønsker at få glæde af de 

historisk lave renter, der er på realkreditmarkedet i øjeblikket. En anden formodning kan også være, at 

pengeinstitutterne har strammet op på deres kreditgivning og udlån, grundet ny lovgivning, der stiller nye 

og strammer krav til pengeinstitutternes udlån og kapital.  

Som det i blev nævnt indledningsvist, så er tallene ikke helt sammenlignelige over hele perioden, da 

Nationalbanken har ændret den metode de bruger til indsamling samt beregning af data. Men det figurerne 

er i stand til, at vise er, at der ses en klar trend. En trend der indtræffer efter, at finanskrisen for alvor 

starter i slutningen af 2008. Den trend viser, at de ikke-finansielle selskaber i høj grad går over til at hente 

kapital via realkreditinstitutterne i stedet for pengeinstitutterne. Denne tendens er også beskrevet via 

andre rapporter udarbejdet af blandt andet Erhvervs- og Vækstministeriet. Her nævnes det, at der ses et 

fald i pengeinstitutternes udlån, som kan skyldes de strammere kapitalkrav. Dette nævnes også som en 

potentiel årsag til, at virksomhedernes i stedet, henter kapital via realkreditinstitutterne34.  

                                                           
34 Rapport fra Erhvervs og Vækstministeriet, ”Udlånsredegørelse – Redegørelse om udviklingen i kreditmulighederne i 
Danmark, 1. halvår 2014”, side 10 
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At skriftet imellem udlån via penge- og realkreditinstitut 

er markant, ses også via figurerne til højre på siden, der 

viser den procentvise fordeling imellem realkreditlån og 

pengeinstitutlån i Danmark. Som det ses via de tre viste 

figurer (figur 8, 9 og 10)35, så starter fordelingen af udlån i 

jan. 2005 med at være næsten ligeligt fordelt imellem 

penge- og realkreditinstitutterne. Herefter ændrer det sig, 

så der i dec. 2008 er en klar overvægt af udlån foretaget 

igennem pengeinstitutterne på 56%. Efter finanskrisens 

indtruffen ses det, at udlånet i jan 2015, i stedet er skiftet 

over til at ske igennem realkreditinstitutterne, der nu har 

en andel på 67% af de samlede udlån til de danske ikke-

finansielle virksomheder. En formodning kan være, at 

indførelsen af strammere kapitalkrav til 

pengeinstitutterne, har haft en væsentlig indflydelse på 

det skifte, der ses i udlånsmassen i Danmark. Uanset 

hvad, så må det anses for at være et kraftigt skifte, der 

sker i løbet af få år. 

 

  

                                                           
35 Tal brugt i figurerne er indhentet via: Nationalbanken - http://nationalbanken.statistikbank.dk/ 
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Virksomheders mulighed for at låne penge via den finansielle sektor 
De tal projektet indtil nu har været igennem, kan måske ses som en verificering af de kommentarer, der er 

kommet fra Erhvervs- og Vækstministeriet, Nationalbanken samt erhvervsvirksomheder om, at det generelt 

har været svært, at skaffe kapital via pengeinstitutterne i årerne efter finanskrisens start i 2008. Det er i 

hvert fald et faktum, at en stor del af udlånet er gået over til, at blive hentet via realkreditinstitutterne, som 

det også blev vist i figur 8, 9 og 10 på side 32. Når dette sammenholdes med, at der totalt set, fra 

finanskrisen indtræffer i slutningen af 2008 og frem til jan. 2015, sker en generel stagnering i det samlede 

udlån i Danmark, så kunne det igen være med til at bekræfte, at udlånet er vandret fra pengeinstitutterne 

til realkreditinstitutterne, grundet en stramning af udlånsområdet i pengeinstitutterne. I ”Rapport om 

Risikovillig kapital” fra 2013 nævnes det i forbindelse med ovenstående, at man i stedet skal finde en del af 

forklaringen i faldet på udlånet i bankerne, ved forskellige faktorer36. Først og fremmest har 

virksomhederne øget udstedelsen af erhvervsobligationer. At det skulle være tilfældet, kan måske til dels 

bekræftes i figur 11, som er en figur, der bygger på tal, hentet via Nationalbankens Statistikbank. Figuren 

viser en samlet oversigt over alle danske ikke finansielle virksomheders udstedelse af erhvervsobligationer. 

Det kan her ses, at mængden af udstedte erhvervsobligationer går fra DKK 101,7 mia. i dec. 2008 til DKK 

186,6 mia. i jan. 2015. Hvilket er en stigning på DKK 84,9 mia., der svarer til en stigning på 83,48%.  

 

Figur 11 - Danske virksomheders samlede obligationsudstedelser i alle valutaer på alle markeder - i mia. kr.37 

 

 

                                                           
36 Rapport, udarbejdet af udvalg bestående af: ATP, DVCA, Finansrådet, Forsikring & Pension, Realkreditrådet og 
Realkreditforeningen, marts 2013 ”Rapport om Risikovillig kapital”, side 28 
37 https://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2015/Danske-virksomheder-er-igen-begyndt-at-
udstede-obligationer.aspx 
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I rapporten nævnes det, at når man inddrager erhvervsobligationerne, så er udlånsomfanget ikke faldet 

markant38. Men samlet sker der et fald i pengeinstitutternes udlån på ca. 280,20 mia. DKK i samme periode. 

Så denne forklaring, fra rapporten, dækker ikke til fulde det fald, der ses i udlånet. Men uanset hvad, må 

udstedelsen af erhvervsobligationer, dog formodes at have en indflydelse på faldet i udlånet. Herefter 

melder spørgsmålet sig, om virksomhederne er blevet presset over i erhvervsobligationer, grundet en 

stramning af udlånspolitikken i pengeinstitutterne. I udlånsredegørelsen udarbejdet af Erhvervs- og 

Vækstministeriet, er det blevet nævnt, at SMV virksomhederne generelt oplevede, at det var blevet 

sværere at opnå finansiering. I udlånsredegørelsen står det på side 16 beskrevet at: 

 

”Mindre virksomheder oplever dog fortsat finansieringssituationen som værende vanskeligere end de 

større virksomheder. Omkring 25 pct. af virksomhederne med under 100 ansatte oplever 

finansieringssituationen som dårlig/meget dårlig, mens det kun gælder for 10 pct. af virksomhederne 

med mere end 100 ansatte”.39 

 

Når det kommer til de større virksomheder, med over 100 ansatte, så ser det umiddelbart ikke ud til, at de 

oplever de samme problemer i forhold til at skaffe kapital via pengeinstitutterne. I den ovenfor nævnte 

rapport, er der også vist en figur (figur 12 vist nedenfor), der viser resultatet af en rundspørge, som Dansk 

Industri har fortaget. I undersøgelsen er det angivet, at imellem 400-500 respondenter deltog. Her kan det 

ses, at der i 3. kvartal 2014, kun er 10% af virksomhederne, med over 100 ansatte, som oplever situationen 

med at skaffe kapital som dårlig. Ca. 56% af virksomhederne oplever situationen som god/meget god. Til 

sidst er der 34%, som er neutrale. Når der fokuseres på de store virksomheder, så kan det ses ud til, at de 

ikke oplever problemer i forhold til det fald, der ses i pengeinstitutternes udlån. Det kan derfor tænkes, at 

de selv har fundet vejen til realkreditinstituttet, for eventuelt at sikrer deres rente og løbetid. 

                                                           
38 Rapport, udarbejdet af udvalg bestående af: ATP, DVCA, Finansrådet, Forsikring & Pension, Realkreditrådet og 
Realkreditforeningen, marts 2013 ”Rapport om Risikovillig kapital”, side 28 
39 Rapport, Erhvervs- og Vækstministeriet: ”Udlånsredegørelse – Redegørelse om udviklingen i kreditmulighederne i 
Danmark, 1. halvår 2014”, s. 16. 
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Figur 12 - Virksomhedernes vurdering af finansieringssituationen efter størrelse40 

 

Undersøgelsen viser meget kort fortalt også, at der generelt, iblandt de større virksomheder, er en stigende 

oplevelse af, at det er blevet nemmere at skaffe finansiering. I rapporten fra Erhvervs- og Vækstministeriet 

står det dog også nævnt, at virksomheder i Bygge- og Anlægsbranchen samt Industrien, forsat oplever, at 

det kan være svært at skaffe finansiering41.  

Hvis oplysningerne nu sammenholdes, så kan det ses, at udlån via pengeinstitutterne er faldende. Dernæst 

kan det også ses, at mængden af udstedte erhvervsobligationer er stigende. Til sidst viser en undersøgelse, 

udført af Dansk Industri, at de større virksomheder (over 50%), oplever en situationen, når der skal skaffes 

finansiering, som god/meget god. En antagelse kunne ud fra dette være, at årsagen til, at de større 

virksomheder oplever finansieringssituationen som positiv er, at de tilhører den gruppe af virksomheder, 

                                                           
40 Rapport fra Erhvervs og Vækstministeriet, ”Udlånsredegørelse – Redegørelse om udviklingen i kreditmulighederne i 
Danmark, 1. halvår 2014”, s. 17. 
41 Rapport fra Erhvervs og Vækstministeriet, ”Udlånsredegørelse – Redegørelse om udviklingen i kreditmulighederne i 
Danmark, 1. halvår 2014”, s. 14. 
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der har muligheden for at benytte egen-udstedelse af erhvervsobligationer. Den positive stemning skyldes 

derfor måske, at de allerede har fundet en erstatning for pengeinstitutterne via 

erhvervsobligationsmarkedet. 

 

Interessante betragtninger vedrørende, virksomheders mulighed for at låne penge i de 

finansielle institutter, fra rapporten ”Rapport om Risikovillig kapital”42 

Ud af alle de rapporter, der er kommet frem, som omhandler virksomhederne finansieringssituation, så er 

der en rapport, som kommer med nogle spændende synspunkter. Rapportens titel er ”Rapport om 

risikovillig kapital”. Den er interessant, selvom den især behandler problemstillingen vedrørende SMV 

segmentets problemer med at skaffe kapital. Den behandler nemlig også spørgsmålet omkring 

pengeinstitutternes manglende villighed til, at låne penge ud i al almindelig. Rapporten behandler 

problematikken fra den finansielle sektors side af bordet. Derfor skal man også være forsigtig i sin 

gennemgang af rapporten, da det må antages, at rapportens bagmænd også har en interesse i, at vise at 

den finansielle sektor ikke er problemet, når det kommer til virksomhedernes problemer med at fremskaffe 

kapital via lånemarkedet. Uanset hvad, så er det store spillere som ATP, DVCA, Finansrådet, Forsikring & 

Pension, Realkreditrådet og Realkreditforeningen, der står bag denne rapport, og den har derfor også nogle 

væsentlige og interessante synspunkter, der derfor bør inddrages i den samlede betragtning af 

virksomhedernes adgang til kapital hos penge- og realkreditinstitutterne. Især med henblik på, i sidste 

ende, at konkluderer om kapital bedst hentes via penge- og realkreditinstitutterne eller via f.eks. 

obligationsmarkedet.  

Overordnet set finder rapporten, at der generelt ikke er blevet justeret særligt meget på de finansielle 

institutters kreditpolitik. Tværtimod peger rapporten på, at virksomhedernes oplevelse af, at det er blevet 

sværere at opnå finansiering igennem penge- og realkreditinstitutterne, skal findes i, at virksomhederne 

grundet krisen er blevet svækket. Dette har medført forringede nøgletal, der igen har medført, at de nu 

ikke opfylder kravene til lånegodkendelse i de finansielle institutter. Især nævner rapporten de særlige 

kendetegn ved virksomheder, der har fået afslag. Disse kendetegn er typisk43: 

- Faldende og utilfredsstillende indtjening 

- Svage kapitalforhold (for lidt egenkapital) 

- Manglende tillid til ledelsen 

                                                           
42 Rapport, udarbejdet af udvalg bestående af: ATP, DVCA, Finansrådet, Forsikring & Pension, Realkreditrådet og 
Realkreditforeningen, marts 2013 ”Rapport om Risikovillig kapital”. 
43 Rapport, udarbejdet af udvalg bestående af: ATP, DVCA, Finansrådet, Forsikring & Pension, Realkreditrådet og 
Realkreditforeningen, marts 2013 ”Rapport om Risikovillig kapital”, side 42. 
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- Dårlige udviklings- og vækstmuligheder 

- For dårligt kundegrundlag (f.eks. få kunder) 

- Manglende historik 

I forhold til disse punkter nævnes især Ejendomsbranchen og Landbruget, som er nogle at de brancher, der 

er mest udsatte grundet en høj gældsandel, der dermed medfører afslag på lån. 

Rapporten nævner også, at Nationalbanken via egne undersøgelser har fundet, at nøgletal som f.eks. 

soliditetsgrad, har en særlig betydning, hvis virksomheden skal få succes ved ansøgning om lån. I denne 

forbindelse finder rapporten også, at det særligt er landets SMV virksomheder, der er hårdest ramt af 

krisen. Dette fordi, at graden af finansiering via bank- og realkreditgæld typisk er større i de mindre 

virksomheder. De mindre virksomheder beskrives også til typisk, at være mindre solvente. Det kan derfor 

også siges, at de har en lav soliditetsgrad og en høj gearing. Dette gør dem mere udsatte, når det kommer 

til den stigende pris på risiko og kreditgivning via blandet andet pengeinstitutterne. Det at SMV segmentet 

generelt betaler højere renter forklares ved, at de til dels låner mindre beløb end de store virksomheder. 

Derfor fylder låneomkostningerne mere i det samlede billede. Dernæst er der som sagt en højere risiko 

forbundet med, at låne penge ud til SMV segmentet. Dette medfører også kravet fra banken om den højere 

risikopræmien/rentemarginal. 

Hvad angår kendetegnet ”manglende historik”, som nævnes som en af årsagerne til et afslag. Så nævner 

rapporten også, at det generelt er svært for nystartede virksomheder, uanset branche, at opnå succes ved 

en ansøgning om lån, da pengeinstitutterne generelt er meget forsigtige med at låne ud til nystartede 

virksomheder. Denne problemstilling er også nævnt i Erhvervs- og Vækstministeriet rapport, der vedrører 

udviklingen af kreditmulighederne på det danske marked. 

 

Virksomheders mulighed for at låne penge via den finansielle sektor – på nuværende 

tidspunkt 
Som det kan ses via det ovenstående, så har der været tendenser, der støtter nogle virksomheders 

oplevelse af, at der er blevet sværere at låne penge via de finansielle institutter. Det er netop også derfor, 

at fokus på erhvervsobligationer, som et alternativ til lån via de finansielle institutter, er opstået. De sidste 

nye oplysninger fra Finanstilsynet kunne dog tyde på, at det ikke er tilfældet mere. 

I avisen Børsen kan man d. 9. marts 2015 læse en artikel44, hvor Ulrik Nødgaard, direktør i Finanstilsynet, 

udtaler sig om en undersøgelse, der er foretaget blandt 14 af de større pengeinstitutter i Danmark. 

                                                           
44 Avisartikel i Børsen, af Ulrik Horn: ”Nødgaard: Lånetilbud flyver på kryds og tværs” 9. marts 2015, s. 15. 
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Undersøgelsen vedrører de ny-udlån der er givet til erhvervsvirksomheder igennem det sidste stykke tid. 

Det overordnede billede er, at Finanstilsynet ikke mener, at der pt. er en generel kreditklemme. Tværtimod 

ses der ses en stigende konkurrence, der medfører faldende renter på udlån. Finanstilsynet afviser ikke, at 

der kan være brancher, der stadig har svært ved at låne penge via de finansielle institutter. Men hvis en 

virksomhed har en sund økonomi, så vil den være i stand til at få accept på en låneansøgning45. Denne 

påstand må siges, at bakke meget godt op, om netop de påstande, som også blev gennemgået i forrige 

afsnit. Her tænkes på afsnittet der omhandler rapporten ”Rapport om Risikovillig kapital”, der er 

udarbejdet af parter i den finansielle sektor. 

 

Delkonklusion 
Når det kommer til det totale udlånsmarked i Danmark, så ses det, at udlånet stiger kraftigt frem til 

finanskrisens start 4. kvartal hvor det topper på DKK 1.070 mia. i dec. 2008. Herefter er der et svagt fald 

hele vejen frem til jan 2015, hvor det samlede udlån på det danske marked var på DKK 961 mio. Når der 

fokuseres på udlånet via pengeinstitutterne alene til virksomhederne i Danmark, så er det faldet med ca. 

DKK 280,20 mia. i perioden dec. 2008 til jan. 2015. Dermed endte det samlede udlån i Pengeinstitutterne 

på ca. DKK 341 mia. i jan. 2015. Trenden for udlånet via pengeinstitutterne er forsat faldende. Det ses at en 

del af udlånet kan være gået over til realkreditinstitutterne, da udlånet her er steget i samme periode. Det 

total udlån i realkreditinstitutterne var på ca. DKK 703 mia. i jan. 2015. Fordelingen af udlån svarer derfor 

til, at 67% er udlånt via realkreditinstitutterne og 33% via pengeinstitutterne i jan. 2015. Dette danner en 

skarp kontrast til fordelingen, som den så ud i dec. 2012, hvor den var på 56% til pengeinstitutterne og 44% 

til realkreditinstitutterne. Overvægten af udlån er dermed skiftet fra pengeinstitutterne til 

realkreditinstitutterne. Selve analysen giver ikke noget direkte svar på, hvad denne ændring skyldes. En 

årsag kan måske være de historisk lave renter, der eksisterer på realkreditmarkedet i øjeblikket. 

Generelt ser det ud til, at de store virksomheder på nuværende tidspunkt ikke har problemer med at skaffe 

kapital. De har i hvert fald udtrykt, at de er godt/meget godt tilfredse med deres finansieringssituation. Om 

dette skyldes, at de har erstattet pengeinstitutudlån med realkreditlån og erhvervsobligationer, er det ikke 

muligt at sige noget om. Men det kan ses, at der i perioden dec. 2008 til feb. 2015, ses en næsten konstant 

stigning i mængden af udstedte erhvervsobligationer. Der er her tale om en stigning fra DKK 101,7 mia. til 

DKK 194,3 mia. Det skal her nævnes, at der er tale om alle erhvervsobligationer, der er udstedt af danske 

virksomheder på alle markeder og i alle valuter.  

                                                           
45 https://www.finanstilsynet.dk/da/Tal-og-fakta/Vurderinger-af-finansielle-virksomheder.aspx 
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Dernæst ser det også ud til via analysen, at der ikke er nogen kreditklemme på nuværende tidspunkt. Det 

nævnes fra flere parter, at alle virksomheder, der har en sund økonomi, vil være i stand til at låne kapital 

hos pengeinstitutterne. Der vil måske være virksomheder, der får afslag på låneansøgningen, men det vil 

kun ske, hvis virksomheden har en svag økonomi. Især virksomhedens soliditetsgrad, nævnes som en af de 

vigtigste nøgletal i forhold til, om en virksomhed får succes med sin låneansøgning.  

Det kan derfor se ud til, at en udvikling af erhvervsobligationsmarkedet ikke skal ske med baggrund i, at 

virksomhederne ikke er i stand til at skaffe kapital via pengeinstitutterne. For det lader ganske enkelt ikke til 

at være tilfældet, hvis det formodes, at de inddragne rapporter taler sandt. Hvis det antages, at disse taler 

sandt, så skal en del af det faldende udlån måske mere, tages som et udtryk for, at virksomhederne enten 

ikke efterspørger kapital eller, at de virksomheder der ansøger om lån, ikke har en økonomi der er stærk 

nok. Det må formodes, at virksomhederne der ikke har en stærk økonomi, nok heller ikke vil kunne få en 

fordel ud af at udstede erhvervsobligationer. 
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Analyse af udviklingen i prisen for at låne penge på det danske marked 
Set i lyset af, at Danmark har været igennem en finansiel krise, som har medført, øgede krav til kapitalen i 

den finansielle sektor samt krav til en strammere styring af deres risiko, så kunne man formode, at dette 

ville medfører højere renter på udlån. Men hvordan prisen for at låne penge på markedet reelt har udviklet 

sig, vil dette afsnit forsøge at analysere nærmere. Det er vigtigt at kende til priserne, da billig og tilgængelig 

kapital på lånemarkedet, kan stå i vejen for en udvikling af erhvervsobligationer, da det måske ikke vil 

kunne betale sig. 

 

Indledende forklaring til data i analysen 
Via Nationalbankens statistik bank, har det været muligt at finde data på udviklingen i rentemarginalen og 

udlånsrenten. For den gennemsnitlige udlånsrente har det kun været muligt at finde data for perioden 1. 

kvartal 2005 til og med 4. kvartal 2014. Denne kan ses via figur 13, på side 41. Hvorimod det for 

rentemarginalen er muligt at se rentemarginalens udvikling via figur 14 på side 42. Her skal det blot 

nævnes, at figuren indeholder tal fra to statistikker (statistik 1: jan. 2003 til okt. 2013 og statistik 2: sep. 

2013 til jan. 2015). I de måneder som indgår i begge statistikker, er der kun en forskel på ca. 0,1% imellem 

f.eks. okt. I statistik 1 og okt. I statistik 2. Det skyldes igen Nationalbankens ændringer. Da forskellen ikke er 

større, antages det, at tallene godt kan indgå i samme figur, til brug for en samlet analyse over hele den 

viste periode. Der foreligger desværre ikke én samlet statistik over den samlede periode. Derfor denne 

løsning. Kort fortalt så er rentemarginalen interessant, da den viser den forskel, der er imellem hvad 

pengeinstitutterne betaler i rente for at låne penge, sat i forhold til den rente som pengeinstituttet låner ud 

til i markedet. Det vil give information om den fortjeneste, der tilfalder banken, når de låner ud til 

virksomheder. Den gennemsnitlige rente er relevant, da den oplyser den pris, som virksomheden betaler, 

hvis den skal låne via pengeinstitutterne. 

 

Renternes udvikling på udlånsmarkedet 
Hvis der først kigges på den gennemsnitlige pålydende udlånsrente, så ses det i figur 13 nedenfor, at renten 

er stigende og topper i slutningen af 2008, hvor den finansielle krise melder sit indtog i Danmark. På dette 

tidspunkt er renten på 7,1 % i gennemsnit. Herefter falder renten løbende, først kraftigt og så aftagende og 

ender på 3,5 % i 4. kvartal 2014. Samlet set falder renten med 3,6 %, hvilket svarer til et fald over perioden 

på 50,7 %. Overordnet set kan det via de overstående oplysninger ses, at der er altså her tale om et større 

fald i den gennemsnitlige udlånsrente til de private erhvervsvirksomheder i Danmark, igennem hele den 

perioden hvor finanskrisen raser i Danmark. Det kan tænkes, at det måske skyldes udbud og 
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efterspørgsmål. Ment på den måde, at virksomhedernes efterspørgsel efter penge er lav, samtidig med, at 

banken meget gerne vil låne penge ud. Men som det er set fremført tidligere i projektet, så er det ikke alle 

virksomheder, der får accept når de ansøger om lån. En antagelse kan derfor også være, at dette udbud af 

penge til udlån med lav rente, er rettet mod de ”gode” virksomheder, som pengeinstitutterne er i intern 

konkurrence om at tiltrække. 

 

Figur 13 - den gennemsnitlige pålydende rente på udlån til erhverv via pengeinstitutterne i Danmark i perioden 1. 
kvartal 2005 til 4. kvartal 201446 

 

 

Når der kigges på rentemarginalen i figur 14 nedenfor, så ses det, at pengeinstitutterne op til krisen, 

sænker deres fortjeneste på udlån. Det kunne være, som resultat af konkurrence på udlånsmarkedet. Men 

eftersom, at figur 13 viser en stigende rente, op til krisens start, så må antagelsen være, at den faldende 

rentemarginal i stedet skyldes, at pengeinstitutternes selv bliver mødt af stigende renter, når de låner 

penge i markedet.  

Da krisen indtræffer i okt. 2008, stiger rentemarginalen igen. Først kraftigt og senere lidt mere moderat, 

indtil rentemarginalen topper i maj 2012 på 3,978%. Herefter falder marginalen og lander på 3,127% i jan. 

2015. Samlet set, er rentemarginalen fra okt. 2008 til jan. 2015 steget 0,670% svarende til en stigning i 

perioden på ca. 27,27%. Dette er selvom pengeinstitutternes udlånsrente, også er faldende i den samme 

periode.  

 

                                                           
46 Kilde: Nationalbankens statistikbank: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1366 
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Figur 14 - Oversigt over udviklingen i rentemarginalen på det danske marked i perioden jan. 2013 til jan. 201547 

 

Udviklingen i rentemarginalen viser uanset hvad, at pengeinstitutterne forbedrer indtjeningen på deres 

udlån, fra krisens start i okt. 2008 og frem til maj. 2012. Dette må antages, at være hjulpet godt på vej af 

faldende renter i lånemarkedet for pengeinstitutterne, da udlånsrenten til virksomhederne er faldende i 

samme periode. Efter 2012 kunne det se ud til, at pengeinstitutterne er i en større konkurrence om de gode 

kunder. Dette kan måske til dels bekræftes af figur 12 fra s. 35. I denne figur ses det, at virksomhederne fra 

3. kvartal 2012 og frem oplever en stigende tilfredshed i deres finansieringssituation. Det kan derfor se ud 

til, at pengeinstitutterne her bliver mere villige til, at låne ud til virksomhederne, i form af faldende 

marginal fortjeneste og en mulig øget konkurrence. Men igen så viser figur 6 og 7 på s. 29 og 30, et stadigt 

fald i det totale udlån via pengeinstitutterne. 

 

Delkonklusion 
 Analysen i dette afsnit viser, at udlånsrenten til erhvervsvirksomheder stiger hele vejen frem til omkring 

finanskrisens start. Den topper på 7,1% i 4. kvartal 2008. Herefter falder renten og ender på 3,5% i 4. 

kvartal 2014. Når det kommer til rentemarginalen, så stiger den fra finanskrisens start og frem til maj 2012, 

hvorefter den løbende falder hele vejen frem til jan. 2015. Hvis disse observationer kædes sammen med de 

                                                           
47 http://nationalbanken.statistikbank.dk/ 
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observationer der sås omkring udlånet i sidste afsnit, så ses de følgende trends for perioden maj 2012 – jan. 

2015:  

1) Pengeinstitutternes fortjeneste ved udlån falder (faldende rentemarginal)  

2) Renten sænkes på erhvervsudlån  

3) Store virksomheder oplever en bedre finansieringssituation 

4) Det samlede udlån til virksomheder i Danmark falder 

En antagelse kunne derfor være, at virksomhedernes efterspørgsel efter kapital via pengeinstitutterne er 

faldet eller stagneret. Dette fordi, det kunne ses ud som om, at pengeinstitutterne er villige til at låne ud til 

en lav rente og til en, for pengeinstitutterne, lav fortjeneste. Men erhvervsvirksomhederne efterspørger 

ikke kapitalen, selvom renten er den laveste, der er set i en periode på knap 10 år. De har tilsyneladende 

adgang til den kapital, de har brug for, som det kan ses via en stigende tilfredshed i deres 

finansieringssituation. 

Når det ovenstående tages i betragtning, så ser det ikke ud til, at virksomhederne skal vælge 

erhvervsobligationer på grund af dyre renter på pengeinstitutlån. Tværtimod har renterne aldrig været 

lavere. Yderligere er rentemarginalen også faldende, hvilket kan føre til en formodning om, at 

pengeinstitutterne ligger i konkurrence om, at tiltrække erhvervsudlån. Det stiller derfor endnu større krav 

til, at en udstedelse af erhvervsobligationer skal ske til lave renter, hvis de skal være i stand til, at 

konkurrere med priserne på udlån via pengeinstitutterne. 
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Analyse af hvem der kan udstede og hvad det koster 
I de foregående afsnit, er det danske marked for udlån, samt prisen for at låne, blevet forsøgt analyseret. 

Denne del af projektet vil nu forsøge, at analysere hvilken type af virksomheder, som reelt må antages at 

have muligheden for at udstede på egen hånd. Dernæst vil der også være en analyse af de omkostninger, 

der er forbundet med en udstedelse af erhvervsobligationer. Disse ting er interessante, da det vil hjælpe til 

at gøre det muligt, at skabe et overblik over antallet af virksomheder på det danske marked, som vil være i 

stand til at udstede erhvervsobligationer på egen hånd. 

 

Definition af virksomheder der kan foretage egen-udstedelser af erhvervsobligationer 
Som udgangspunkt er der i Regeringen og den Finansielle sektor blevet arbejdet hårdt for, at virksomheder 

kan få et alternativ til de finansielle institutter, når de har brug for kapital. Dette gælder både de store 

virksomheder, der vil have muligheden for at udstede på egen hånd. Men også de små og mellemstore 

virksomheder - også kaldet SMV. Når det kommer til udstedelse af obligationer på egen hånd, så skal der 

udstedes obligationer af en hvis mængde, før det kan svarer sig rent økonomisk. Derfor må det formodes, 

at det vil blive de større virksomheder, som udsteder egne obligationer. Hvorimod SMV segmentet vil være 

nødsaget til forsat at låne igennem pengeinstitutterne, som så vil have muligheden for at pulje lånene fra 

flere virksomheder, hvorefter de kan udstede obligationer på baggrund af disse. Dette står også beskrevet i 

en rapport der behandler SMV’ernes adgang til lån via erhvervsobligationer. Her står det bl.a. skrevet at  

 

”Udstedelse af erhvervsobligationer er i praksis ikke en mulighed for små og mellemstore virksomheder. 

Der er store faste omkostninger ved en obligationsudstedelse, hvortil kommer, at investorerne grundet 

betydelig kreditrisiko og manglende likviditet i obligationen vil kræve høje renter på en eventuel 

enkeltudstedelse”48. 

 

Allerede her ses det, at fokus må ligges på de store virksomheder, når det kommer til muligheden for at 

udstede erhvervsobligationer på egen hånd. Men når det kommer til, hvad der definere en stor 

virksomhed, så kan det være lidt mere vanskeligt at finde et klart svar. Via Europa Kommissionen har man 

dog lavet en klar definition af hvad der definerer forskellige størrelser af virksomheder. Denne inddeling 

kan ses i figur 15 nedenfor. 

                                                           
48 Rapport fra Erhvervs og Vækstministeriet, ”Udvalget om erhvervsobligationer som finansieringskilde for små og 

mellemstore virksomheder” november 2012, side 6 
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Figur 15 Europa Kommissionens definition af en SMV virksomhed49 

 

Hos Europa Kommissionen går grænsen imellem en SMV virksomhed og en ”stor” virksomhed ved, at en 

SMV virksomhed maks. har 250 ansatte. Dernæst har en SMV virksomhed maks. en omsætning på EUR 50 

millioner (svarerende til ca.  DKK 375 millioner) eller en samlet balance på maks. EUR 43 millioner 

(svarerende til ca. DKK 322,5 millioner). Det vil derfor være den definition af en stor virksomhed, projektet 

tager udgangspunkt når virksomhedsmarkedet i Danmark skal analyseres. 

 

Omkostninger forbundet med at udstede erhvervsobligationer 
Når det kommer til de omkostninger, der relaterer sig til de store virksomheders egen-udstedelse af 

erhvervsobligationer, så er det straks lidt mere vanskeligt, at sige hvem det vil være interessant for. I hvert 

fald når det kommer til hvor grænsen går for, hvornår det kan svarer sig at udstede. Især fordi det er meget 

vanskeligt, at få et klart overblik over omkostningerne. Årsagen til dette er, at en stor del af udgifterne ikke 

er offentligt tilgængelige. I en artikel fra ”Revision og Regnskabsvæsen” er det blevet beskrevet, at hvis en 

virksomhed agter at foretage en international udstedelse af erhvervsobligationer, så kræver det som 

tommelfingerregel, at der minimum skal rejses ca. EUR 300 – 500 millioner50 (svarende til DKK 2.250 - 3.750 

mio.). Ellers vil udbyttet af udstedelsen ikke stå mål med de betragtelige udgifter, der er forbundet med at 

foretage en international udstedelse. I samme artikel nævnes det også, at hvis der derimod ikke skal 

foretages en international udstedelse, så kan mindre end EUR 300-500 millioner umiddelbart godt lade sig 

gøre. Nogle af de første virksomheder, der udstedte i Danmark, via den, på det tidspunkt, nye 

markedsplads ”First North Bond Market” hos Nasdaq Omx, var AMBU og Danish Crown. De valgte at 

udstede obligationer i danske kroner under dansk lovgivning og på en dansk markedsplads. Danish Crown 

udstedte i december 2012 DKK 750 millioner og AMBU udstedte marts 2013 DKK 700,5 millioner. De 

udstedte altså obligationer et væsentligt stykke under, hvad man bør sigte efter ved en international 

udstedelse. 

                                                           
49 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_da.htm 
50 Artikel, Revision & Regnskabsvæsen nr. 5, 2013: “Erhvervsobligationer – en oversigt”, side 33. 
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Som det blev nævnt ovenfor, så er det generelt meget svært, at give et præcist billede af de omkostninger, 

der er forbundet med at udstede obligationer. Det formodes, at en af årsagerne kan være, at 

pengeinstitutterne er i skarp konkurrence på dette område. Dermed formodes det også, at prisen bliver et 

konkurrenceparameter. Det har dog været muligt, via rapporten ” Udvalget om erhvervsobligationer som 

finansieringskilde for små og mellemstore virksomheder”51 fra 2012, at få et indtryk af de udgifter, der er 

forbundet med at udstede obligationer. Det at rapporten og dermed også tallene er fra 2012, skaber en 

risiko for, at nogle udgifter har ændret sig. Dog må det antages, at udgifterne forsat er væsentlige og ikke 

adskiller sig voldsomt fra de tal, der er vist i rapporten. 

 

I rapporten nævnes det at den svenske nationalbank i 2012 anslår, at hvis udsteder vælger, at benytte det 

standardiserede obligations program kaldet ”European Medium Term Note (EMTN)”, så anslås det til at få 

en omkostning på ca. SEK 1 million. Hvis virksomheden derimod vælger, at benytte det svenske nationale 

udstedelsesprogram, vil det som udgangspunkt koste omkring SEK 100.000 pr. år. Dernæst skal 

virksomheden forvente en omkostning på omkring SEK 500.000 årligt, til udarbejdelse og vedligeholdelse af 

prospektet i forbindelse med udstedelsen. Yderligere vil det koste ca. SEK 2 millioner pr. år, hvis der skal 

bruges en rating fra et rating bureau. Alle de nævnte udgifter er blevet forsøgt samlet i tabel 1 nedenfor. 

Alle beløb er omregnet til DKK, ved brug af kursen opgivet at Danmarks Nationalbank d. 1. marts 2015. 

Tabel 1 – Anslåede faste årlige udgifter ved udstedelse af obligationer - 2012 tal52 

  Beløb i SEK Anslået beløb i DKK 
  Kreditvurdering (rating) 2 mio. 1,594 mio. 

  EMTN-program 1 mio. 796.900 
  Alternativt svensk program 100.000 79.690 
  Prospekt opdateres årligt 500.000 398.450 
  Obs! Beløb i DKK er beregnet ud fra SEK kursen angivet hos Danmarks Nationalbank pr. d. 1 marts 2015  

(www.nationalbanken.dk) 
Valutakurs pr. 1 marts 2015: 79,69 SEK pr. 100 DKK 

    

Når der er omkostninger forbundet med at udstede, så vil der også være en grænse for hvilke 

virksomheder, som erhvervsobligationer er interessante for, da omkostningerne ganske enkelt kan blive for 

høje ved mindre udstedelser. Sagt på en anden måde, at når udgifterne er faste, så fylder de mere på små 

udstedelser end på store. Derfor vurderer den svenske nationalbank også, at en minimumsudstedelse på 

det svenske marked vil ligge i omegnen af SEK 250 – 500 millioner (svarende til DKK 199,23 – 398,45 mio.). 

                                                           
51 Rapport fra Erhvervs og Vækstministeriet, ”Udvalget om erhvervsobligationer som finansieringskilde for små og 
mellemstore virksomheder” november 2012, side 48 
52 Rapport fra Erhvervs og Vækstministeriet, ”Udvalget om erhvervsobligationer som finansieringskilde for små og 
mellemstore virksomheder” november 2012, side 48 
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Det må derfor antages, at være rimeligt tydeligt, at det kun vil være de store virksomheder, der kan få 

glæde af, at udstede erhvervsobligationer på egen hånd, grundet minimumskravet til udstedelsen. 

Umiddelbart ser der ud til at være tale om relativt små omkostninger, men rapporten nævner ikke noget 

om yderligere omkostninger til pengeinstitutter eller advokater. Da disse er de eneste omkostninger, det 

har været muligt at finde, så vil det blive antaget i beregningerne senere i projektet, at de nævnte 

omkostninger, er de eneste der skal tages højde for i forbindelse med en udstedelse. 

 

Delkonklusion 
Indledningsvist fandt analysen, at det er beskrevet, at kun store virksomheder, vil være i stand til at drage 

økonomiske fordel af erhvervsobligationer. Herefter blev det fundet at definitionen, givet af Europa 

Kommissionen, for en stor virksomhed er: 

- Flere end 250 ansatte.  

- En omsætning større end DKK 375 millioner 

- Eller en samlet balance større end DKK 322,5 millioner 

Det kan yderlige udledes af analysen, at der skal udstedes en vis mængde af erhvervsobligationer, før det 

kan svarer sig for en virksomhed at udstede på egen hånd. Hvis der er tale om en international udstedelse, 

så anslås den svenske nationalbank, at der skal udstedes imellem DKK 2.250 - 3.750 mio. Hvis der er tale om 

en national udstedelse, så anslår de, at minimum vil ligge i omegnen af DKK 199,23 – 398,45 mio. De DKK 

199,23 er derfor det minimum, der vil blive brugt i analysen af virksomhedsmarkedet i de næste afsnit. Når 

det kommer til, hvad der som minimum skal udstedes for. 

Hvad angår omkostninger, så har det kun været muligt at finde meget sparsomme oplysninger! Det 

nævnes, af den svenske nationalbank, at de fast årlige udgifter vil være: 

  Beløb i SEK Anslået beløb i DKK 
  Kreditvurdering (rating) 2 mio. 1,594 mio. 

  EMTN-program 1 mio. 796.900 
  Alternativt svensk program 100.000 79.690 
  Prospekt opdateres årligt 500.000 398.450 
  Obs! Beløb i DKK er beregnet ud fra SEK kursen angivet hos Danmarks Nationalbank pr. d. 1 marts 2015  

(www.nationalbanken.dk) 
Valutakurs pr. 1 marts 2015: 79,69 SEK pr. 100 DKK 

    

Det vil derfor blive antaget i projektet, at disse omkostninger er de eneste, der er forbundet med en 

udstedelse af erhvervsobligationer. 
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Analyse af virksomhederne på det danske marked 
Projektet har indtil nu forsøgt, at analysere hvorledes mængden af udlån, til virksomheder i Danmark, har 

udviklet sig igennem årerne Det samme er sket med prisen på udlånet og pengeinstitutternes fortjeneste i 

form af renten og rentemarginalen. I dette afsnit vil projektet forsøge, at analysere, hvordan den udlånte 

mængde fordeler sig i på virksomhederne Danmark. Dette for, at prøve at komme frem til, hvor stor en 

mængde der er udstedt af store virksomheder. Resultat af analysen skal derfor gerne give et billede af 

antallet af potentielle kunder, på det danske marked, der kan udstede obligationer på egen hånd.  

 

Lånemassens størrelse og fordeling i Danmark 
Når der kigges på nedenstående tabel 2, så ses det her, at den samlede udlånsmasse til danske 

virksomheder fra danske pengeinstitutter, i jan. 2015 var på DKK 393.665,3 mio. Som en ekstra ting, kan det 

også ses, at det samlede udlån falder fra jan. 2014 til jan. 2015 med samlet 2,04 %. Det kan måske til dels 

vise det, der også tidligere er blevet observeret, som er, at den udlånte mængde forsat falder.  

Tabel 2 - oversigt over fordelingen af udlån i Danmark på brancher – jan. 2014 og jan. 201553 

 
Jan. 2014 

 
Jan. 2015 

 Ændring imellem 
årene i pct. Branche: 

Udlån i mio. 
DKK  Udlån i pct. 

Udlån i mio. 
DKK  Udlån i pct. 

Landbrug, skovbrug og fiskeri 71.654,6 17,83% 70.135,8 17,82% -2,12% 

Råstofindvinding 541,2 0,13% 567,6 0,14% 4,88% 

Fremstillingsvirksomhed 62.508,7 15,55% 64.395,3 16,36% 3,02% 

Energiforsyning 20.454,7 5,09% 13.310,2 3,38% -34,93% 

Bygge- og anlægsvirksomhed 20.389,0 5,07% 19.664,6 5,00% -3,55% 

Handel 65.074,7 16,19% 66.663,7 16,93% 2,44% 

Transport 26.143,0 6,51% 22.332,0 5,67% -14,58% 

Hoteller og restauranter 7.747,7 1,93% 7.372,8 1,87% -4,84% 
Information og 
kommunikation 7.422,9 1,85% 9.252,9 2,35% 24,65% 

Fast ejendom 113.698,6 28,29% 114.093,2 28,98% 0,35% 

Andre serviceydelser 6.237,3 1,55% 5.877,2 1,49% -5,77% 

Udlån/total: 401.872,4 100,00% 393.665,3 100,00% -2,04% 

Kilde: Nationalbankens statistikbank 

Tallene i tabellen angiver ultimobalancen for udlån, i alle valutaer, ydet af pengeinstitutter i Danmark til danske virksomheder. 

 

Ovenstående tabel viser det samlede udlån, som de danske virksomheder har optaget via de danske 

pengeinstitutter. Når der kigges på de danske virksomheders udstedelse af erhvervsobligationer, så ser 

billedet således ud, som det fremgår af figur 16 nedenfor. Denne figur viser ikke blot den nominelle 

                                                           
53 Kilde: Danmarks Statistik - http://danmarksstatistik.dk/ 
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udstedelse af erhvervsobligationer i DKK, men i stedet den samlede nominelle udstedelse fra alle danske 

virksomheder i alle valuter, omregnet til DKK. Når der sammenlignes med udlånet via pengeinstitutterne 

ovenfor, så ses der i jan. 2015, en samlet udstedelse på 186,6 milliarder DKK. Det svarer derfor til omkring 

halvdelen af det beløb, der er lånt igennem pengeinstitutterne. 

Figur 16 - Danske virksomheders samlede obligationsudstedelser fordelt på valuta54 

55 

Det ser ud til, at danske virksomheder allerede i dag, henter en stor del af deres finansiering via 

erhvervsobligationer. Det ser også ud til, at denne stigning igennem årerne, i mængden af 

erhvervsobligationer, forsætter år for år.  

Som det ses af figur 17 nedenfor, så udgjorde udstedelse i DKK blot 11,4 milliarder, ud af den totale 

udstedte mængde i jan. 2015. Faktisk er DKK den valuta, der er udstedt mindst i. Selv udstedelse i NOK 

ligger højere end udstedelse i DKK, med en samlet udstedt mængde på DKK 15,6 mia. Den valuta der er 

udstedt mest i, er EUR med en samlet nom. udstedt mængde svarende til DKK 101,1 mia.  

                                                           
54 Kilde: Nationalbanken - http://nationalbanken.statistikbank.dk/ 
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Figur 17 - Udstedt mængde fordelt på valuta i mia. DKK - jan. 201556 

 

Umiddelbart kunne det derfor se ud til, at der er et skjult potentielle for udstedelse af erhvervsobligationer 

i DKK. Dette kunne ske ved, at danske virksomheder i stedet vælger at udstede i DKK. Enten når deres 

obligationer udløber og der eventuelt skal udstedes nye. Eller også hvis virksomhederne vælger, at erstatte 

deres lån via pengeinstitutterne, med en udstedelse af erhvervsobligationer. 

Som projektet allerede har været inde på tidligere, så er det ikke alle virksomheder, som umiddelbart vil 

have glæde af muligheden for, at udstede erhvervsobligationer på egen hånd. Derfor er det nødvendigt, at 

se på hvor stor en andel af udlånet, igennem pengeinstitutterne, som de store virksomheder har. Dette for, 

at få en ide om det mulige kundegrundlag, der kan understøtte udviklingen af et 

erhvervsobligationsmarked i Danmark. 

 

Store virksomheders andel af det danske udlånsmarked  
Hvis der ses på hvordan markedet er opdelt, så ses det, at antallet af virksomheder i 2012 var på samlet 

234.154 stk. Dette tal indeholder alle virksomheder i Danmark og inkluderer derfor, alt fra 

enkeltmandsvirksomheder til de største danske industrivirksomheder. Men det der er interessant for 

projektets analyse er, hvordan virksomhederne er fordelt i forhold til antal ansatte samt deres omsætning. 

Dette fordi, at det her igennem skulle være muligt, at finde frem til de store virksomheder, der selv, i 

mange tilfælde, vil kunne udstede egne obligationer. 

Først blev der forsøgt, at inddele de 234.154 virksomheder, i henhold til Europa Kommissionens definition, 

via tilgængelige statistikker hos Danmarks Statistik. Når dette blev gjort, så fordelingen ud som i figur 18 

der er vist nedenfor. I figuren ses det, hvordan antallet af virksomheder fordeler sig, når det kommer til 

                                                           
56 Kilde: Nationalbanken - http://nationalbanken.statistikbank.dk/ 
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antallet af ansatte. I Europa Kommissionens definition af virksomheder, blev det nævnt, at en stor 

virksomhed er kendetegnet ved, at have mere end 250 ansatte. Denne inddeling er det desværre ikke 

muligt at lave hos Danmarks Statistik. Hvis det derfor i stedet vælges, at bruge Danmark Statistiks definition 

af en stor virksomhed, så går grænsen ved 100+ ansatte. Herved fås det af nedenstående figur 18, at der 

samlet er 1.759 store virksomheder på det Danske marked. 

Figur 18 - Antal virksomheder inddelt efter antal ansatte - år. 2012 

 

Som det ses i figur 19 til højre, så udgør store 

virksomheder, med mere end 100 ansatte, kun 

1% af det samlede antal virksomheder i 

Danmark. Men alligevel, som det kan ses via 

figur 20, så er det de store virksomheder (1.759 

virksomheder), der står for 50% af 

omsætningen på det danske marked. Indtil nu 

har analysen ikke givet noget svar på 

spørgmålet om, hvor mange virksomheder der 

er potentielle udstedere. Men dog er det 

interessant, at se hvor stor betydning, 

virksomhederne har for omsætningen. Dermed 

har det også en stor betydning, at de har mulighed for at skaffe den fornødne kapital, så de forsat kan 

bevarer eller endnu bedre forøge deres omsætning. 

 
Mikro Lille Mellem Stor 

  1-9 10-49 50-99 100+ 

Landbrug, skovbrug og fiskeri 29781 724 21 7 

Råstofindvinding 211 37 3 8 

Industri 10322 3516 613 503 

Energiforsyning 1103 117 18 25 

Bygge og anlæg 24494 2974 234 107 

Handel 37808 9583 624 390 

Transport 9411 1667 268 186 

Hoteller og restauranter 10367 2775 179 31 

Information og kommunikation 11133 1219 143 143 

Ejendomshandel og udlejning 15662 693 43 22 

Videnservice 25724 1999 210 159 

Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service 12319 1409 204 130 

Andre serviceydelser mv. 13060 1637 90 48 

Totalt antal virksomheder: 201395 28350 2650 1759 

86%

12%

1%

1%

Mikro 1-9

Lille 10-49

Mellem 50-99

Stor 100+

Figur 19 - Fordelingen af virksomheder baseret på omsætning 
- år. 2012 
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Desværre var det ikke muligt, via Danmarks 

Statistik, at gå mere i dybden med segmentet af 

virksomheder med flere end 100 ansatte. Det 

helt optimale ville have været, hvis der kunne 

laves en oversigt over de virksomheder der har: 

- > 250 ansatte 

- omsætning > EUR 50 millioner (svarer 

til ca.  DKK 375 millioner)  

- eller en samlet balance på maks. EUR 

43 millioner (svarer til ca. DKK 322,5 

millioner). 

Herved kunne det have være muligt, at udvælge de virksomheder, der må anses for at være de bedst 

mulige kandidater til at udstede erhvervsobligationer på egen hånd. Men fordelen ved Danmark Statistik 

er, at alle danske virksomheder indgår. Det betyder, at både virksomheder der er børsnoteret og ikke 

børsnoteret indgår i statistikken. 

 

Det danske virksomhedsmarked analyseret via Reuters Thomson One 
Men det er også muligt, at søge data via databasen Reuters Thomson One57. Ulempen er her, at det kun er 

muligt, at søge på data fra virksomheder der er børsnoteret. Derfor vil virksomheder som bl.a. Danfoss og 

LEGO ikke indgå. Yderligere indgik finansielle virksomheder også, som en del af søgeresultatet. Disse blev 

derfor manuelt fjernet fra listen. Den store fordel ved Reuters Thomson One er, at det er muligt, at fortage 

en søgning, der er mere detaljeret, når det kommer til ansatte, omsætning osv., end den det var muligt at 

foretage via Danmarks Statistik.  

Den første søgning via Reuters Thomson One, tog udgangspunkt i Europa Kommissionens definition: 

- > 250 ansatte 

- Omsætning > ca. 370 mio. DKK 

                                                           
57 Oversigten over selskaber, søgt via Reuters Thomson One, bygger på regnskabstal fra 2013. Altså et år nyere end de 

tal, det var muligt at finde via Danmarks Statistik, der var fra 2012. Det formodes dog, at ændringer der kan ske over 
et år er begrænset. Dette også begrundet af, at det må formodes, at største virksomheder er mere stabile end det 
f.eks. kan være tilfældet for mindre virksomheder. 

Figur 20 - Fordelingen af virksomheder i pct. i forhold til antal 
ansatte - år. 2012 
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Denne søgning resulterede i en liste med 81 virksomheder58. Dog kunne det ses, at en virksomhed som 

Danish Crown med 177 ansatte, ikke var at finde på listen. Da dén netop er en af de virksomheder, der selv 

har udstedt erhvervsobligationer, blev det valgt, at justerer antallet af ansatte til 100 personer. Det følger 

ikke umiddelbart Europa Kommissionens definition af en stor virksomhed. Men i stedet følger det de 

kriterier, der også er brugt i Danmarks Statistik for en stor virksomhed. Men hvad der måske er endnu 

vigtigere, så følger Danish Crown stadig tommelfingerreglen, angivet af Europa Kommissionen, om en 

omsætning på min. 370 mio. DKK om året, da de i 2013 præsterede en omsætning på 904,41 mio. DKK59. 

Kriterierne blev derfor sat til: 

-  > 100 ansatte 

- Omsætning > ca. 370 mio. DKK 

Efter denne justering fremkom en liste over store virksomheder, på det danske marked, med i alt 98 

virksomheder60. Ud fra de kriterier, der er blevet sat ovenfor, kunne antagelsen nu være, at der i Danmark 

er 98 aktieselskaber, der har muligheden for, at udstede erhvervsobligationer på egen hånd. Det er dog en 

forsigtig antagelse, da det hviler på en svag baggrund.  

En anden og bedre indikator er måske omsætningen. Hvis der kigges på omsætningen, så ses det, at Danish 

Crown er den virksomhed, der pt. har den mindste omsætning, af de virksomheder der har udstedt 

erhvervsobligationer. Hvis deres omsætning dermed sættes som minimumgrænsen, så fås 63 

virksomheder, der har en omsætning større end Danish Crowns. Disse 63 virksomheder er markeret med 

blå på bilag 2. 

Som en sidste ting blev det forsøgt, via Reuters Thomson One, at udvælge de virksomheder der i 

regnskabet år. 2013, havde en i regnskabet, registreret gæld på mere end DKK 200 mio. Her blev det valgt, 

at fokusere på posten ”Finansielle gældsforpligtelser” fra selskabernes regnskaber61. Poster som udskudt 

skat og leverandørgæld, som også indgår under de lang- og kortfristede forpligtelser, er derfor ikke 

inkluderet i den gæld, der fremgår i tabel 3 nedenfor. Posten ”Finansielle gældsforpligtelser” viser både de 

korte (1-5 år) og lange (> 5 år) finansielle gældsforpligtigelser, som er optaget via de finansielle institutter. 

Årsagen til, at netop DKK 200 mio. er benyttet er, at det tidligere blev beskrevet på s. 31, at Sveriges 

Nationalbank anbefaler, at der minimum udstedes obligationer for SEK 250-500 mio. Hvis der herefter 

tages udgangspunkt i valutakursen, angivet af Danmarks Nationalbank d. 9. marts 2015, på SEK/DKK 81,10, 

så vil det svarer til, at der skal udstedes ca. DKK 200 mio. som et minimum. Når dette søgekriterie tilføjes, 
                                                           
58 Se bilag 1, ”oversigt over virk. med 250 ansatte og oms. 370 DKK mio.”.  
59 Se bilag 2, ”Virk. med 100 ansatte og oms. 370” 
60 Se bilag 2, ”Virk. med 100 ansatte og oms. 370” 
61 I Reuters Thomson One, er denne post kaldet ”Total Debt” 
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fås en liste med 42 virksomheder, som kan ses i tabel 3 nedenfor. Listen er også vedlagt som bilag 3. Hvis 

logikken fra før omkring omsætning igen inddrages, så ses det via nedenstående liste, at virksomheder med 

grøn farve, har en gæld på over DKK 200 mio., men deres omsætning er mindre end Danish Crown. De 

vælges derfor fra. Det giver et resterende antal af virksomheder på 38 styk. Disse virksomheder har en 

omsætning, der er større end Danish Crown og dernæst, har de en gæld på over DKK 200 mio. Antagelsen 

er derfor, at disse 38 virksomheder måske kan omlægge en del af deres gæld til erhvervsobligationer, med 

en mulig økonomisk fordel til følge. Totalt set har disse 38 virksomheders en samlet gæld på DKK 258.69 

mio. Det er derfor den maksimale gæld i år. 2013, der kan komme i betragtning til at blive erstattet af 

erhvervsobligationer. 

Tabel 3 - oversigt over virksomheder med en gæld større end DKK 200 mio. - år 201362 

Navn: Ansatte Omsætning Gæld 

Dantherm A/S 491 481,52 206,33 

Novo Nordisk A/S 37.978 83.572,00 215,00 

Andersen & Martini A/S 258 677,18 216,59 

DK Compnay AS 941 1.581,54 254,86 

Hojgaard Holding A/S 2.178 4.045,60 282,20 

Harboes Bryggeri A/S 603 1.343,65 301,04 

ALK-Abello A/S 1.809 2.244,00 330,00 

Bang & Olufsen A/S 2.347 2.813,90 419,10 

East Asiatic Company Limited 3.019 2.355,00 440,00 

SP Group A/S 1.136 1.102,05 501,81 

Scandinavian Brake Systems A/S 444 1.033,27 528,86 

Trigon Agri AS 1.569 587,17 552,32 

H & H International A/S 885 1.260,07 571,68 

Solar A/S 3.273 11.422,69 642,16 

Ambu 'B' A/S 2.341 1.383,00 775,00 

Mols-Linien A/S 233 535,52 814,11 

Per Aarsleff A/S 4.532 7.375,89 858,65 

ALM Brand A/S 1.585 7.356,00 1.131,00 

Parken Sport & Entertainment A/S 768 1.298,91 1.142,04 

GN Store Nord A/S 5.075 6.791,00 1.276,00 

Rockwool International A/S 11.031 14.903,00 1.350,00 

Dampskibsselskabet Norden A/S 1.175 12.033,30 1.401,59 

Sanistal A/S 1.529 4.307,40 1.471,77 

Aktieselskabet Schouw & Company A/S 2.052 11.644,90 1.473,60 

Novozymes A/S 6.454 11.746,00 1.788,00 

H Lundbeck A/S 5.811 15.258,00 2.159,00 

Matas AS 2.216 3.200,00 2.283,90 

NKT Holding A/S 5.321 15.809,20 2.578,50 

Royal Unibrew A/S 1.935 4.481,00 2.623,17 

William Demant Holding A/S 9.514 9.209,00 3.193,00 

Chr Hansen Holding AS 2.510 5.506,15 3.212,09 

DFDS A/S 6.363 12.097,09 3.397,71 

Kobenhavns Lufthavne A/S 2.122 3.644,50 4.203,90 

                                                           
62 Kilde: Reuters Thomson One – link: www.thomsonone.com 



10. maj 2015 
 

Danske virksomheders mulighed for finansiering via erhvervsobligationer. 

Side 55 af 115 
 

Vestas Windsystems A/S 15.497 45.373,62 4.563,11 

Flsmidth & Company 'B' A/S 14.765 26.923,00 5.563,00 

DSV A/S 22.874 45.710,00 6.656,00 

Torm A/S 428 5.564,60 9.481,19 

Jeudan A/S 364 938,49 11.913,75 

TDC A/S 8.594 24.605,00 23.489,00 

ISS AS 533.500 78.459,00 26.056,00 

Carlsberg AS 40.435 66.552,00 40.211,00 

AP Moller-Maersk A/S 89.207 266.236,00 94.435,00 

 

Når det kommer til de selskaber, der allerede har udstedt på egen hånd, så fremgår de af den ovenstående 

liste med mørkeblå farve. Her ser det ud til, at det generelt er de virksomheder, der har den største gæld, 

der har valgt at udstede. Dermed kunne det se ud til, at der måske er andre selskaber, der også kunne 

drage fordel af erhvervsobligationer, hvis der udelukkende fokuseres på mængden af gæld. Eksempler på 

dette kunne være virksomheder som f.eks. Københavns Lufthavne, FLSmidth, Torm og Jeudan, der alle har 

en størrelse gæld, der ligger på niveau med nogle af de virksomheder, der allerede har udstedt 

erhvervsobligationer. Når der fokuseres på virksomhederne på tabel 3, der allerede har udstedt, så er det 

interessant, at observere, at det pt. kun er Ambu, som har en mindre andel af gæld, der har udstedt 

erhvervsobligationer. Det kan skyldes, at virksomhederne endnu ikke, har fået øjnene op for muligheden. 

En anden mulighed er måske også, at fordelen ved at udstede, først opnås ved en gæld større end Ambu’s 

på DKK 775 mio., der med fordel kan udstede erhvervsobligationer. Listen over virksomheder, er derfor 

måske reelt kortere, end den der er vist ovenfor. Virksomheder vil måske netop stræbe efter et miks af 

finansiering fra både realkreditinstitutter, pengeinstitutter og erhvervsobligationer. Derfor omlægger de 

måske ikke til obligationer, hvis de kun har en gæld på DKK 200 mio. Men hvis det nu antages, at Ambu’s 

størrelse af gæld sættes som minimumsgrænsen for hvornår erhvervsobligationer er interessant, så fås en 

liste med 27 virksomheder, der opfylder antagelserne om gæld og omsætning, og dermed på dette 

tidspunkt i, baseret på regnskabstallene fra år 2013, er potentielle kunder til anvendelse af 

erhvervsobligationer. 

 

Delkonklusion  
Analysen i denne del af projektet ønskede, at undersøge hvor mange virksomheder, der reelt vil kunne 

udstede erhvervsobligationer på egen hånd på det danske marked. Ideen var at kigge på alle 

virksomhederne på det danske marked og herefter se på hvilke virksomheder, der opfylder definitionen af 

at være en stor virksomhed. Det skal dermed give projektet en mulighed for, at give et bud på hvor mange 

virksomheder, der potentielt kunne være interesseret i muligheden for at udstede erhvervsobligationer. 
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Først og fremmest fandt analysen, at der i Danmark er et samlet udlån på DKK 393.665 mio. i jan. 2015, der 

fordeler sig på 234.154 ikke-finansielle virksomheder i Danmark. Yderligere kan det også ses, at danske 

virksomheder i stigende grad allerede benytter erhvervsobligationer til fremmedkapitalfinansiering. I dec. 

2008 var der en samlet udstedelse svarende til DKK 101,7 mia. Den var i jan. 2015 steget til DKK 186,6 mia., 

hvilket er næsten en fordobling i mængden af udstedte obligationer. Ud af den samlede udstedte mængde i 

jan. 2015, udgør udstedelse i DKK kun 11,4 og er yderligere den valuta, der benyttes mindst, når 

virksomhederne udsteder obligationer. Det kan derfor formodes, at der eksistere et skjult potentiale for 

udstedelse i DKK, hvis de eksisterende udstedere af erhvervsobligationer, vælger DKK som 

udstedelsesvaluta, næste gang de ønsker at udstede. 

Herefter valgte analysen at starte med, at fokusere på antallet af ansatte, da det af Europa Kommissionen 

var blevet beskrevet, at store virksomheder defineres ved, at have mere end 250 ansatte. Det var dog ikke 

muligt hos Danmarks Statistik, at sætte søge kriteriet til 250 ansatte. I stedet definere Danmarks Statisk en 

stor virksomhed ved, at der er +100 ansatte. Når dette kriterie blev anvendt, sås det, at der i Danmark er 

1.759 virksomheder, der har mere end 100 ansatte. Disse virksomheder udgår blot 1% af det samlede antal 

af virksomheder i Danmark, men deres samlede omsætning, udgør 50% af alle virksomheders omsætning i 

Danmark. 

Dernæst blev det besluttet, at Reuters Thomson One i stedet skulle anvendes til analysen af 

virksomhederne. Ulempen er her, at der kun er mulighed for at inddrage aktieselskaber i analysen. Men det 

blev vurderet, at fordelen alligevel overvejer ulemperne, da programmet giver meget bedre mulighed for, 

at sætte mere præcise søgekriterier op. Første søgning benyttede derfor de kriterier, der var sat op at 

Europa Kommissionen, hvilket var: 

- > 250 ansatte 

- Omsætning > ca. 370 mio. DKK 

Det gav et resultat på 81 virksomheder. Men da resultatet ikke inkluderede Danish Crown, der har udstedt 

erhvervsobligationer, så blev det besluttet, at justere grænsen til 100 ansatte i stedet. Den nye søgning gav 

herefter et resultat på 98 virksomheder. Umiddelbart kunne konklusionen derfor være, at disse 98 

virksomheder, vil kunne udstede på egen hånd. Men efter en nærmere analyse blev det vurderet, at 

omsætningen måske er en bedre indikator for, om en virksomheder vil kunne udstede med fordel eller ej. 

Da Danish Crown er den danske virksomhed, der har den mindste omsætning, af alle de danske 

virksomheder der har udstedt, blev det valgt, at bruge deres omsætning som minimumsgrænsen. Herved 

blev den endelige vurdering, at der er 63 virksomheder, der er mulige kandidater til, at udstede 

erhvervsobligationer hvis der skal skaffes fremmedkapital. 
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Som en sidste ting blev virksomhedernes gæld forsøgt inddraget i analysen. Her blev der fokuseret på de 

totale finansielle gældsforpligtelser. I denne analyse blev det valgt, at tage udgangspunkt i anbefalingen fra 

den svenske nationalbank der nævner, at en national minimumsudstedelse bør være på DKK. 200 mio. Når 

dette blev gjort, var resultatet en liste med 42 virksomheder. Da det kan være tvivlsomt, at hele 

virksomhedens gæld med fordel kan blive omlagt til erhvervsobligationer, så blev det i analysen valgt, at 

tage udgangspunkt i Ambu. Dette fordi, Ambu er den af de danske virksomheder, der har den mindste gæld 

på DKK 775 mio., som allerede har udstedt. Dette gav en tilbageværende liste med 27 virksomheder, der 

opfylder de, i projektet, opsatte definitioner til omsætning og gæld. Samlet set må det derfor formodes, at 

der er 27 virksomheder, der potentielt vil kunne omlægge dele af gælden til erhvervsobligationer med 

fordel, hvis det antages, at projektets definitioner holder. 

Projektets brugte definitioner: 

- Ansatte > 100 

- Omsætning > ca. DKK 904 mio. 

- Gæld > DKK 775 mio. (hvis eksisterende gæld ønskes omlagt til obligationer) 

Det at Ambu og Danish Crowns tal er brugt som vejledende minimumsgrænse, udelukker ikke nødvendigvis, 

at virksomheder med mindre omsætning eller gæld, måske kan udstede med fordel. Det har bare ikke 

været muligt, at analysere dette mere præcist i dette projekt. Men tallene anses for, at være en god 

indikator af, at de selskaber der ligger over, også vil kunne anses for at være mulige udstedere af 

erhvervsobligationer. 
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Analyse af erhvervsobligationer udstedt i DKK i Danmark 
Der er allerede få danske virksomheder, der har udstedt erhvervsobligationer i DKK. Men nu de har 

udnyttet denne mulighed, hvilke vilkår er det så sket under og hvilken type forrentning, er det sket til. Det 

er nogle af disse spørgsmål analysen, i denne del af projektet, vil forsøge, at besvarer. Det er interessant for 

projektet, da det vil være med til, at give et billede af om de store virksomheder, opnår en fordel ved at 

udstede erhvervsobligationer frem for at skaffe fremmedkapital via pengeinstitutterne. De obligationer der 

primært vil blive fokuseret på, er den serie som Danish Crown udstedte i 2012, samt den serie der blev 

udstedt af Ambu i 2013. 

 

Indledning til analysen 
Det skal indledningsvist nævnes, at det har været næsten umuligt, at finde omkostninger forbundet med 

udstedelse af erhvervsobligationer i Danmark, da pengeinstitutterne ser ud til, at være meget 

hemmelighedsfulde omkring disse omkostninger. En alternativ løsning har været, at prøve og udlede 

omkostningen via obligationsprospekter og årsrapporter. Men heller ikke her, var det muligt. 

Årsrapporterne går ikke tilstrækkeligt i detaljer med, hvad tallene indeholder og hvordan udgifter dermed 

fordeler sig. Det har derfor været meget svært, at finde information omkring den pris virksomheden betaler 

til pengeinstituttet, når der skal udstedes erhvervsobligationer. De eneste priser det har været muligt at 

finde, er de priser, der er beskrevet i et tidligere afsnit i dette projekt (”Omkostninger forbundet med at 

udstede obligationer” – s. 45). Her nævnte den svenske nationalbank forskellige faste årlige omkostninger, 

der er forbundet med at udstede. I Ambu’s og Danish Crown’s tilfælde er der foretaget en national 

udstedelse, der efterfølgende er blevet noteret til handel via First North Bond Market. Det er derfor blevet 

valgt i projektet, at tage udgangspunkt i de omkostninger, der er nævnt, som vedrører nationale 

udstedelser for både Ambu og Danish Crown. Derfor antages det, at de eneste faste omkostninger der 

måtte være i forbindelse med udstedelsen, er udgiften til et svensk nationalt program samt udgifterne til 

prospekt. Da udstedelsen fortaget Danish Crown er optaget til handel på First North Bond Market uden en 

udarbejdelse af prospekt, vil der ikke indgå prospektomkostninger i beregningerne her. Det vil der dog i 

Ambus tilfælde, da der her er udarbejdet et prospekt i forbindelse med udstedelsen. 
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Ambu A/S63 
I 2013 stod Ambu overfor, at skulle refinansiere et større banklån. I den forbindelse valgte virksomheden i 

stedet at udstede erhvervsobligationer til brug for inddækning af banklånet i Danske Bank. Dette for at 

opnå en bedre intern kapitalstruktur. Oprindeligt havde Ambu valgt at udstede DKK 500,000,000 til årlig 

kuponrente på 3,5%. Men på selve dagen var interessen så overvældende, at Ambu besluttede sig for at 

overtegne udstedelsen. Derfor endte udstedelsen i stedet for på DKK 700,500,000 til en nominel årlig rente 

på 3,375%. Ambu opnående altså en endnu bedre rente, selvom de forhøjede den udstedte mængde og 

dermed risikoen for investor. Detaljerne omkring Ambu’s udstedelse er vist i tabel 4. 

Tabel 4 - Fakta om udstedelse - Ambu64 

ISIN: DK0030319850 

Kuponrente: 3,375 

Udstedelsesdag: 15-03-2013 

Udløbs dato: 15-03-2018 

Valuta DKK 

Antal årlige rentetilskrivninger: 1 

Lånetype: Bullet loan 

Konverterbarhed: Non Callable 

Handelspost størrelse: 750,000 

Cirkulerende mængde: 700,500,000 
 

Beregning af effektiv rente – uden omkostninger 

I prospektet til obligationsudstedelsen står det nævnt, at Issue price er på 100,113%. Det betyder altså, at 

investor har købt obligationerne med en premium, da han kun vil få dem indløst til kurs 100 ved udløb. Når 

investor er villig til at købe obligationerne med en premium, så er den effektive rente, som udsteder skal 

betale, reelt lavere end den kuponrente som obligationen er udstedt med. Den effektive rente kan findes 

via formlen:  

𝑃𝑉 =  ∑
𝑌𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑡1

𝑡=𝑡1

 

Da der er tale om et stående lån, så findes Y (= ydelsen) via de følgende formler: 

For de afdragsfri perioder: 

𝑌𝑡 = 𝑅 ×  𝑅𝐺0  

                                                           
63 For obligationsvilkår – se bilag 9 
64 Kilde: http://www.nasdaqomxnordic.com 



10. maj 2015 
 

Danske virksomheders mulighed for finansiering via erhvervsobligationer. 

Side 60 af 115 
 

For perioden hvor afdrag betales vil beregningen ske via denne formel: 

𝑌𝑡 = (1 + 𝑅) × 𝑅𝐺0 

RG0 er her et udtryk for den cirkulerende mængde på 700.500.000 og R er kuponrenten. 

Derved vil hele formlen, til beregning af den effektive rente se ud som nedenfor: 

𝑃𝑉 =  
𝑌1

(1 + 𝑟)1
+

𝑌2

(1 + 𝑟)2
+

𝑌3

(1 + 𝑟)3
+

𝑌4

(1 + 𝑟)4
+

𝑌5

(1 + 𝑟)5
 

 

Grundet issue price på 100,113% vil PV blive beregnet på følgende måde. 

𝑃𝑉 = 700.500.000 × (1 + 0,00113) = 701.291.565 

Ambu har udstedt obligationer for DKK 700.500.000, men grundet issue price har de fået DKK 701.291.565 

på udstedelsestidspunktet, hvilket altså er et ”overskud/premium” på (701.291.565 – 700.500.000 =) DKK 

791.565. Men Ambu skal stadigvæk kun betale DKK 700.500.000 tilbage, når obligationerne udløber. Derfor 

vil formel til beregningen af den effektive rente se således ud: 

701.291.565 =  
23.641.875

(1 + 𝑟)1
+

23.641.875

(1 + 𝑟)2
+

23.641.875

(1 + 𝑟)3
+

23.641.875

(1 + 𝑟)4
+

724.141.875

(1 + 𝑟)5
 

 

Den effektive rente er herefter blevet beregnet via Excel. Som det ses i nedenstående tabel 5, så blev den 

effektive rente beregnet til 3,350%. Det er altså den rente, der giver PV = 701.291.565, når alle ydelser 

tilbagediskonteres. Sagt på en anden måde, så er det den gennemsnitsrente Ambu reelt betaler, når 

premium regnes med. 

Tabel 5 - Ydelsesforløb på stående lån / Ambu65 

Tid Afdrag Kuponrente Rente Ydelse Restgæld 

15-03-2013 0,00 3,375% 0,00 -701.291.565,00 700.500.000,00 

15-03-2014 0,00 3,375% 23.641.875,00 23.641.875,00 700.500.000,00 

15-03-2015 0,00 3,375% 23.641.875,00 23.641.875,00 700.500.000,00 

15-03-2016 0,00 3,375% 23.641.875,00 23.641.875,00 700.500.000,00 

15-03-2017 0,00 3,375% 23.641.875,00 23.641.875,00 700.500.000,00 

15-03-2018 700.500.000,00 3,375% 23.641.875,00 724.141.875,00 0,00 

            

  Effektiv rente: 3,350%       

                                                           
65 For beregning og test, se bilag 5. 
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For at sikre, at den beregnede effektive rente var korrekt, blev den effektive rente sat ind i formlen: 

𝑃𝑉 =  
23.641.875

(1 + 0,0335)1
+

23.641.875

(1 + 0,0335)2
+

23.641.875

(1 + 0,0335)3
+

23.641.875

(1 + 0,0335)4
+

724.141.875

(1 + 0,0335)5
 

 

Dette gav en PV på 701.291.565,00. Da tallet er det samme, som det beløb Ambu fik udbetalt, så er den 

beregnede effektive rente korrekt.  

Dermed kan det ses, at den reelle rente, Ambu betaler på lånet, er 3,350%. Det er dermed lavere end 

kuponrenten på 3,375%. Det er også lavere end den gennemsnitlige pålydende udlånsrente fra 

pengeinstituttet på 4,100%66 fra 4. kvartal 2013, som det antages, at virksomheden kunne have lånt til, hvis 

de havde valgt et lån via pengeinstituttet. 

 

Beregning af effektiv rente – inklusive omkostninger 

Som det blev nævnt i indledningen til analysen af obligationen, så vil det antages, at der vil være faste 

omkostninger i hele obligations løbetid. Disse omkostninger vil blive forsøgt inkluderet i analysen af 

obligationen. For Ambus vedkommende antages det at dreje sig om de nedenstående omkostninger. 

 Årlige udgifter - Nationalt udstedelsesprogram:  DKK 79.960,00  

 Årlige udgifter til prospekt:    DKK 398.450,00 

 Disse udgifter giver tilsammen en årlig omkostning i % på: 0,06825% 

Hvis denne omkostning inkluderes i beregningen af den effektive rente, så antages det, at der skabes et 

bedre billede af den effektive rente, som Ambu betaler for at skaffe kapital via obligationsmarkedet. Dette 

fordi, at den effektive rente, der er beregnet til 3,350%, ikke indeholder nogen form for udgifter. Den 

udtrykker den gennemsnitlige rente på selve obligationsudstedelsen.  

I dette projekt er det blevet valgt, at kalde den faste omkostning for Rfast. Når den nævnte omkostning 

inkluderes, ser ydelserne således ud, som der er angivet nedenfor. 

Beregning af de afdragsfrie perioder: 

𝑌𝑡 = (𝑅 +  𝑅𝑓𝑎𝑠𝑡) ×  𝑅𝐺0 

𝑌𝑡 = (3,375% +  0,06825%) ×  700.500.000 

                                                           
66 For udlånsrenter - se figur 13, s. 41 
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𝑌𝑡 = 3,44325% ×  700.500.000 

𝑌𝑡 = 24.119.966,25 

I alle de perioder hvor virksomheden blot skal betale renteudgiften, er ydelsen dermed beregnet til DKK 

24.119.966,25. 

Beregningen af den sidste periode hvor hovedstolen skal tilbagebetales: 

𝑌𝑡 = (1 + (𝑅 +  𝑅𝑓𝑎𝑠𝑡)) × 𝑅𝐺0 

𝑌𝑡 = (1 + (0,03375 +  0,0006825)) ×  700.500.000 

𝑌𝑡 = 1,0344325 ×  700.500.000 

𝑌𝑡 = 724.619.966,25 

For den sidste periode, hvor obligationen forfalder til indfrielse til kurs 100, er ydelsen beregnet til DKK 

724.619.966,25.  

Når der beregnes effektiv rente via Excel67, så fås den effektive årlige rente 3,418%. Dette fremgår også af 

tabel 6 nedenfor. De 3,418% er dermed den egentlige gennemsnitsrente, som Ambu betaler, når alle 

omkostninger bliver taget med i beregningerne. Denne rente er lavere end den pålydende 

pengeinstitutrente på 4,100%, som det blev antaget at virksomheden kan låne til. Ud fra de gennemførte 

beregninger må det antages, at erhvervsobligationer er den økonomisk bedste løsning, når Ambu skal 

vælge imellem pengeinstitutlån og erhvervsobligationer. 

Tabel 6 -  Ydelsesforløb på stående lån inkl. omkostninger / Ambu68 

Ambu / Stående lån + omkostninger       

            

Tid Afdrag Nominel rente Rente Ydelse Restgæld 

15-03-2013 0,00 3,375% 0,00 -701.291.565,00 700.500.000,00 

15-03-2014 0,00 3,375% 24.119.966,25 24.119.966,25 700.500.000,00 

15-03-2015 0,00 3,375% 24.119.966,25 24.119.966,25 700.500.000,00 

15-03-2016 0,00 3,375% 24.119.966,25 24.119.966,25 700.500.000,00 

15-03-2017 0,00 3,375% 24.119.966,25 24.119.966,25 700.500.000,00 

15-03-2018 700.500.000,00 3,375% 24.119.966,25 724.619.966,25 0,00 

            

  Effektiv rente: 3,418%       

  Formel: IA(E18:E23;C18)     

                                                           
67 For beregning af effektiv rente – se bilag 5 
68 For beregning og test, se bilag 5 
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Danish Crown69 
I 2012 valgte Danish Crown at udstede erhvervsobligationer. Det skete af flere årsager. Først og fremmest 

ønskede Danish Crown, at sikre sig kapital til at vækste for. Dernæst ønskede de også at få en mere 

diversificeret låneportefølje, som ville sikre dem mere uafhængighed fra pengeinstitutterne. Derfor valgte 

de, at udstede nom. 750,000,000 i DKK. Detaljerne vedrørende Danish Crown’s udstedelse er vist i tabel 7. 

Tabel 7 - Fakta om udstedelsen / Danish Crown70 

ISIN: DK0030307251 

Kuponrente: 1,75 + 3mdr Cibor71 

Udstedelsesdag: 02-11-2012 

Udløbs dato: 02-11-2017 

Valuta DKK 

Antal årlige rentetilskrivninger: 4 

Lånetype: Bullet Loan 

Konverterbarhed: Non callable 

Handelspost størrelse: 1,000,000 

Cirkulerende mængde: 750,000,000 
 

Beregning af effektiv rente – uden omkostninger 

Danish Crowns obligationsudstedelse benytter en kombination imellem en 

variabel og en fast rente. Dernæst tilskrives renten 4. gange årligt. Kuponrenten 

hedder i dette tilfælde derfor 3mdr. CIBOR + 1,75 % p.a. CIBOR renten bliver her 

fastfast 2 bankdage før en ny renteperiodes start (periodestart: 2. februar, 2. 

maj, 2. august og 2. november). Det passer altså med, at CIBOR73 renten d. 29. 

marts 2015 var på 0,0200 % (0,0200 + 1,75 = 1,77%). Da en del af renten er 

variabel og dermed ikke kan forudsige, så vil det i de følgende beregninger blive 

forudsat, at den gennemsnitlige rente for perioden 2. feb. 2012 til 2. feb. 2015, 

vil kunne bruges i hele perioden. Dermed vil der ved at beregne et simpelt 

gennemsnit, fås en rente på 0,389%. Dette ved at bruge de historiske satser, der 

allerede har været i udstedelsesperioden for obligationen på CIBOR 3mdr. Den 

årlige kuponrente forudsættes dermed at være ((4 x 0,389) + 1,75 =) 3,306%. 

                                                           
69 For obligationsvilkår – se bilag 10 
70 Kilde: http://www.nasdaqomxnordic.com 
71 Renten på 1,77%, er fra d. 23 marts 2015. 
72 3 måneders CIBOR renten for terminsdagene (-2 bankdage), som en de renter, der er brugt iflg. 
Obligationsprospektet. http://www.nasdaqomxnordic.com/obligationer/danmark/cibor 
73 CIBOR er den rentesats en bank er villig til at udlåne danske kroner til fra 1 uge og op til 12 måneder til en anden 
bank uden sikkerhedsstillelse. – Kilde: nationalbanken.dk 

CIBOR - 3M72 
 02. feb 2012 1,000 

02. maj 2012 0,945 

02. aug 2012 0,328 

02. nov 2012 0,326 

02. feb 2013 0,348 

02. maj 2013 0,253 

02. aug 2013 0,265 

02. nov 2013 0,270 

02. feb 2014 0,280 

02. maj 2014 0,353 

02. aug 2014 0,380 

02. nov 2014 0,295 

02. feb 2015 0,020 

Gennemsnit: 0,389 
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Modsat Ambu, så blev disse obligationer udstedt og solgt til kurs 100. Der var derfor ikke nogen premium, 

som investorerne skulle betale, som det var tilfældet ved Ambus udstedelse. Derfor er den samlede gæld, 

der skal betales tilbage, på DKK 750,000,000. Da der er tale om et stående lån, så forfalder til det fuld 

indfrielse d. 2 november 2017.  

Da det, som nævnt ovenfor, forudsættes, at der i hele perioden er en fast rente, så vil den kvartårlige rente 

blive: 

𝑅1/4 = 𝑅 ÷ 4 

𝑅1/4 = 3,306% ÷ 4 

𝑅1/4 = 0,8265% ≈ 0,008265 

Denne beregning giver dermed en kvartårlig rente på 0,827%. Herefter er det muligt at beregne alle 

ydelserne efter samme metode, som blev anvendt ved Ambu. 

Afdragene i de terminer hvor der kun betales rente, vil så være: 

𝑌𝑡 = 𝑅 ×  𝑅𝐺0 

𝑌𝑡 = 0,008265 ×  750.000.000 

𝑌𝑡 = 6.198.750,00 

Ydelserne for de afdragsfri perioder vil dermed være DKK 6.198.750,00 pr. termin. 

Og for den sidste termin hvor lånet forfalder, vil ydelsen være: 

𝑌𝑡 = (1 + 𝑅) × 𝑅𝐺0 

𝑌𝑡 = (1 + 0,008265) × 750.000.000 

𝑌𝑡 = 756.198.750 

Hermed bliver den sidste ydelse, når obligationen forfalder til fuld indfrielse, på DKK 756.198.750,00. 

Ved brug af tallene, er det fulde ydelsesforløb angivet i tabel 8 nedenfor. 

Tabel 8 - Ydelsesforløb på stående lån / Danish Crown74 

Dato Afdrag Nominel rente Rente Ydelse Restgæld 
02-11-2012 0 0,827% 0 750.000.000,00 750.000.000,00 

02-02-2013 0 0,827% -6.198.750,00 -6.198.750,00 750.000.000,00 

                                                           
74 For beregning af effektiv rente – se bilag 6. 
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02-05-2013 0 0,827% -6.198.750,00 -6.198.750,00 750.000.000,00 
02-08-2013 0 0,827% -6.198.750,00 -6.198.750,00 750.000.000,00 

02-11-2013 0 0,827% -6.198.750,00 -6.198.750,00 750.000.000,00 

02-02-2014 0 0,827% -6.198.750,00 -6.198.750,00 750.000.000,00 
02-05-2014 0 0,827% -6.198.750,00 -6.198.750,00 750.000.000,00 

02-08-2014 0 0,827% -6.198.750,00 -6.198.750,00 750.000.000,00 

02-11-2014 0 0,827% -6.198.750,00 -6.198.750,00 750.000.000,00 
02-02-2015 0 0,827% -6.198.750,00 -6.198.750,00 750.000.000,00 

02-05-2015 0 0,827% -6.198.750,00 -6.198.750,00 750.000.000,00 
02-08-2015 0 0,827% -6.198.750,00 -6.198.750,00 750.000.000,00 

02-11-2015 0 0,827% -6.198.750,00 -6.198.750,00 750.000.000,00 

02-02-2016 0 0,827% -6.198.750,00 -6.198.750,00 750.000.000,00 

02-05-2016 0 0,827% -6.198.750,00 -6.198.750,00 750.000.000,00 

02-08-2016 0 0,827% -6.198.750,00 -6.198.750,00 750.000.000,00 
02-11-2016 0 0,827% -6.198.750,00 -6.198.750,00 750.000.000,00 

02-02-2017 0 0,827% -6.198.750,00 -6.198.750,00 750.000.000,00 
02-05-2017 0 0,827% -6.198.750,00 -6.198.750,00 750.000.000,00 

02-08-2017 0 0,827% -6.198.750,00 -6.198.750,00 750.000.000,00 

02-11-2017 -750.000.000,00 0,827% -6.198.750,00 -756.198.750,00 0 

            

  Effektiv rente: 3,347%       
 

Igen er den årlige effektive rente, blevet beregnet og testet via Excel. Den er blevet beregnet til 3,347%, 

som det også er vist i tabel 8 ovenfor. Dermed er 3,347% den årlige rente, som Danish Crown reelt betaler. 

Det er lavere, end den gennemsnitlige historiske rente på 4,100%75, som det antages, at Danish Crown kan 

låne til i pengeinstituttet. Hvis det igen antages, at de inkluderede omkostninger holder, så vil der for 

Danish Crown, være en besparelse forbundet med at vælge at udstede erhvervsobligationer fremfor at 

anvende banklån.  

 

Beregning af effektiv rente – inklusiv omkostninger 

Også i Danish Crown’s tilfælde, er obligationerne blevet udstedt via First North Bond Market hos Nasdaq 

OMX. Men Danish Crown har ikke udstedt et prospekt, som det var tilfældet ved Ambus udstedelse. 

Derimod har Danish Crown kun udarbejdet en virksomhedsbeskrivelse. Derfor er der umiddelbart kun fast 

omkostning, som vil være den der er forbundet med en national udstedelse. 

 Årlige udgifter / Nationalt udstedelsesprogram:  DKK 79.960,00  

 Denne udgift svarer til en årlig omkostning i % på:  0,01066% 

                                                           
75 Udlånsrente kan ses i figur 13, s. 41 
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Når denne udgift medtages i beregningen, så fås et nyt ydelsesforløb og dermed også en ny effektiv rente. 

Beregninger vil da se ud som angivet nedenfor.  

Ydelsen i de afdragsfri kvartårlige perioder: 

𝑌𝑡 = (𝑅 +  𝑅𝑓𝑎𝑠𝑡) ×  𝑅𝐺0 

𝑌𝑡 = (0,8265% + (0,01066% ÷ 4)) ×  750.000.000 

𝑌𝑡 = 6.218.737,50 

Den kvartårlige ydelse, der inkludere virksomhedens omkostninger til pengeinstituttet, er dermed DKK 

6.218.737,50. Ydelsen i den periode hvor hovedstolen forfalder til indfrielse til kurs 100, beregnes således: 

𝑌𝑡 = (1 + (𝑅 +  𝑅𝑓𝑎𝑠𝑡)) × 𝑅𝐺0 

𝑌𝑡 = (1 + (0,03306 + (0,0001066 ÷ 4))) ×  750.000.000 

𝑌𝑡 = 756.218.737,50 

Ydelsen for den sidste periode, hvor hovedstolen tilbagebetales, vil derfor være på DKK 756.218.737,50. 

Det samlede ydelsesforløb, når omkostninger inkluderes, vil dermed komme til at se ud, som vist i tabel 9 

nedenfor. 

Tabel 9 - Ydelsesforløb på stående lån + omkostninger / Danish Crown 

Danish Crown / Stående lån + omkostninger 

            

Dato Afdrag 
Nominel 
rente 

Rente Ydelse Restgæld 

07-12-2012 0 0,829% 0 750.000.000,00 750.000.000,00 

02-02-2013 0 0,829% -6.218.737,50 -6.218.737,50 750.000.000,00 

02-05-2013 0 0,829% -6.218.737,50 -6.218.737,50 750.000.000,00 

02-08-2013 0 0,829% -6.218.737,50 -6.218.737,50 750.000.000,00 

02-11-2013 0 0,829% -6.218.737,50 -6.218.737,50 750.000.000,00 

02-02-2014 0 0,829% -6.218.737,50 -6.218.737,50 750.000.000,00 

02-05-2014 0 0,829% -6.218.737,50 -6.218.737,50 750.000.000,00 

02-08-2014 0 0,829% -6.218.737,50 -6.218.737,50 750.000.000,00 

02-11-2014 0 0,829% -6.218.737,50 -6.218.737,50 750.000.000,00 

02-02-2015 0 0,829% -6.218.737,50 -6.218.737,50 750.000.000,00 

02-05-2015 0 0,829% -6.218.737,50 -6.218.737,50 750.000.000,00 

02-08-2015 0 0,829% -6.218.737,50 -6.218.737,50 750.000.000,00 

02-11-2015 0 0,829% -6.218.737,50 -6.218.737,50 750.000.000,00 

02-02-2016 0 0,829% -6.218.737,50 -6.218.737,50 750.000.000,00 

02-05-2016 0 0,829% -6.218.737,50 -6.218.737,50 750.000.000,00 
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02-08-2016 0 0,829% -6.218.737,50 -6.218.737,50 750.000.000,00 

02-11-2016 0 0,829% -6.218.737,50 -6.218.737,50 750.000.000,00 

02-02-2017 0 0,829% -6.218.737,50 -6.218.737,50 750.000.000,00 

02-05-2017 0 0,829% -6.218.737,50 -6.218.737,50 750.000.000,00 

02-08-2017 0 0,829% -6.218.737,50 -6.218.737,50 750.000.000,00 

02-11-2017 -750.000.000,00 0,829% -6.218.737,50 -756.218.737,50 0 

            

  Effektiv rente: 3,358%       

  Formel: (1+(IA(E6:E26;C20)))^4-1     

  Kvartårlig: 0,829%       

    IA(E6:E26;C16)       

 

Igen er den effektive rente blevet beregnet via Excel76. Herved fås en årlig effektiv rente på 3,358%. Dette 

er altså (3,358% - 3,347% =) 0,011% højere, end den beregnede effektive rente uden omkostninger. Det 

antages derfor, at dette er renten, som Danish Crown reelt betaler på deres erhvervsobligationsudstedelse. 

Samtidig kan det ses, at den effektive rente inkl. Alle omkostninger, er lavere end pengeinstitutrenten på 

4,100%. Det ser dermed ud til, at erhvervsobligationer er en billigere løsning for virksomheden, når der skal 

bruges fremmedkapital. 

 

Delkonklusion 
Via af de ovenstående beregninger, er de følgende effektive renter, som fremgår af tabellerne 10 og 11 

nedenfor, blevet beregnet eksklusiv og inklusiv omkostninger til pengeinstitutterne. Yderligere indeholder 

tabellerne også den historiske gennemsnitlige udlånsrente, som der var på det danske marked på 

obligationernes udstedelsestidspunkt. 

 

Tabel 10 - Oversigt over renter  for Ambu 

Ambu   

Kuponrenten: 3,375% 

Effektiv rente ekskl. omkostninger: 3,350% 

Effektiv rente inkl. Omkostninger: 3,418% 

Historisk gns. udlånsrente - 1. kvartal 201377: 4,100% 
 

                                                           
76 For beregning af den effektive rente – se bilag 6. 
77 For udlånsrenter - se figur 13, s. 41 
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Tabel 11 - Oversigt over renter for Danish Crown 

Danish Crown   

Kuponrenten (beregnet): 3,306% 

Effektiv rente ekskl. omkostninger: 3,347% 

Effektiv rente inkl. Omkostninger: 3,358% 

Historisk gns. udlånsrente - 4. kvartal 201278: 4,100% 
 

Hvis det antages, at de to virksomheder kunne opnå de angive gennemsnitlige udlånsrenter via 

pengeinstituttet, så har begge virksomheder opnået en bedre pålydende rente via udstedelse af 

erhvervsobligationer. Nærmere beskrevet fordi det kan ses, at de beregnede effektive renter, at Ambu har 

opnået en kuponrente på 3,375% mod en potentiel pengeinstitutrente på 4,100%. Samtidig ses det, at 

Danish Crown har opnået en kuponrente på 3,306%, hvilket også er bedre end en pengeinstitutrente på 

4,100%. For begge virksomheders vedkommende, har det heller ikke været nødvendigt at stille sikkerhed til 

rådighed for obligationsudstedelsen. Det betyder altså, at virksomhederne selv kan bevarer kontrollen over 

sine aktiver. Dette hvis det formodes, at pengeinstituttet højest sandsynligt, ville have forlangt, at 

virksomheden skulle stille sikkerhed for lånet. Det er yderligere vigtigt, at henlede opmærksomheden på, at 

de beskrevne historiske pengeinstitutrenter er pålydende og ikke effektive renter. Det kan derfor skabe lidt 

usikkerhed om den egentlige besparelse. Dog kan det ses, for Danish Crowns vedkommende, at selv den 

effektive rente der inkluderer omkostninger, på 3,358%, stadigvæk er lavere end den pålydende rente via 

pengeinstituttet på 4,100%. Her må det derfor antages, at begge virksomheder har opnået en økonomisk 

besparelse ved at anvende erhvervsobligationer.  

  

                                                           
78 For udlånsrenter - se figur 13, s. 41 
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Analyse af konsekvenserne for de finansielle institutter 
Indtil videre har projektet forsøgt, at analysere hvor stort udlånet, er i Danmark. Dernæst hvor mange 

virksomheder der med fordel menes, at kunne drage fordel af erhvervsobligationer. Herunder blev der 

foretaget en beregning af den mulige økonomiske fordel via renten. Alt dette for at danne et billede af, 

hvor mange potentielle udstedere der findes i Danmark, som i sidste ende, kan være med til, at udvikle 

markedet for erhvervsobligationer i Danmark. Fra regeringens side, har der været stort fokus på netop, at 

gøre hvad der skal til for, at fremme et marked for erhvervsobligationer i Danmark. Det vidner en rapport 

fra 2012 om79, der netop omhandler, hvad der netop skal til for, at virksomhederne i større udstrækning 

kan benytte erhvervsobligationer. Dette bl.a. via ændringer til lovgivningen. Men der findes også andre 

aktører, som spiller en stor rolle i forhold til udviklingen af et erhvervsobligationsmarked i Danmark. Her 

tænkes især på pengeinstitutterne, da det er dem, der skal afgive udlån og dermed renteindtægter, hvis 

virksomheder i stedet skal benytte erhvervsobligationer.  

Denne del af projektet vil forsøge, at kigge nærmere på de mulige økonomiske konsekvenser det kan have 

for pengeinstitutterne, når en virksomhed vælger udstedelse af erhvervsobligationer frem for 

pengeinstitutudlån. Fokus vil være på pengeinstituttets indtjening i forbindelse med deres nye rolle, som 

leverandør af serviceydelser til virksomhederne i forbindelse med en udstedelse. Det er interessant, da det 

antages at pengeinstitutterne har en væsentlig rolle og spille, når det kommer til udviklingen af et 

erhvervsobligationsmarked i Danmark. Her tænkes der på, at det netop er pengeinstitutterne, der skal 

afgive udlån og dermed tabte renteindtægter, når virksomhederne vælger at udstede erhvervsobligationer. 

Derfor er det interessant, at få et billede af om deres netteindtægt vil forblive den samme, når deres 

indtjening skifter fra, at komme i form af renter til i stedet, at komme fra salg af serviceydelser i forbindelse 

med udstedelserne.  

Igen vil analysen tage udgangspunkt i de to obligationer, der udstedt af Ambu og Danish Crown. Den vil 

forsøge at give et billede af den positive eller negative økonomiske effekt, som pengeinstituttets skifte fra 

indtægt på udlån til salg af serviceydelser vil have.  

 

Indledende forklaring til analysen 
I dette afsnit, vil der blive beregnet på den mulige økonomiske konsekvens, som det vil have for 

pengeinstituttet, når virksomheden fravælger et pengeinstitutlån. 

                                                           
79 Rapport fra Erhvervs og Vækstministeriet, ”Udvalget om erhvervsobligationer som finansieringskilde for små og 
mellemstore virksomheder” november 2012 
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Det skal nævnes, at der er antaget følgende forudsætninger for beregningerne. Det er antaget, at det 

finansielle institut sikrer sig sin egen lånerente på samme tidspunkt som erhvervsobligationerne blev 

udstedt og at der lånes af de andre pengeinstitutter på markedet. Det betyder dermed, at 

swaprentekurven fra udstedelsesdagen angiver den rente, som det finansielle institut selv skal betale for at 

låne pengene i markedet, over den samme løbetid som obligationen har. Dernæst er det også blevet 

antaget, at der ikke er nogen andre udgifter forbundet med det finansielle instituts lån. Det betyder derfor, 

at den pålydende rente (swaprenten) er lig med den effektive rente. Igen er det også blevet forudsat, at 

virksomheden, hvis de skulle have lånt igennem det finansielle institut, havde gjort dette til den 

gennemsnitlige rente på det pågældende tidspunkt. Den brugte rentesats vil være den, der er angivet i 

Nationalbankens Statistikbank. Pengeinstituttets egne lån og udlån, vil alle have én årlig rentetilskrivning. 

Disse antagelser vil gælde, både for beregningerne der vedrører Danish Crown samt Ambu.  

 

Beregning af økonomiske konsekvenser for pengeinstituttet – Danish Crown 
I dette afsnit beregnes de økonomiske konsekvenser for pengeinstituttet, set i forhold til Danish Crowns 

udstedelse af erhvervsobligationer og dermed virksomhedens fravalg af et pengeinstitutlån. 

 

Pengeinstituttets indtægt ved obligationsudstedelse – Danish Crown 

For at gøre det muligt at se de økonomiske konsekvenser for pengeinstituttet, vil analysen som 

udgangspunkt, kigge på hvad indtægten til pengeinstituttet er, når en virksomhed vælger at udstede. 

Analysen vil tage udgangspunkt i de beregnede renter fra sidste afsnit. I disse beregninger sås det, at den 

effektive rente inkl. omkostninger blev beregnet til 3,358% Mens den effektive rente ekskl. omkostninger 

blev beregnet til 3,347%. Det giver en forskel på 0,011%. Det antages derfor, at denne renteforskel på 

0,011%, er udtryk for den årlige effektive rente, der tilfalder pengeinstituttet. Når dette gøres, så er det 

muligt at beregne den samlede indtægt i nutidskroner via formlen: 

𝑃𝑉𝑓𝑜𝑟𝑡𝑗𝑒𝑛𝑒𝑠𝑡𝑒  =  ∑ 𝑌𝑡

𝑡𝑛

𝑡=𝑡1

 × (1 + 𝑟)−𝑡 

 

Da ydelsen i Danish Crowns tilfældes er kvartårlig, beregnes ydelsen for alle kvartårlige perioder, der 

tilfalder pengeinstituttet, på følgende måde. 

𝑌𝑡 = (𝑅 ÷ 4) × 𝑅𝐺0 
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𝑌𝑡 = (0,0001066 ÷ 4) × 750.000.000 

𝑌𝑡 = 19.987,50 

Dermed er DKK 19.987.50 den kvartårlige ydelse, som pengeinstituttet modtager på det stående 

erhvervsobligationslån, der er udstedt af Danish Crown. 

PV for alle ydelser tilsammen vil derfor være: 

𝑃𝑉𝐹𝑜𝑟𝑡𝑗𝑒𝑛𝑒𝑠𝑡𝑒 = 19.987,50 ×  (1 + 0,0001066)−0,25 + 19.987,50 × (1 + 0,0001066)−0,50 + 19.987,50

× (1 + 0,0001066)−0,75 + 19.987,50 × (1 + 0,0001066)−1,00 + 19.987,50

× (1 + 0,0001066)−1,25 + 19.987,50 × (1 + 0,0001066)−1,50 + 19.987,50

× (1 + 0,0001066)−1,75 + 19.987,50 × (1 + 0,0001066)−2,00 + 19.987,50

× (1 + 0,0001066)−2,25 + 19.987,50 × (1 + 0,0001066)−2,50 + 19.987,50

× (1 + 0,0001066)−2,75 + 19.987,50 × (1 + 0,0001066)−3,00 + 19.987,50

× (1 + 0,0001066)−3,25 + 19.987,50 × (1 + 0,0001066)−3,50 + 19.987,50

× (1 + 0,0001066)−3,75 + 19.987,50 × (1 + 0,0001066)−4,00 + 19.987,50

× (1 + 0,0001066)−4,25 + 19.987,50 × (1 + 0,0001066)−4,50 + 19.987,50

× (1 + 0,0001066)−4,75 + 19.987,50 × (1 + 0,0001066)−5,00 

𝑃𝑉𝐹𝑜𝑟𝑡𝑗𝑒𝑛𝑒𝑠𝑡𝑒 =  399.638,17 

Den samlede indtægt, angivet i nutidsværdi, som pengeinstitutter modtager, i hele 

erhvervsobligationslånets løbetid, vil derfor være DKK 399.638,17. 

 

Pengeinstituttets indtægt/udgift på pengeinstitutlån – Danish Crown 

Dernæst skal det beregnes hvilken indtægt, pengeinstituttet ville have fået, hvis virksomheden i stedet 

havde valgt, at skaffe deres fremmedkapital via et lån i pengeinstituttet. Den samlede renteindtægt vil blive 

tilbagediskonteret til en samlet indtægt set i nutidskroner.  

Renten der bruges, vil i Danish Crowns tilfælde være den oplyste 5-årige swaprente fra d. 02. nov. 2012. 

Baggrunden for dette er, at denne dato er dagen, hvor virksomheden udstedte deres obligationer. Det 

antages derfor, at dette også ville være dagen, hvor pengeinstitutlånet ville have trådt i kraft. Dermed 

antages det, at swaprentesatsen på denne dag, ville være den pålydende rente, virksomheden skulle betale 

på sit lån. I dette tilfælde vil rentesatsen der bruges dermed være 1,1634%, som vist i tabel 12 nedenfor, 

markeret med gråt. 
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Tabel 12 - oversigt over swaprentesatserne fra d. 02. nov. 201280 

Dato 
DKK 

SWAP 2Y 
DKK 

SWAP 3Y 
DKK 

SWAP 4Y 
DKK 

SWAP 5Y 
DKK 

SWAP 6Y 
DKK 

SWAP 7Y 
DKK 

SWAP 8Y 
DKK 

SWAP 9Y 

DKK 
SWAP 

10Y 
2012-
11-02 0,6888 0,8070 0,9733 1,1634 1,3520 1,5192 1,6691 1,7986 1,9090 

Når swaprenten bruges, vil pengeinstituttets egen renteudgift, for de fem terminer, være på DKK 

8.725.500,00 som der er beregnet nedenfor. 

𝑌𝑡 = 𝑅 ×  𝑅𝐺0  

𝑌𝑡 = 0,011634 ×  750.000.000 

𝑌𝑡 = 8.725.500 

 

Den beregnede renteudgift til pengeinstituttet, skal herefter tilbagediskonteres, så PV beregnes. 

𝑃𝑉 =  ∑ 𝑌𝑡

𝑡𝑛

𝑡=𝑡1

 × (1 + 𝑟)−𝑡 

𝑃𝑉 = 8.725.500 ×  (1 + 0,011634)−1 + 8.725.500 ×  (1 + 0,011634)−2 + 8.725.500

× (1 + 0,011634)−3 + 8.725.500 ×  (1 + 0,011634)−4 + 8.725.500

× (1 + 0,011634)−5 

𝑃𝑉 = 42.145.205,84 

 

Nutidsværdien(PV) af renteudgiften for det finansielle institut er dermed DKK 42.145.205,84 over den 

femårige periode.  

Herefter antages det, at virksomheden låner til gennemsnitsrenten fra 4. kvartal 2012. På dette tidspunkt 

var renten 4,10%81. Renteindtægten til pengeinstituttet fra de 5 terminer beregnes på følgende måde: 

𝑌𝑡 = 𝑅 ×  𝑅𝐺0  

𝑌𝑡 = 0,041 ×  750.000.000 

𝑌𝑡 = 30.750.000 

                                                           
80 http://www.nasdaqomxnordic.com/obligationer/danmark/swap 
81 Se figur 13 på s. 41 
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Dette giver en renteindtægt på DKK 30.750.000,- pr. termin til pengeinstituttet. Disse terminer 

tilbagediskonteres herefter, så PV kan beregnes: 

𝑃𝑉 =  ∑ 𝑌𝑡

𝑡𝑛

𝑡=𝑡1

 × (1 + 𝑟)−𝑡 

𝑃𝑉 = 30.075.000 × (1 + 0,041)−1 + 30.075.000 × (1 + 0,041)−2 + 30.075.000 × (1 + 0,041)−3

+ 30.075.000 ×  (1 + 0,041)−4 + 30.075.000 ×  (1 + 0,041)−5 

𝑃𝑉 = 133.513.262,50 

 

Altså bliver pengeinstituttets samlede renteindtægt fra virksomheden på DKK 133.513.262,50 angivet i 

nutidskroner. Herfra skal trækkes den udgift, som pengeinstituttet selv vil have, når de skal låne kapital i 

markedet. Denne udgift blev beregnet tidligere til DKK 42.145.205,84. Dermed vil nettoindtægten til det 

finansielle institut blive: 

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑖𝑛𝑑𝑡𝑗𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑃𝐼 = 133.513.262,50 −  42.145.205,84 

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑖𝑛𝑑𝑡𝑗𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑃𝐼 = 91.368.056,66 

 

Nettoindtægten på DKK 91.368.056,66 er den indtægt, som pengeinstituttet samlet vil få, ved et udlån DKK 

750.000.000,- til virksomheden, hvis det antages, at de brugte renter gælder.   

Hvis nettoindtjening fra pengeinstitutudlånet sammenholdes med nettoindtjeningen fra udstedelse af 

erhvervsobligationer, så ses det, at der ved pengeinstitutudlånet opnås en klart højere indtjening: 

𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑡𝑗𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑒𝑑 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑒𝑡𝑢𝑑𝑙å𝑛 = 91.368.056,66 −  399.638,17 = 90.968.418,49 

 

Der er altså en merindtjening på DKK 90.968.418,49 til pengeinstituttet, når de yder et pengeinstitutudlån i 

stedet for, at leverer serviceydelser til virksomheden i forbindelse med en udstedelse af 

erhvervsobligationer. Umiddelbart kan det derfor se ud til, at det er en væsentlig del af pengeinstitutternes 

indtjening, der går tabt, når virksomheder anvender erhvervsobligationer i stedet for lån via 

pengeinstitutterne. Umiddelbart kan det derfor formodes, at det kan have ganske alvorlige konsekvenser 

for bankernes samlede indtjening. 
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Hvis der kigges på de brugte rentesatser, så kan det ses, at forskellen imellem den rente som det finansielle 

institut selv betaler, og den rente virksomheden skal betale, også kaldet rentemarginalen, kan den 

beregnes til 2,937%, som angivet nedenfor. 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑈𝑑𝑙å𝑛𝑠𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑉𝑖𝑟𝑘 − 𝑈𝑑𝑙å𝑛𝑠𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑃𝐼 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 = 4,100% − 1,1634% 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 = 2,9366% 

 

Hvis oversigten over rentemarginals udvikling på s. 42 (figur 15) inddrages, så kan det ses, at 

rentemarginalen ligger på 3,614% i dec. 2012. Det giver en afvigelse på (3,614 – 2,937 =) 0,677%, i forhold 

den beregnede rentemarginal. Da den beregnede rentemarginal i dette eksempel er 0,677% lavere, så 

betyder det samtidig, at pengeinstituttets fortjeneste er mindre, end det ville være tilfældet, hvis den 

historiske rentemarginal på 3,614% var blevet opnået. Det at rentemarginalen er lavere kan skyldes, at 

beregningerne er foretaget på baggrund af swaprenten som et udtryk for den rente pengeinstituttet kunne 

opnå på tidspunktet for låneforretningen. Swaprenten er derfor en sats, der indeholder den forventning, 

der er til markedet på det pågældende tidspunkt og har dermed også en risikopræmie indbygget i sig. 

Hvorimod den gennemsnitlige udlånsrente og rentemarginal, er de faktiske tal, der blev registreret historisk 

på datoen for udlånet.  

 

Pengeinstituttets gevinst/tab på pengeinstitutlån beregnet vha. historisk rentemarginal – Danish Crown 

Som det ses i beregningerne, hvor den historiske udlånsrente og swaprente bruges, så ses der en forskel 

imellem den rentemarginal der fås i beregningen og den historiske rentemarginal. Den historiske 

rentemarginal var på 3,314%. Hvis denne rentesats bruges i stedet, så fås PV via nedenstående beregning. 

𝑌𝑡 = 𝑅 ×  𝑅𝐺0  

𝑌𝑡 = 0,03614 ×  750.000.000 

𝑌𝑡 = 27.105.000 

 

Dermed er renteindtægten på DKK 27.105.000,00. Hvilket er højere end en indtægt der sås i den tidligere 

beregning. Herefter beregnes PV. 
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𝑃𝑉 = 27.105.000 × (1 + 0,03614)−1 + 27.105.000 ×  (1 + 0,03614)−2 + 27.105.000

×  (1 + 0,03614)−3 + 27.105.000 × (1 + 0,03614)−4 + 27.105.000 ×  (1 + 0,03614)−5 

𝑃𝑉 = 121.986.378,00 

 

Herved bliver den samlede indtægt DKK 121.986.378,00. Det er højere end de DKK 91.368.056,66, som var 

resultatet, da beregningen skete ved brug af den historiske udlånsrente og swaprente. Derfor vil dette 

resulterer i en ekstra høj indtjening for pengeinstituttet, hvis udlånet var sket til den historiske 

rentemarginal. 

𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑡𝑗𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑒𝑑 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑒𝑡𝑢𝑑𝑙å𝑛 = 121.986.378,00 −  399.638,17 = 121.586.739,83 

 

Forskellen imellem den i projektet beregnede rentemarginal og den historiske rentemarginal, resulterer i 

en forskel på DKK 30.618.321,34, som ville være den ekstra indtjening, hvis udlånet skete med den 

historiske rentemarginal. Det kan derfor se ud til, at tabet i indtjeningen i pengeinstituttet reelt er større, 

end det tab der er beregnet vha. de historiske udlåns- og swaprentesatser, når virksomheden fravælger 

pengeinstitutlån til fordel for erhvervsobligationer. Samlet set, ser det ud til, at Danish Crown valg af 

erhvervsobligationer, uanset hvad, resulterer i en større nedgang i pengeinstituttets indtjening. 
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Beregning af økonomiske konsekvenser for pengeinstituttet – Ambu 
I dette afsnit beregnes de økonomiske konsekvenser for pengeinstituttet, set i forhold til Ambus udstedelse 

af erhvervsobligationer og dermed virksomhedens fravalg af et pengeinstitutlån. 

 

Pengeinstituttets indtægt ved obligationsudstedelse – Ambu 

For Ambu gælder det, at den beregnede effektive rente inkl. Omkostninger er på 3,907%. Det er 0,557% 

højere, end den beregnede effektive rentesats ekskl. omkostninger på 3,350%. Det antages derfor igen, at 

denne forskel på 0,557% kan sidestilles med den effektive rentesats, som går til pengeinstitutterne. Altså vil 

der her være tale om den fortjeneste, som tilfalder pengeinstitutterne ved deres salg af serviceydelser i 

forbindelse med udstedelsen. Det antages derfor, at denne effektive rente, kan bruges til, at beregne 

pengeinstituttets fortjeneste og dermed Ambus omkostning der betales til pengeinstitutterne.  

𝑃𝑉𝐹𝑜𝑟𝑡𝑗𝑒𝑛𝑒𝑠𝑡𝑒 =  
700.500.000 × 0,0006825

(1 + 0,0006825)1
+

700.500.000 × 0,0006825

(1 + 0,0006825)2
+

700.500.000 × 0,0006825

(1 + 0,0006825)3

+
700.500.000 × 0,0006825

(1 + 0,0006825)4
+

700.500.000 × 0,0006825

(1 + 0,0006825)5
 

𝑃𝑉𝐹𝑜𝑟𝑡𝑗𝑒𝑛𝑒𝑠𝑡𝑒 =  2.386.221,95 

 

Resultatet af beregningen er en PV på DKK 2.386.221,95. Dette beløb antages derfor, at være det beløb, 

som virksomheden betaler til pengeinstituttet i forbindelse med udstedelsen af erhvervsobligationer. 

Beløbet afspejler dermed også pengeinstituttets indtægt, når en virksomhed vælger erhvervsobligationer. 

 

Pengeinstituttets indtægt/udgift på pengeinstitutlån – Ambu 

For Ambu er fremgangsmåden den samme, som den der blev brugt ved Danish Crown. Det der adskiller sig, 

vil være de brugte rentesatser. Igen findes den relevante 5-årige swaprente for året 2013 via Nasdaq OMX. 

Som det ses nedenfor i tabel 13, markeret med gråt, så var den femårige swaprentesats på dette tidspunkt 

1,1439%. Den er altså er smule lavere, i forhold til den sats på 1,1634%, som blev anvendt i Danish Crown 

beregningen. 
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Tabel 13 - oversigt over swaprentesatserne fra d. 15 mar. 201382 

 

Metoden til beregning samt anvendte formler, er de samme, som der blev anvendt ved Danish Crown. 

Derfor vil beregningerne ikke blive gennemgået i detaljer. Disse er i stedet vedlagt projektet i form af bilag 

4. Resultaterne fra beregningerne fremgår af nedenstående tabel 14. 

 

Tabel 14 - oversigt over pengeinstituttets indtægter og udgifter på udlån til Ambu 

PI låneomkostninger 
  5-årig swaprente 1,144%83  

Renteudgift pr. termin: 8.013.019,50 kr.  

PV af renteterminer: 38.726.058,76 kr.  

   PI indtægt fra udlån 
  Rentesats på udlån 4,100%  

Renteindtægt pr. termin: 28.720.500,00 kr.  

PV af renteterminer: 127.500.171,39 kr.  

   PI nettoindtægt: 88.774.112,63 kr.  

Beregnet rentemarginal: 2,956% 
  

I Ambus tilfælde, kan det konstateres, at PV af alle renteudgifterne, er samlet beregnet til DKK 

38.726.058,76, hvilket dermed er den samlede renteudgift, som pengeinstituttet har ved et udlån til Ambu. 

Til sammenligning, antages det at pengeinstituttet er i stand til, at udlåne DKK 700.500.000,00 til en rente 

på 4,100%. Dette vil, i nutidskroner, give pengeinstituttet en indtægt på DKK 127.500.171,39. Samet set, vil 

pengeinstituttet have en beregnet nettoindtægt på DKK 88.774.112,63, i forbindelse med et udlån af DKK 

700.500.000,00 til Ambu. 

Hvis den historiske rentemarginal inddrages, så kan det ses, at rentemarginalen i slutningen af år 2013, 

ligger på ca. 3,286%84. Dette er altså (3,286 – 2,956 =) 0,330% højere, end den beregnede rentemarginal. 

                                                           
82 http://www.nasdaqomxnordic.com/obligationer/danmark/swap 
83 For udlånsrente, se figur 13 på s. 41 
84 For rentemarginalen, se figur 14 på s. 42  

Dato 
DKK 

SWAP 
2Y 

DKK 
SWAP 

3Y 

DKK 
SWAP 

4Y 

DKK 
SWAP 

5Y 

DKK 
SWAP 

6Y 

DKK 
SWAP 

7Y 

DKK 
SWAP 

8Y 

DKK 
SWAP 

9Y 

DKK SWAP 
10Y 

2013-
03-15 0,6615 0,7919 0,9581 1,1439 1,3218 1,4955 1,6546 1,7983 1,9256 
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Derfor kan det se ud til, at pengeinstituttets fortjeneste i beregningen er for lav, da der historisk er 

registreret en højere rentesats. Da udlånsrenten til virksomheden og rentemarginalen er faktisk 

registrerede renter på tidspunktet, så kan det ses ud til, at swaprenten og dermed pengeinstituttets egen 

lånerente i markedet, kan være for høj. 

 

Pengeinstituttets gevinst/tab på pengeinstitutlån beregnet vha. historisk rentemarginal – Ambu 

Også i forhold til Ambu, er det blevet forsøgt beregnet, hvordan resultatet ville være, hvis udlånet i stedet 

ville være sket, til med den historiske rentemarginal på udstedelsestidspunktet. Dermed er 

beregningsmetoderne de samme, som der blev brugt ved Danish Crown. Resultaterne er vist nedenfor i 

tabel 15 og beregningerne kan ses i bilag 4. Som det ses i beregningerne, hvor den historiske udlånsrente 

og swaprente bruges, så ses der en forskel imellem den rentemarginal der fås i beregningen og den 

historiske rentemarginal. Den historiske rentemarginal var på 3,314%. Hvis denne rentesats bruges i stedet, 

så fås PV via nedenstående beregning. 

 

Tabel 15 - Økonomiske konsekvenser ved Ambus fravalg af pengeinstitutlån ved brug af historisk rentemarginal 

Rentemarginalen: 3,314% 

Indtægt pr. termin: 23.214.570,00 

PV af renteindtægt for alle terminer: 105.369.432,26 

Ekstra indtjening ved pengeinstitutlån: 102.983.210,31 

Diff. i indtj.  imellem historik og beregnet rentemarginal: 16.595.319,63 

Alle beløb er angivet i DKK. 

 

I Ambus tilfælde er forskellen imellem beregnede rentemarginal og den historiske rentemarginal på DKK 

16.595.319,63, som er den ekstra indtjening, pengeinstituttet ville have gået glip af, hvis udlånet var sket 

med den historiske rentemarginal til følge. Differencen imellem den historiske og beregnede rentemarginal 

er mindre end i Danish Crowns tilfælde, men også her ser det ud til, at tabet reelt ville have været større, 

hvis det antages at den historiske rentemarginal repræsenterer pengeinstituttets indtjening. I beregningen 

af de økonomiske konsekvenser for pengeinstituttet, ser det samlet set ud til, at pengeinstituttet uanset 

hvad, vil opleve en større nedgang i deres indtægt, når der sammenlignes med den alternative indtægt 

pengeinstituttet kan få, når en virksomhed i stedet udsteder en erhvervsobligation.  
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Delkonklusion 
I denne del af projektet blev det forsøgt, at beregne de økonomiske konsekvenser det har på 

pengeinstituttets indtjening, når en virksomhed vælger enten et pengeinstitutlån eller en udstedelse af 

erhvervsobligationer. Resultatet af beregningerne er samlet i tabellerne 16 og 17 nedenfor.  

Via de gennemførte beregninger ser det ud til, at pengeinstitutternes indtjening er markant bedre, når 

virksomhederne låner pengene direkte igennem de finansielle institutter. Når rentemarginalen der tilgår 

pengeinstituttet beregnes via den historiske udlåns- og swaprente, så ses det i Ambus tilfælde ud til, at 

pengeinstituttet lider et tab i deres indtjening på DKK -86.387.890,68, når virksomheden fravælger 

pengeinstitutlånet til fordel for erhvervsobligationer. Når det kommer til Danish Crown, så er tabet på DKK -

-90.968.418,49. Hvis beregningerne i stedet basere sig på den historiske rentemarginal, så er tabet endnu 

større. For Ambus tilfælde er tabet på DKK -102.983.210,31 og for Danish Crown er det DKK -

121.586.739,83. Altså endnu større end ved den beregnede rentemarginal. Umiddelbart ser det derfor 

samlet set ud til, at indtjening på levering af serviceydelser ved en udstedelse, overhovedet ikke står mål 

med den nettoindtjening, som pengeinstituttet har ved et pengeinstitutudlån til virksomhederne. 

Resultaterne er baseret på, at de brugte renter og omkostninger i beregningerne antages at være 

retvisende. 

Tabel 16 - Oversigt over PI indtjening ved henholdsvis obligationsudstedelse og pengeinstitutlån 

AMBU 
 

Erhvervsobligation Udlån via PI Tabt indtj.  - PI 

Anvendt rente: År PI netto indtj. PI netto indtj. Diff.  

Beregnet rentemarginal 2013 2.386.221,95 88.774.112,63 -86.387.890,68 

Historisk rentemarginal 2013 2.386.221,95 105.369.432,26 -102.983.210,31 

Alle beløb angivet i DKK. 

 

Tabel 17 - Oversigt over PI indtjening ved henholdsvis obligationsudstedelse og pengeinstitutlån 

DANISH CROWN 

 

Erhvervsobligation Udlån via PI Tabt indtj. - PI 

Anvendt rente: År PI netto indtj. PI netto indtj. Diff.  

Beregnet rentemarginal 2012 399.638,17 91.368.056,66 -90.968.418,49 

Historisk rentemarginal 2012 399.638,17 121.986.378,00 -121.586.739,83 

Alle beløb angivet i DKK. 

 

En mulig forklaring på en del af den store forskel er måske, at pengeinstitutterne ved udlån som 

udgangspunkt, har hele risikoen selv, hvis virksomheden går konkurs. Hvis en virksomhed i stedet vælger at 

udstede erhvervsobligationer, så slipper pengeinstituttet for denne risiko. Det må formodes, at en del af 

differencen er derfor måske en risikopræmie til pengeinstituttet.  
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Konklusion 
Formålet med dette projekt har været, at forsøge at give et billede af, hvor stort et potentiale der er for, at 

virksomheder på det danske marked kan benytte erhvervsobligationer, når de skal bruge fremmedkapital. 

Dette blev forsøgt analyseret via de nedenstående spørgsmål.  

 Kan alle virksomheder ifølge den gældende lovgivning udstede egne erhvervsobligationer? 

 Hvordan er udlånet fordelt på det danske marked for virksomheder? Hvordan ser udviklingen ud i 

forhold til pengeinstitutternes udlån til virksomheder på det danske marked? 

 Hvor kan det antages, at grænsen går for, om en virksomhed med fordel kan udstede 

erhvervsobligationer på egen hånd? 

 Hvor mange virksomheder må det formodes, at der reelt har muligheden for at udnytte en egen-

udstedelse af erhvervsobligationer på det danske marked i dag? 

 Har det rent økonomisk været en fordel for de virksomheder, der har udstedt 

erhvervsobligationer i dag, i DKK, på det danske marked? 

 Hvilken indflydelse har det haft, rent indtjeningsmæssigt, på de pengeinstitutter, hvor 

virksomheder har valgt erhvervsobligationer frem for pengeinstitutlån? 

 

 Kan alle virksomheder ifølge den gældende lovgivning udstede egne erhvervsobligationer? 

I undersøgelsen af den gældende lovgivning blev det fundet, at lovgivningen på nuværende tidspunkt, giver 

virksomhederne mulighed for, at udstede erhvervsobligationer på egen hånd. Den relevante lovgivning i 

forbindelse med en udstedelse er FIL §7, stk. 1 og 3. Den handler primært om, om en udstedelse stiller krav 

til, at udsteder skal have tilladelse til at drive sparekassevirksomhed eller ej, da det for Finanstilsynet 

gælder om at beskytte investor. Det blev fundet at FIL §7, stk. 1 og 3 ikke er blevet ændret. Finanstilsynet 

har blot ændret, den måde hvorpå lovgivningen fortolkes. Derfor kan virksomhederne vælge at udstede 

med eller uden et prospekt. Hvis virksomheden vælger at udstede med prospekt, så anser Finanstilsynet 

investor for beskyttet igennem prospektet. Hvis der udstedes uden prospekt, gælder det følgende for 

udstedelsen:  

- at salget skal ske til professionelle/kvalificerede investorer 

- at salget sal ske til færre end 150 fysiske eller juridiske personer pr. land 

- at hver investor skal investerer for minimum EUR 100.000 (svarende til DKK 750.000) 

- Eller at hver obligation skal have en pålydende værdi på nominel EUR 100.000 (svarende til DKK 

750.000) 
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Hvis disse punkter er opfyldt i forbindelse med udstedelsen, så anses udsteder for at være beskyttet, og der 

vil dermed ikke umiddelbart blive udløst krav om tilladelse til at drive sparekassevirksomhed. Samlet set, 

skulle der derfor ikke været noget til hindrer for, at virksomheder, rent lovgivningsmæssigt, kan udstede 

erhvervsobligationer på egen hånd. 

 

 Hvordan er udlånet fordelt på det danske marked for virksomheder? Hvordan ser udviklingen ud i 

forhold til pengeinstitutternes udlån til virksomheder på det danske marked? 

Via analysen i projektet blev det fundet, at der er sket ændringer i forhold til fordelingen i mængden af 

udlånet imellem pengeinstitutterne og realkreditinstitutterne i Danmark. Før finanskrisen, var fordelingen 

relativt lige. Dette ses f.eks. i jan 2005 da fordelingen var på 50% til hver. I jan. 2005 var det samlede udlån 

på ca. DKK 627 mia. I 4. kvartal 2008, var udlånet steget og toppede med et samlet udlån på DKK 1.070 mia. 

i dec. Heraf var ca. DKK 603 mia. via pengeinstitutterne og DKK 466 mia. i realkreditinstitutterne. Samlet 

udgjorde pengeinstitutternes andel 56% i dec. 2008. Men dette ændrede sig i forbindelse med finanskrisen. 

Herefter er fordelingen gradvist skiftet med overvægten af udlån via realkreditinstitutterne, samtidig med 

at den totale mængde i udlånet er faldet. I jan. 2015 ses der et fald i det samlede udlån sammenlignet med 

jan. 2005. I jan. 2015 var det totale udlån til virksomheder i Danmark på ca. DKK 1.044 mia. Hvoraf de DKK 

341 mia. var i pengeinstitutterne og DKK 703 mia. i realkreditinstitutterne. Dette svarer til en procentvis 

fordeling på 67% til realkreditinstitutterne og 33% til pengeinstitutterne.  

Billedet efter finanskrisens start i 4. kvartal 2008 og frem til i dag er umiddelbart, at udlånet i 

realkreditinstitutterne stiger, mens udlånet via pengeinstitutterne falder. Igennem hele denne periode kan 

det også ses, at virksomhederne i stigende grad benytter sig af erhvervsobligationer. I dec. 2008 var der en 

samlet udstedt mængde på ca. DKK 101,7 mia. Den var i feb. 2015 steget til DKK 194,3 mia. Yderligere kan 

det via analysen ses, at pengeinstitutternes fortjeneste i forbindelse med udlån falder. Dette som resultat 

af en faldende rentemarginal og samtidig oplever de store virksomheder en bedre finansieringssituation. En 

formodning kan derfor være, at pengeinstitutterne er villige til at låne ud i et konkurrencepræget marked, 

men at virksomhederne ikke efterspørger udlån. Dette kan være et resultat af, at virksomhederne i 

stigende grad benytter sig af erhvervsobligationer og dermed ikke efterspørger lån via pengeinstitutterne i 

samme grad som tidligere. Dette er selvom udlånsrenten er den laveste set over en periode på 10 år. 
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 Hvor kan det antages, at grænsen går for, om en virksomhed med fordel kan udstede 

erhvervsobligationer på egen hånd? 

Det viste sig at være en vanskelig opgave, at definerer klart, hvornår en virksomhed kan udstede 

erhvervsobligationer med fordel. Som udgangspunkt arbejdede projektet ud fra de definitioner, der var 

givet i rapporten ”Udvalget om erhvervsobligationer som finansieringskilde for små og mellemstore 

virksomheder”. Denne definition var, at det kun er de store virksomheder, der kan udstede på egen hånd 

med fordel. Dernæst beskrev rapporten også, at den svenske nationalbank anbefalede en 

minimumsudstedelse på ca. DKK 200 mio. ved en national udstedelse. Projektet endte ud med, at sætte 

standarden ud fra de udstedelser der allerede er foretaget i DKK på det danske marked. Herigennem blev 

det fundet, at det antages, at en virksomhed skal have en minimumsomsætning på ca. DKK 904,41 mio., 

som var Danish Crowns omsætning på det tidspunkt de udstedte deres obligationer. Dernæst blev grænsen 

for gæld sat til DKK 775 mio., som var Ambus gæld på tidspunktet for deres udstedelse. Det kan ikke 

udelukkes, at virksomheder der har en mindre omsætning eller gæld, kan udstede med fordel. Men ved at 

sætte denne grænse må det formodes, at virksomhederne der ligger over, med en vis sandsynlighed kan 

anses for at være potentielle udstedere. 

 

 Hvor mange virksomheder må det formodes, at der reelt har muligheden for at udnytte en egen-

udstedelse af erhvervsobligationer på det danske marked i dag? 

Til brug for denne analyse indgik regnskabstal fra året 2013. Dette var de nyeste der var til rådighed via det, 

til analysen, brugte program Reuters Thomson One. Ud fra de satte standarder og via analysen af 

virksomhedsmarkederne på det danske marked blev det i projektet fundet, at der var 63 virksomheder, der 

havde en omsætning, der opfylder kravet til en omsætning på DKK 904,41 mio. Det formodes derfor, at 

disse 63 virksomheder, har en mulig fordel ud af at udstede erhvervsobligationer. Når virksomhedernes 

registrerede gæld blev inddraget i analysen, blev det fundet, at der ud af de 63 virksomheder, er 19 

virksomheder der, baseret på regnskabstallene fra 2013, måske med fordel kan omlægge dele af deres 

gæld til obligationsgæld i stedet. Disse virksomheder havde tilsammen en registreret gæld på DKK 

59.104,15 mia. i 2013. 
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 Har det rent økonomisk været en fordel for de virksomheder, der har udstedt 

erhvervsobligationer i dag, i DKK, på det danske marked? 

I forsøget på at besvarer dette spørgsmål, blev der taget udgangspunkt i de obligationsudstedelser, der er 

foretaget af Ambu og Danish Crown. Dernæst blev det i projektet forudsat, at virksomhederne ville kunne 

have lånt til den historiske gennemsnitlige udlånsrente, som gjaldt på tidspunktet for virksomhedernes 

udstedelse. Yderligere blev det også forudsat, at de omkostninger der er nævnt af i rapporten ”Udvalget 

om erhvervsobligationer som finansieringskilde for små og mellemstore virksomheder” fra 2012 stadig 

holder. Ved at gøre dette, blev det via beregninger fundet, at den effektive rente inkl. omkostninger var 

3,418% for Ambu og 3,358% for Danish Crown. På samme tidspunkt, var der en gennemsnitlig pålydende 

udlånsrente til erhvervsvirksomheder på 4,100%. Baseret på, at de beregnede effektive renter er under den 

pålydende rente på 4,100% på markedet, kan det se ud til, at Ambu og Danish Crown har opnået en 

økonomisk fordel ved, at vælge erhvervsobligationer frem for pengeinstitutlån. Konklusionen er dog her lidt 

usikker, da der er nogen usikkerhed omkring de omkostninger, der er forbundet med at udstede. Projektet 

har ganske enkelt ikke kunne indhente andre prisoplysninger end dem, der er brugt i dette projekt. Men 

hvis det antages, at omkostningerne er korrekte, så ser det ud til, at det har medført en økonomisk gevinst 

for de udstedende virksomheder. På baggrund af dette kan det også formodes, at andre virksomheder også 

med fordel, vil kunne benytte sig af erhvervsobligationer ved finansiering af fremmedkapitalbehovet. 

 

 Hvilken indflydelse har det haft, rent indtjeningsmæssigt, på de pengeinstitutter, hvor 

virksomheder har valgt erhvervsobligationer frem for pengeinstitutlån? 

Da pengeinstitutterne er en af de direkte konkurrenter til erhvervsobligationer og derfor har en vigtig rolle 

at spille i en eventuel udvikling af det danske marked for erhvervsobligationer, forsøgte projektet at kigge 

på de økonomiske konsekvenser for pengeinstitutterne, når virksomhederne fravælger pengeinstitutlån til 

fordel for erhvervsobligationer. Her var udgangspunktet, at se den eventuelle forskel der er imellem 

indtjeningen når pengeinstituttet enten har rollen som udlåner til virksomheden eller som leverandør af 

serviceydelser i forbindelse med virksomhedens udstedelse af erhvervsobligationer. Til brug for disse 

beregninger blev det forudsat, at pengeinstitutterne ville have været i stand til, at benytte de historiske 

rentesatser der gjaldt på tidspunktet for Ambus og Danish Crowns obligationsudstedelser. Det blev her 

fundet, at pengeinstitutterne mister en meget stor indtægt, når virksomheder fravælger 

pengeinstitutudlån. Mere præcist så var der en beregnet tabt indtægt på henholdsvis DKK 86.387.890,68 

for Ambu og DKK 90.968.418,49 for Danish Crown ved den i projektet beregnede rentemarginal. Hvis den 

historiske benyttes i stedet, vokser tabet til DKK 102.983.210,31 for Ambu og DKK 121.586.739,83 ved 
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Danish Crown. Det betyder ifølge beregningerne i projektet, at pengeinstitutterne vil opleve et kraftigt fald i 

deres indtjening, hvis virksomhederne fravælger pengeinstitut til fordel for erhvervsobligationer. 

 

Ud fra de ovenstående delkonklusioner og projektet som helhed, er der så et grundlag for, at der på sigt 

kan udvikles et marked for erhvervsobligationer i Danmark? Lovgivningen må anses for at være på plads, 

når det gælder virksomhedernes egen-udstedelse af erhvervsobligationer. Hermed burde fundamentet 

være på plads. Dernæst ses det i projektet, at udlånet via pengeinstitutterne har været faldende, men selv 

om det er tilfældet, så oplever virksomhederne ikke, at det er svært at skaffe kapital. Pengeinstitutterne, 

som må anses for at være direkte konkurrenter til erhvervsobligationer, udbyder yderligere lån til historisk 

lave renter, med en lav fortjeneste til dem selv, og der er også konkurrence pengeinstitutterne imellem, når 

det kommer til de gode og sunde virksomheder. Derfor må antagelsen være, at en stigning i 

virksomhedernes brug af erhvervsobligationer primært skal ske fordi, de opnår en økonomisk gevinst. Der 

er pt. ikke mange virksomheder, der har udstedt obligationer på egen hånd i DKK i Danmark. Derfor har 

projektet kun haft mulighed for at regne på nogle få udstedelser foretaget af Ambu og Danish Crown. Men 

her ses det, forudsat at de brugte renter og omkostninger er retvisende, at der opnås en stor besparelse, 

når virksomhederne benytter erhvervsobligationer frem for pengeinstitutlån. Med baggrund i dette finder 

projektet, at den økonomiske fordel der opnås, kan være med til at udvikle et marked for 

erhvervsobligationer i Danmark. Beregningerne i projektet viste også, at pengeinstitutternes indtægt ved 

erhvervsobligationsudstedelser, er noget lavere end den indtægt der opnås ved udlån. Men selvom dette er 

tilfældet, må det også formodes, at pengeinstitutterne vil være nødsaget at følge med udviklingen, da dette 

må antages at være den eneste måde hvorpå, de kan redde en del af deres indtjening. Dog finder projektet 

også, at antallet af virksomheder, der kan udstede på egen hånd er begrænset. Hvis kravet om en 

omsætning på DKK 904,41 mio. holder, så antages der at være 63 virksomheder, der vil være i stand til at 

udstede erhvervsobligationer på egen hånd. Ud af disse 63 virksomheder, antages det i projektet, at der 

kun er 19 virksomheder der, baseret på regnskabstal fra 2013, har en gæld, der er stor nok, til at overveje 

erhvervsobligationer, når eksisterende gæld ønskes refinansieret. Samlet set må konklusionen på projektet 

dog være, at den økonomiske gevinst for virksomhederne pt. ser ud til at være så stor, at der må være 

potentiale for, at et marked for erhvervsobligationer på sigt kan udvikle sig og vokse sig større.   
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Perspektivering 
Den største udfordring i dette projekt, har klart været, at få adgang til informationer der vedrører de 

omkostninger, der er forbundet med at udstede. De omkostninger der er nævnt af den svenske 

nationalbank, vil på ingen måde kunne erstatte den tabte indtjening, som pengeinstitutterne får, når de 

mister renteindtjeningen ved pengeinstitutlånene. Umiddelbart må det formodes, at pengeinstitutterne 

højest sandsynligt vil opleve en nedgang i deres indtægter, når den skifter fra at komme fra udlån til i 

stedet at komme fra erhvervsobligationer. Men indtægten må næsten formodes, at være højere, end det 

der ses i projektet. Ellers vil det være katastrofalt for pengeinstitutterne. Det ville derfor have været meget 

interessant, hvis det havde været muligt, at skaffe information vedrørende pengeinstitutternes priser til 

virksomhederne i forbindelse med en udstedelse af erhvervsobligationer. 

Det viste sig også hurtigt at være noget af en opgave, at svarer på, om der i Danmark er et grundlag for, at 

der på sigt kan udvikles et marked for erhvervsobligationer. Dette fordi, at der er så mange aspekter 

involveret i dette spørgsmål. Så mange aspekter, at der ganske enkelt ikke var muligt at få dem alle med i 

dette projekt. Et af spørgsmålene, der meldte sig på banen, var blandt andet, at det ville det have været 

spændende at kigge nærmere på alle de udstedelser, der er foretaget af danske virksomheder, men som er 

sket på andre markeder i andre valutaer. Det interessante er her, at store virksomheder må forudsættes, at 

have deres primære forrentningsområde på de internationale markeder. Det må derfor også betyde, at hvis 

virksomhederne udsteder obligationer i DKK, men har brug for pengene i EUR, at der er en væsentlig 

valutarisiko forbundet med dette! Dette er måske en væsentlig årsag til, at virksomheder vælger at udstede 

i andre valutaer på andre markeder. Hvis det er tilfældet, vil der så være nok virksomheder tilbage til at 

understøtte udviklingen af et dansk marked? 

Før end der kan sige at være et velfungerende marked, så skal der også være investorer tilstede. Dette 

aspekt er heller ikke blevet behandlet i dette projekt. Det ville her have været interessant at kigge nærmere 

på, hvem der egentlig kan være interesseret i, at investere i danske erhvervsobligationer både nationalt og 

internationalt. Vil der være nok interesserede investorer til, at der kan ske en markedsmæssig fornuftig 

prissætning af danske erhvervsobligationer på sigt? 

Det kunne også have været interessant at dykke mere ned i de enkelte udstedelser, der allerede har været. 

Dette for at se nærmere på om den prissætning der er sket, er for lav i forhold til den risiko, der er 

forbundet med investeringen. Det interessante er om renten er presset så langt ned, grundet 

efterspørgslen efter alternativer til investering i f.eks. statsobligationer med lavt afkast, at investor reelt 

ikke får et afkast der svarer til den reelle risiko? 
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Alle de ovenfor nævnte spørgsmål plus mange flere, meldte sig i løbet af arbejdet med dette projekt. 

Erfaringen er derfor også, at projektet som helhed, kun giver et begrænset svar på et meget stort 

spørgsmål.  
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Bilag 1 
 

BILAG 1 - Oversigt over virksomheder i Danmark der i 2013 havde flere end 250 ansatte samt en 
omsætning større end 370 mio. DKK 

   

Navn Ansatte Omsætning 

AGRI-NORCOLD A/S 350 372,69 

Aktieselskabet Schouw & Company A/S 2.052 11.644,90 

ALK-Abello A/S 1.809 2.244,00 

Ambu 'B' A/S 2.341 1.383,00 

Andersen & Martini A/S 258 677,18 

Aon Denmark 350 381,44 

AP Moller-Maersk A/S 89.207 266.236,00 

Arkil Holding A/S 1.741 2.776,42 

Arla Foods Amba 1.000 73.435,85 

Bang & Olufsen A/S 2.347 2.813,90 

Bavarian Nordic A/S 426 1.212,50 

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB 750 505,11 

Boconcept Holding A/S 627 1.026,13 

Brodrene AO Johansen AS 621 2.309,94 

Brodrene Hartmann A/S 1.487 1.578,10 

BROEDRENE DAHL A/S 1.049 4.881,71 

Carlsberg AS 40.435 66.552,00 

Chr Hansen Holding AS 2.510 5.506,15 

Coloplast A/S 9.071 11.635,00 

Columbus A/S 840 879,80 

COMPUTERCITY DANMARK, FILIAL AF SIBA AB, SVERIGE 607 2.172,39 

DAKA DENMARK A/S 350 624,79 

Dampskibsselskabet Norden A/S 1.175 12.033,30 

Danish Agro 750 25.071,81 

Dantherm A/S 491 481,52 

Deloitte 1.000 2.321,01 

DFDS A/S 6.363 12.097,09 

DK Compnay AS 941 1.581,54 

DLG 1.000 58.971,58 

DSV A/S 22.874 45.710,00 

East Asiatic Company Limited 3.019 2.355,00 

Egetaepper A/S 480 781,69 

Ernst & Young 1.000 1.554,80 

F Salling Hldg 1.000 401,92 

Fe Bording A/S 303 531,96 

Flsmidth & Company 'B' A/S 14.765 26.923,00 

Flugger A/S 1.572 1.873,65 

Fynske Medier 750 629,38 

GEBR. HEINEMANN RETAIL APS 350 866,31 

GEO 350 329,36 

GN Store Nord A/S 5.075 6.791,00 

Gyldendal A/S 494 858,63 

H & H International A/S 885 1.260,07 

H Lundbeck A/S 5.811 15.258,00 

Hansen & Pedersen I/S 350 505,60 
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Harboes Bryggeri A/S 603 1.343,65 

HILTON FOODS DANMARK A/S 350 1.046,14 

Hofor Forsyning 783 4.391,53 

Hojgaard Holding A/S 2.178 4.045,60 

IC Group 1.290 3.314,20 

ISC RADGIVENDE INGENIORER A/S 350 339,57 

ISS AS 533.500 78.459,00 

Jeudan A/S 364 938,49 

Kobenhavns Lufthavne A/S 2.122 3.644,50 

Leman 350 1.378,72 

MASCO DENMARK ApS 916 1.497,65 

Matas AS 2.216 3.200,00 

MEYER KANTINER A/S 350 340,92 

Monberg & Thorsen A/S 1.829 3.384,80 

NKT Holding A/S 5.321 15.809,20 

Novo Nordisk A/S 37.978 83.572,00 

Novozymes A/S 6.454 11.746,00 

Pandora A/S 9.957 9.010,00 

Parken Sport & Entertainment A/S 768 1.298,91 

Per Aarsleff A/S 4.532 7.375,89 

Q-Star Energy 350 479,64 

Rockwool International A/S 11.031 14.903,00 

Royal Unibrew A/S 1.935 4.481,00 

Sanistal A/S 1.529 4.307,40 

Scandinavian Brake Systems A/S 444 1.033,27 

Simcorp A/S 1.224 1.678,98 

Smartguy Group AS 372 441,71 

Solar A/S 3.273 11.422,69 

SP Group A/S 1.136 1.102,05 

TDC A/S 8.594 24.605,00 

Tivoli A/S 716 735,90 

Topdanmark A/S 2.616 13.552,00 

Torm A/S 428 5.564,60 

Trigon Agri AS 1.569 587,17 

Vestas Windsystems A/S 15.497 45.373,62 

William Demant Holding A/S 9.514 9.209,00 
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Bilag 2 
BILAG 2 - Oversigt over virksomheder i Danmark der i 2013 havde flere end 100 ansatte samt en 
omsætning større end 370 mio. DKK 

   

Navn: Ansatte Omsætning 

AGRI-NORCOLD A/S 350 372,69 

Maersk Broker 150 373,59 

PHARMA NORD APS 150 377,06 

Merrild Kaffe 150 377,56 

FDE 150 378,52 

Aon Denmark 350 381,44 

FERROSAN MEDICAL DEVICES A/S 150 384,22 

ARNE ANDERSEN, VRA A/S 150 387,33 

HJALLERUP MASKINFORRETNING A/S 150 394,76 

HUAWEI TECHNOLOGIES (DENMARK) APS 150 399,11 

CHV HOLDING A/S 150 401,92 

F Salling Hldg 1.000 401,92 

URTEKRAM A/S 150 401,92 

GLOBAL COMMUNICATIONS SOLUTIONS A/S 150 419,50 

Smartguy Group AS 372 441,71 

3SHAPE A/S 150 472,42 

Q-Star Energy 350 479,64 

Pharmacosmos 150 481,44 

Dantherm A/S 491 481,52 

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB 750 505,11 

Hansen & Pedersen I/S 350 505,60 

Fe Bording A/S 303 531,96 

Mols-Linien A/S 233 535,52 

Trigon Agri AS 1.569 587,17 

DAKA DENMARK A/S 350 624,79 

Fynske Medier 750 629,38 

Genmab A/S 173 663,57 

Andersen & Martini A/S 258 677,18 

MCKINSEY & COMPANY DENMARK P/S 150 690,65 

Tivoli A/S 716 735,90 

Egetaepper A/S 480 781,69 

AKTIESELSKABET ID AF 06.11.2007 150 818,88 

Gyldendal A/S 494 858,63 

GEBR. HEINEMANN RETAIL APS 350 866,31 

Columbus A/S 840 879,80 

Danish Crown 177 904,41 

NINE UNITED DENMARK A/S 150 907,97 

Jeudan A/S 364 938,49 

ALTIBOX DANMARK A/S 118 1.019,18 

Boconcept Holding A/S 627 1.026,13 

Scandinavian Brake Systems A/S 444 1.033,27 

HILTON FOODS DANMARK A/S 350 1.046,14 

SP Group A/S 1.136 1.102,05 

Bavarian Nordic A/S 426 1.212,50 

H & H International A/S 885 1.260,07 

Parken Sport & Entertainment A/S 768 1.298,91 
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Harboes Bryggeri A/S 603 1.343,65 

Leman 350 1.378,72 

Ambu 'B' A/S 2.341 1.383,00 

MASCO DENMARK ApS 916 1.497,65 

HC NEWCO I A/S 201 1.552,61 

Ernst & Young 1.000 1.554,80 

Brodrene Hartmann A/S 1.487 1.578,10 

DK Compnay AS 941 1.581,54 

Simcorp A/S 1.224 1.678,98 

Flugger A/S 1.572 1.873,65 

COMPUTERCITY DANMARK, FILIAL AF SIBA AB, SVERIGE 607 2.172,39 

ALK-Abello A/S 1.809 2.244,00 

Brodrene AO Johansen AS 621 2.309,94 

Deloitte 1.000 2.321,01 

East Asiatic Company Limited 3.019 2.355,00 

Arkil Holding A/S 1.741 2.776,42 

Bang & Olufsen A/S 2.347 2.813,90 

Matas AS 2.216 3.200,00 

IC Group 1.290 3.314,20 

Monberg & Thorsen A/S 1.829 3.384,80 

Kobenhavns Lufthavne A/S 2.122 3.644,50 

Hojgaard Holding A/S 2.178 4.045,60 

Sanistal A/S 1.529 4.307,40 

Royal Unibrew A/S 1.935 4.481,00 

BROEDRENE DAHL A/S 1.049 4.881,71 

Chr Hansen Holding AS 2.510 5.506,15 

Torm A/S 428 5.564,60 

GN Store Nord A/S 5.075 6.791,00 

Per Aarsleff A/S 4.532 7.375,89 

The LEO Foundation 4.733 7.824,51 

Pandora A/S 9.957 9.010,00 

William Demant Holding A/S 9.514 9.209,00 

Solar A/S 3.273 11.422,69 

Coloplast A/S 9.071 11.635,00 

Aktieselskabet Schouw & Company A/S 2.052 11.644,90 

Novozymes A/S 6.454 11.746,00 

Dampskibsselskabet Norden A/S 1.175 12.033,30 

DFDS A/S 6.363 12.097,09 

Rockwool International A/S 11.031 14.903,00 

H Lundbeck A/S 5.811 15.258,00 

NKT Holding A/S 5.321 15.809,20 

TDC A/S 8.594 24.605,00 

Danish Agro 750 25.071,81 

Flsmidth & Company 'B' A/S 14.765 26.923,00 

Vestas Windsystems A/S 15.497 45.373,62 

DSV A/S 22.874 45.710,00 

DLG 1.000 58.971,58 

Carlsberg AS 40.435 66.552,00 

Arla Foods Amba 1.000 73.435,85 

ISS AS 533.500 78.459,00 

Novo Nordisk A/S 37.978 83.572,00 

AP Moller-Maersk A/S 89.207 266.236,00 
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Bilag 3 
Bilag 3 - oversigt over virksomheder i Danmark med en gæld større end 200 mio. DKK - år 2013 

    

Navn: Ansatte Omsætning Gæld 

Dantherm A/S 491 481,52 206,33 

Novo Nordisk A/S 37.978 83.572,00 215,00 

Andersen & Martini A/S 258 677,18 216,59 

DK Compnay AS 941 1.581,54 254,86 

Hojgaard Holding A/S 2.178 4.045,60 282,20 

Harboes Bryggeri A/S 603 1.343,65 301,04 

ALK-Abello A/S 1.809 2.244,00 330,00 

Bang & Olufsen A/S 2.347 2.813,90 419,10 

East Asiatic Company Limited 3.019 2.355,00 440,00 

SP Group A/S 1.136 1.102,05 501,81 

Scandinavian Brake Systems A/S 444 1.033,27 528,86 

Trigon Agri AS 1.569 587,17 552,32 

H & H International A/S 885 1.260,07 571,68 

Solar A/S 3.273 11.422,69 642,16 

Ambu 'B' A/S 2.341 1.383,00 775,00 

Mols-Linien A/S 233 535,52 814,11 

Per Aarsleff A/S 4.532 7.375,89 858,65 

ALM Brand A/S 1.585 7.356,00 1.131,00 

Parken Sport & Entertainment A/S 768 1.298,91 1.142,04 

GN Store Nord A/S 5.075 6.791,00 1.276,00 

Rockwool International A/S 11.031 14.903,00 1.350,00 

Dampskibsselskabet Norden A/S 1.175 12.033,30 1.401,59 

Sanistal A/S 1.529 4.307,40 1.471,77 

Aktieselskabet Schouw & Company A/S 2.052 11.644,90 1.473,60 

Novozymes A/S 6.454 11.746,00 1.788,00 

H Lundbeck A/S 5.811 15.258,00 2.159,00 

Matas AS 2.216 3.200,00 2.283,90 

NKT Holding A/S 5.321 15.809,20 2.578,50 

Royal Unibrew A/S 1.935 4.481,00 2.623,17 

William Demant Holding A/S 9.514 9.209,00 3.193,00 

Chr Hansen Holding AS 2.510 5.506,15 3.212,09 

DFDS A/S 6.363 12.097,09 3.397,71 

Kobenhavns Lufthavne A/S 2.122 3.644,50 4.203,90 

Vestas Windsystems A/S 15.497 45.373,62 4.563,11 

Flsmidth & Company 'B' A/S 14.765 26.923,00 5.563,00 

DSV A/S 22.874 45.710,00 6.656,00 

Torm A/S 428 5.564,60 9.481,19 

Jeudan A/S 364 938,49 11.913,75 

TDC A/S 8.594 24.605,00 23.489,00 

ISS AS 533.500 78.459,00 26.056,00 

Carlsberg AS 40.435 66.552,00 40.211,00 

AP Moller-Maersk A/S 89.207 266.236,00 94.435,00 
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Bilag 4  

Beregninger på pengeinstitutudlån til Ambu 

 

ISIN: DK0030319850 

Kuponrente: 3,375 

1. noteringsdag 15-03-2013 

Udløbs dato: 15-03-2018 

Valuta DKK 

Antal årlige rentetilskrivninger: 1 

Lånetype: Bullet loan 

Konverterbarhed: Non Callable 

Handelspost størrelse: 750,000 

Cirkulerende mængde: 700,500,000 
 

Femårige swaprentesats: 

 

 

Beregning af pengeinstituttets udgift: 

Beregning af de 5 renteterminer som pengeinstituttet skal betale: 

𝑌𝑡 = 𝑅 ×  𝑅𝐺0  

𝑌𝑡 = 0,011439 ×  700.500.000 

𝑌𝑡 = 8.013.019,50 

Beregning af PV på pengeinstituttets renteudgift i forbindelse med udlånet: 

𝑃𝑉 =  ∑ 𝑌𝑡

𝑡𝑛

𝑡=𝑡1

 × (1 + 𝑟)−𝑡 

𝑃𝑉 = 8.013.019,50 ×  (1 + 0,011439)−1 + 8.013.019,50 ×  (1 + 0,011439)−2 + 8.013.019,50

×  (1 + 0,011439)−3 + 8.013.019,50 ×  (1 + 0,011439)−4 + 8.013.019,50

×  (1 + 0,011439)−5 

𝑃𝑉 = 7.922.395,22 + 7.832.795,87 + 7.744.209,85 + 7.656.625,71 + 7.570.032,11 

Dato 
DKK 

SWAP 
2Y 

DKK 
SWAP 

3Y 

DKK 
SWAP 

4Y 

DKK 
SWAP 

5Y 

DKK 
SWAP 

6Y 

DKK 
SWAP 

7Y 

DKK 
SWAP 

8Y 

DKK 
SWAP 

9Y 

DKK SWAP 
10Y 

2013-
03-15 0,6615 0,7919 0,9581 1,1439 1,3218 1,4955 1,6546 1,7983 1,9256 
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𝑃𝑉 = 38.726.058,76 

 

Beregning af pengeinstituttets indtægt: 

I Ambus tilfælde er udlånsrenten for 1. kvartal 2013 angivet til 4,100%, i den førnævnte figur 16 på s. 44.  

Beregning af de 5 renteterminer som pengeinstituttet til modtage: 

𝑌𝑡 = 𝑅 ×  𝑅𝐺0  

𝑌𝑡 = 0,041 ×  700.500.000 

𝑌𝑡 = 28.720.500 

 

Beregning af PV på pengeinstituttets samlede renteindtægt i forbindelse med udlånet: 

𝑃𝑉 =  ∑ 𝑌𝑡

𝑡𝑛

𝑡=𝑡1

 × (1 + 𝑟)−𝑡 

𝑃𝑉 = 28.720.500 × (1 + 0,041)−1 + 28.720.500 × (1 + 0,041)−2 + 28.720.500 × (1 + 0,041)−3

+ 28.720.500 ×  (1 + 0,041)−4 + 28.720.500 ×  (1 + 0,041)−5 

𝑃𝑉 = 27.589.337,18 + 26.502.725,43 + 25.458.910,12 + 24.456.205,69 + 23.492.992,97 

𝑃𝑉 = 127.500.171,39 

 

Beregning af nettoindtægten til pengeinstituttet på udlånet: 

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑖𝑛𝑑𝑡𝑗𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑃𝐼 = 127.500.171,39 −  38.726.058,76 

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑖𝑛𝑑𝑡𝑗𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑃𝐼 = 88.774.112,63 

 

Beregning af rentemarginal på udlånet: 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑈𝑑𝑙å𝑛𝑠𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑉𝑖𝑟𝑘 − 𝑈𝑑𝑙å𝑛𝑠𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑃𝐼 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 = 4,100% − 1,1439% 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 = 2,9561% 
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Beregning af pengeinstituttets indtægt vha. historiske rentemarginal: 

Den historiske rentemarginal var på 3,314% i marts 2013. 

Beregning af årlig ydelse: 

𝑌𝑡 = 𝑅 ×  𝑅𝐺0  

𝑌𝑡 = 0,03314 ×  700.500.000 

𝑌𝑡 = 23.214.570 

 

Beregning af PV på samlet indtægt i lånets løbetid: 

𝑃𝑉 =23.214.570,00× (1 + 0,03314)−1 +23.214.570,00× (1 + 0,03314)−2 +23.214.570,00×

 (1 + 0,03314)−3 +23.214.570,00×  (1 + 0,03314)−4 +23.214.570,00×  (1 + 0,03314)−5 

𝑃𝑉 = 105.369.432,26 

 

Herved bliver den samlede indtægt DKK 105.369.432,26. Det er højere end de DKK 88.774.112,63, som var 

resultatet, da beregningen af pengeinstituttets nettoindtjening blev beregnet vha. den historiske 

udlånsrente og swaprente. Derfor vil dette resulterer i en ekstra høj indtjening for pengeinstituttet, hvis 

udlånet var sket til den historiske rentemarginal sat i forhold til alternativet som er indtægten fra 

erhvervsobligationer. 

𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑡𝑗𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑒𝑑 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑒𝑡𝑢𝑑𝑙å𝑛 = 105.369.432,26 −  2.386.221,95 = 102.983.210,31 

 

Forskel i indtægt, når historiske rentemarginal bruges frem for den beregnede rentemarginal: 

𝑓𝑜𝑟𝑠𝑘𝑒𝑙 𝑖 𝑖𝑛𝑑𝑡æ𝑔𝑡 = 105.369.432,26 −  88.774.112,63 = 16.595.319,63 
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Bilag 5 
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Bilag 6 
 

Danish Crown / Stående lån 

            

Dato Afdrag Nominel rente Rente Ydelse Restgæld 

02-11-2012 0 0,827% 0 750.000.000,00 750.000.000,00 

02-02-2013 0 0,827% -6.198.750,00 -6.198.750,00 750.000.000,00 

02-05-2013 0 0,827% -6.198.750,00 -6.198.750,00 750.000.000,00 

02-08-2013 0 0,827% -6.198.750,00 -6.198.750,00 750.000.000,00 

02-11-2013 0 0,827% -6.198.750,00 -6.198.750,00 750.000.000,00 

02-02-2014 0 0,827% -6.198.750,00 -6.198.750,00 750.000.000,00 

02-05-2014 0 0,827% -6.198.750,00 -6.198.750,00 750.000.000,00 

02-08-2014 0 0,827% -6.198.750,00 -6.198.750,00 750.000.000,00 

02-11-2014 0 0,827% -6.198.750,00 -6.198.750,00 750.000.000,00 

02-02-2015 0 0,827% -6.198.750,00 -6.198.750,00 750.000.000,00 

02-05-2015 0 0,827% -6.198.750,00 -6.198.750,00 750.000.000,00 

02-08-2015 0 0,827% -6.198.750,00 -6.198.750,00 750.000.000,00 

02-11-2015 0 0,827% -6.198.750,00 -6.198.750,00 750.000.000,00 

02-02-2016 0 0,827% -6.198.750,00 -6.198.750,00 750.000.000,00 

02-05-2016 0 0,827% -6.198.750,00 -6.198.750,00 750.000.000,00 

02-08-2016 0 0,827% -6.198.750,00 -6.198.750,00 750.000.000,00 

02-11-2016 0 0,827% -6.198.750,00 -6.198.750,00 750.000.000,00 

02-02-2017 0 0,827% -6.198.750,00 -6.198.750,00 750.000.000,00 

02-05-2017 0 0,827% -6.198.750,00 -6.198.750,00 750.000.000,00 

02-08-2017 0 0,827% -6.198.750,00 -6.198.750,00 750.000.000,00 

02-11-2017 -750.000.000,00 0,827% -6.198.750,00 -756.198.750,00 0 

            

  Effektiv rente: 3,347%       

  Formel: (1+(IA(E6:E26;C20)))^4-1     

  Kvartårlig: 0,826%       

    IA(E6:E26;C16)       
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Test af effektiv rente:     

Tid       

0,25 -6.147.937,30     

0,5 -6.097.541,12     

0,75 -6.047.558,05     

1 -5.997.984,71     

1,25 -5.948.817,73     

1,5 -5.900.053,79     

1,75 -5.851.689,57     

2 -5.803.721,81     

2,25 -5.756.147,25     

2,5 -5.708.962,68     

2,75 -5.662.164,89     

3 -5.615.750,71     

3,25 -5.569.716,99     

3,5 -5.524.060,63     

3,75 -5.478.778,53     

4 -5.433.867,61     

4,25 -5.389.324,84     

4,5 -5.345.147,20     

4,75 -5.301.331,70     

5 -641.419.442,88     

PV -750.000.000,00     

Diff.: 0,00 
Hvis 0,00 - test 
ok 
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Danish Crown / Stående lån + omkostninger 

            

Dato Afdrag 
Nominel 
rente 

Rente Ydelse Restgæld 

07-12-2012 0 0,829% 0 750.000.000,00 750.000.000,00 

02-02-2013 0 0,829% -6.218.737,50 -6.218.737,50 750.000.000,00 

02-05-2013 0 0,829% -6.218.737,50 -6.218.737,50 750.000.000,00 

02-08-2013 0 0,829% -6.218.737,50 -6.218.737,50 750.000.000,00 

02-11-2013 0 0,829% -6.218.737,50 -6.218.737,50 750.000.000,00 

02-02-2014 0 0,829% -6.218.737,50 -6.218.737,50 750.000.000,00 

02-05-2014 0 0,829% -6.218.737,50 -6.218.737,50 750.000.000,00 

02-08-2014 0 0,829% -6.218.737,50 -6.218.737,50 750.000.000,00 

02-11-2014 0 0,829% -6.218.737,50 -6.218.737,50 750.000.000,00 

02-02-2015 0 0,829% -6.218.737,50 -6.218.737,50 750.000.000,00 

02-05-2015 0 0,829% -6.218.737,50 -6.218.737,50 750.000.000,00 

02-08-2015 0 0,829% -6.218.737,50 -6.218.737,50 750.000.000,00 

02-11-2015 0 0,829% -6.218.737,50 -6.218.737,50 750.000.000,00 

02-02-2016 0 0,829% -6.218.737,50 -6.218.737,50 750.000.000,00 

02-05-2016 0 0,829% -6.218.737,50 -6.218.737,50 750.000.000,00 

02-08-2016 0 0,829% -6.218.737,50 -6.218.737,50 750.000.000,00 

02-11-2016 0 0,829% -6.218.737,50 -6.218.737,50 750.000.000,00 

02-02-2017 0 0,829% -6.218.737,50 -6.218.737,50 750.000.000,00 

02-05-2017 0 0,829% -6.218.737,50 -6.218.737,50 750.000.000,00 

02-08-2017 0 0,829% -6.218.737,50 -6.218.737,50 750.000.000,00 

02-11-2017 -750.000.000,00 0,829% -6.218.737,50 -756.218.737,50 0 

            

  Effektiv rente: 3,358%       

  Formel: (1+(IA(E6:E26;C20)))^4-1     

  Kvartårlig: 0,829%       

    IA(E6:E26;C16)       
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Test af effektiv rente:     

Tid       

0,25 -6.167.597,94     

0,5 -6.116.878,92     

0,75 -6.066.576,98     

1 -6.016.688,71     

1,25 -5.967.210,69     

1,5 -5.918.139,54     

1,75 -5.869.471,94     

2 -5.821.204,55     

2,25 -5.773.334,08     

2,5 -5.725.857,28     

2,75 -5.678.770,89     

3 -5.632.071,73     

3,25 -5.585.756,59     

3,5 -5.539.822,32     

3,75 -5.494.265,79     

4 -5.449.083,90     

4,25 -5.404.273,55     

4,5 -5.359.831,70     

4,75 -5.315.755,32     

5 -641.097.407,60     

PV -750.000.000,00     

Diff.: 0,00 
Hvis 0,00 - test 
ok 
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Bilag 10 – Obligationsvilkår Danish Crown 
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