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2) Indledning 
Sparekassen Sjælland offentliggjorde i 2014 planerne for, at garantsparekassen skulle omdannes til 

et aktieselskab og børsnoteres i 2015. Som værende den ældste sparekasse i Danmark siden 1825, 

ville omdannelsen betyde afslutningen på århundredes garantkapital i sparekassen.    

De danske pengeinstitutter havde alle i mere eller mindre grad mærket effekterne af finanskrisen. 

Finanskrisen påvirkede ikke kun indtjeningen og balancen, men der kom også øget regulering både 

fra Danmark og EU. Sparekassen Sjællands forretningsmodel med 3 garantsparekasser og udbetaling 

af garantrente i et niveau som repræsentantskabet godkendte, hvilke ikke være muligt fremover, og 

sparekassen var derfor nødsaget til at forandre sig. Valget endte på omdannelsen til aktieselskab for 

derefter at blive børsnoteret.  

Omdannelsen af sparekassen ville medføre at sparekassens garanter blev til aktionærer, og deres 

indskudte garantkapital blev omdannet til aktiekapital. Som garantkapital havde kursen været fast, 

og kun i tilfælde af opløsning af sparekassen, ville garantkapitalen være tabt. Som aktiekapital bliver 

værdien fastsat af markedet, og får derved en kursrisiko som følge.    

 

Garanterne fik i starten af 2015 fastlåst garantbeviserne i en garantbørs, hvilket betød at 

garantbeviserne kun kunne afhændes hvis en køber af garantbeviset var tilgængelig. De garanter 

som ikke havde bedt om indfrielse af garantkapitalen inden for aftalte opsigelsesperiode, fik deres 

garantkapital tvangskonverteret til aktiekapital som del af omdannelsen.  

Ud fra betragtningen om, at garanterne fik en anden risiko ved omdannelsen af sparekassen, vil det 

være interessant at undersøge og analysere, hvilken værdimæssig betydning børsnoteringen har for 

garanterne. 

Motivationen for opgaven og dennes rammer er skrevet ud fra at være garant i Sparekassen 

Sjælland, hvorfor denne fremstilling beror på en interesse i at analysere den værdimæssige 

betydning, omdannelsen har haft for Sparekassen Sjællands garanter. 

Med udgangspunkt i disse betragtninger er opgavens problemformulering nærmere afgrænset i det 

følgende afsnit.  
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2.1) Problemformulering 

Formålet med denne opgave er at analyse den værdimæssige betydning af omdannelsen af 

sparekassen set ud fra garanternes synspunkt. Tidspunktet hvori den endelige værdi vil blive 

vurderet ud fra, er fastsat til den 1.april 2016. Dette er begrundet i, at det er i denne periode den 

normale garantrente bliver vedtaget samt, at sparekassens aktie har haft 3 måneder på børsen efter 

stabiliseringsperioden er overstået. På dette tidspunkt, vil aktiemarkedet have haft mulighed for at 

finde en balance i kursen, som ikke er påvirket af stabiliseringsaftalen på aktien.  

Ud fra ovenstående betragtning er problemformuleringen opstillet som følger: 

Hvilken værdimæssig betydning har børsnoteringen af Sparekassen Sjælland haft for garanterne? 

Analysen baserer sig primært på offentlig tilgængelig information i form af årsrapporter fra 

pengeinstitutternes hjemmesider, aktiekurser fra Nasdaqs hjemmeside samt tilsvarende. Enkelte 

informationer som ikke ligger tilgængelige offentligt, vil blive vedlagt som bilag. 

2.2) Afgræsning 

Den i opgaven anvendte regnskabsdata tager udgangspunkt i koncernregnskabet, idet 

børsnoteringen af Sparekassen Sjælland omfatter koncernen og ikke kun moderselskabet. 

Der afgrænses fra at lave en værdiansættelse ud fra en DCF eller anden kapitalværdibaseret model, 

da værdiansættelsen alene ville belyse en fortolkning af forskellen imellem 

værdiansættelsesmetoderne og ikke bidrage til en undersøgelse af, hvilken ændring børsnoteringen 

har medført.  

Det lovmæssige aspekt omkring tvungen omdannelse til aktiekapital vil ikke blive analyseret, 

eftersom dette aspekt er uden for opgavens fokus og rammer. Endvidere medtages dette aspekt ikke 

i denne fremstilling grundet pladsmæssige årsager.  

Ydermere foretages ikke en indregning af øget kapitalkrav i prisfastsættelsen, eftersom 

tidsperspektivet i opgaven er med udgangspunkt i 2016. 

Opgavens rammer er således fastsat omkring de væsentligste aspekter i forhold til undersøgelsen af, 

hvilken værdimæssig betydning børsnoteringen af Sparekassen Sjælland har haft for garanterne. 

Andre interessante aspekter i forhold til emnet vil af pladsmæssige årsager ikke blive inddraget her.  
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2.3) Metode 

Opgavens metode vil følge af nedenstående metodik: 

 

Opgaven struktur er valgt opdelt i følgende afsnit: 

3) Sparekassen Sjælland 

Et kort indblik i sparekassens baggrund, forretningsmodel og governance struktur. Herefter en 

forklaring af hvad det vil sige at være garant, og årsagen til sparekassen bliver omdannet til 

aktieselskab. Afsnittet bruges til at undersøge, hvilken værdi garantbeviset udgjorde for garanterne 

for derved at kunne vurdere omdannelsens påvirkning. 

4) Værdigrundlaget 

Afsnittet benyttes til at analysere Sparekassen Sjællands rentabilitet, solvens og risiko. Analysen vil 

foretages ud fra nøgletal til at vurdere finansielle virksomheder sammenholdt med 2 valgte 

pengeinstitutter som reference. Værdigrundlagets analyse er afgørende for at kunne prisfastsætte 

ud fra multipler, da kendskabet til risikoen og rentabiliteten er afgørende for retvisende 

værdiansættelse. 
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5) Markedsanalyse 

Markedsanalysen er lavet med henblik på at forstå omverdenen som Sparekassen Sjælland 

konkurrerer i. Her benyttes en PEST-model, hvori det meget omfattende regelsæt af lov og 

regulativer er indsat som en politisk faktor. PESTLE-modellen er ikke valgt, da det på nuværende 

tidspunkt og nært kommende fremtid, vurderes at miljømæssige faktorer ikke vil påvirke 

pengeinstitutterne i sådan en grad, at det vil kunne ses i prisfastsættelsen.  

6) Børsnoteringen 2015  

Afsnittet undersøger grundlaget for prisfastsættelsen i børsnoteringen. Prospektet og dets 

forudsætninger og forventninger til værdien bliver gennemgået med henblik på at forstå grundlaget, 

som markedet vurderer aktiens værdi ud fra.  

7) Værdiændringer Q1 2016 

Væsentlige faktorer som påvirker Sparekassen Sjællands værdi vil blive analyseret for ændringer i 

første kvartal 2016. Formålet er at bestemme kvartalets påvirkning af den indre værdi ud fra den 

opnåede viden om sparekassen fra de tidligere analyserede afsnit. 

8) Værdien den 1.april 2016 

Skæringsdatoen for bestemmelsen af værdiændringen som følge af børsnotering var sat til 1. april 

2016. Afsnittet analyserer aktiemarkedets udvikling efter stabiliseringsaftalen er endt. Herefter 

analyseres aktiemarkedets påvirkning i forhold de værdiændringer som foregik i første kvartal 2016, 

for derved at prisfastsætte Sparekassen Sjællands aktiekurs.   

3) Sparekassen Sjælland 

3.1) Indblik 

Det som i dag er kendt som Sparekassen Sjælland, blev grundlagt i 1825 som Holsteinborg 

Sparekasse. Sparekassen var sin første af sin art, og var starten på en vækst i sparekasser, der 

medførte, at der i slutningen af 1800-tallet var mere end 500 sparekasser1. Sparekassernes vigtigste 

funktion var at gavne samfundet, som regel lokalområdet de befandt sig i, og var underlagt anden 

lovgivning end de sædvanlige banker. Helt frem til 1974 var sparekasser forhindret lovmæssigt i at 

                                                           
1
 Danmarks Industrimuseum: Flid, fedt og snyd, Sparekasser i 200 år.  
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konkurrere på lige fod med banker, og først ved bankreformen blev sparekasser og banker ligestillet 

således, at de kunne konkurrere på lige fod med at udstede usikkert lån, aktiehandel m.m.  

Sparekassen Sjælland har siden finanskrisens start øget det samlede antal kunder fra ca. 60.000 til 

143.000 kunder i 2016. Undervejs har Sparekassen Sjælland opkøbt Max Bank i 2011 fra Finansiel 

Stabilitet via Bankpakke IV hvor at Sparekassen Sjælland overtog de private kunder og hovedparten 

af erhvervskunderne. De efterladte af opkøbet var erhvervskunder med store, dårlige 

engagementer. Samlet set bidrog det med en vækst på ca. 35.000 kunder. Efterfølgende i 2013 

opkøber Sparekassen Sjælland Sparekassen Faaborg, der skal drives videre som selvstændigt 

datterselskab i koncernen under navnet Sparekassen Fyn. I løbet af 2016 vil der ske en 

sammensmeltning af de to sparekasser Sjælland og Fyn, således at disse selskabsmæssigt bliver til 

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S.    

3.2) Vision/mission 

Sparekassen Sjælland har som sparekasse altid haft et formål at gavne det lokale område, hvori 

sparekassen befandt sig, og har siden dets oprindelse ikke ændret sit formål, men udviklet området 

med Fyn. Således kan formålet læses i Sparekassen Sjælland årsrapport 2014: 

”At bidrage til at gøre Sjælland og Fyn til et bedre sted at leve, arbejde og drive virksomhed” 

Sparekassen Sjælland har således i deres mission lagt vægt på, at måden hvorpå de vil påvirke 

samfundet til at blive et bedre sted at ”leve, arbejde og drive virksomhed” er via partnerskaber 

inden for talentpleje og uddannelse2. Eksempelvis har Sparekassen Sjælland koncernen afsat en 

pulje på 500.000 kr. til et projekt kaldet ”Sjælland i bevægelse” for at støtte initiativer i de mindre 

lokalsamfund3. Dette skal ses ud af puljer på flere millioner som Sparekassen Sjælland dedikerer til at 

støtte uddannelse og talentpleje. 

I forbindelse med sparekassens børsnotering blev Fonden for Sparekassen Sjælland oprettet. Fonden 

ejer 6,5 % af den samlede aktiekapital og får udover det årlige udbytte en kapital på 85 mio.kr. som 

start i forbindelse med omdannelsen til aktieselskab. I forbindelse med omdannelsen blev der 

oprettet en bunden sparekassereserve, som i tilfælde af ophør skal anvendes til almennyttige eller 

velgørende formål. Fondens formål er således at støtte lokalsamfundet i almennyttige og velgørende 

formål med særlig vægt på uddannelse, talentpleje og partnerskaber. 

                                                           
2
 https://www.Sparekassen Sjælland.dk/IR/om_sparekassen 

3
 Sparekassen Sjælland Årsrapport 2014 side 3. 
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3.3) Forretningsmodel 

 

Sparekassen Sjællands forretningsmodel er baseret på de klassiske bankprodukter som ind- og 

udlån, opsparingsprodukter og lignende. Udgangspunktet er, at 90 % af kundernes udlån og 

garantier skal være relateret til en bopæl på Sjælland eller Fyn4. Sparekassen arbejder ud fra en 

holdning om, at de er et pengeinstitut der ved mere end det ”som kan sættes to streger under i et 

regneark” 5., og derved alle er velkomne i Sparekassen uanset deres økonomiske vilkår  

Sparekassen Sjælland har fravalgt sig at tilbyde finansielle højrisiko produkter og løsninger som er for 

kompliceret for kunden er at gennemskue. Deres finansieringsprodukter skal tilbydes på 

betryggende vilkår, ikke kun for den enkelte kunde med også for koncernens andre interessenter. 

Derfor ønskes det at have en slank og kompetent organisation hvor kerneområder ikke søges 

outsourcet. 

Sparekassen ønsker at være det fortrukne pengeinstitut for private og små-og mellemstore 

virksomheder inden for handel, service, produktion og landbrug. Et væsentligt fokusområde er at 

opretholde og hvis muligt øge antallet af filialer og lokale repræsentationer.6 

3.4) Governance 

 

Som garantsparekasse var Sparekassen Sjælland en selvejende institution, som var underlagt de 

særlige regler i lov om finansiel virksomhed i § 81. Repræsentantskabet var sparekassens øverste 

myndighed og skulle udgøre mindst 21 medlemmer samt vælges af garanterne. En garant havde en 

stemme pr. 1000 kr. garantkapital men maksimalt 20 stemmer. Repræsentantskabet valgte 

bestyrelsen for højest 4 år ad gangen. Ved overgangen til aktieselskab ændrer selskabsstrukturen sig 

til, at det bliver generalforsamlingen, der er den øverste besluttende myndighed jf. selskabslovens § 

76. Det oprindelige repræsentantskab vil blive udfaset frem mod 2018. Den nye governancestruktur 

efter omdannelsen til aktieselskab blev således: 

 

 

                                                           
4
 Sparekassen Sjælland Årsrapport 2015 side 19 

5
 https://www.spks.dk/ 

6
 Sparekassen Sjælland Prospekt 2015. 
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Figur 3-1: Governancestruktur 

 

Kilde: Sparekassen Sjælland
7 

3.5) Garant 

At være garant vil sige at eje garantkapital i en garantsparekasse. Garantkapitalen er ansvarlig 

kapital som aktier og efterstillet kapital, og indgår derved ikke i Indskydergarantifondens beskyttelse.  

Garanter opnår ved købet af garantkapital medindflydelse i Sparekassen med stemmerettigheder og 

mulighed for at opstille til repræsentantskabet. Den købte garantkapital forrentes årligt til en rente, 

der fastsættes af repræsentantskabet, og giver adgang til fordele i Sparekassen som eksempelvis 

bedre renter og mindre gebyrsatser.  

I Sparekassen Sjælland eksisterede 3 garantklasser frem til 2015; A, B og C, som hver især gav 

forskellige forrentninger og kundevilkår. Forrentningen var for 2014 2,75 % til 8,25 % afhængig af 

hvilken garantklasse garantbeviset tilhørte.  Kursen på garantkapitalen lå fast ved køb samt 

indløsning, og udgjorde derved ingen kursrisiko, medmindre indskuddets samlede kapital kom i fare 

grundet økonomiske problemer eller konvertering til aktiekapital. Efter 2015 blev garantklasserne 

samlet til en garantklasse, hvorefter der indførtes en garantbørs pr. 26 marts 20158. Indførelsen af 

garantbørsen havde den betydning, at de garanter der ikke havde opsagt garantkapitalen i 2014, 

skulle afhænde garantkapitalen via garantbørsen, hvilket krævede en køber af garantkapitalen. 

Tidligere kunne garanter ønske garantkapitalen indløst indenfor faste opsigelsesperioder, hvorefter 

repræsentantskabet kunne vælge at efterkomme ønsket.  Garanterne havde ikke krav på at få 

indfriet garantkapitalen. 

                                                           
7
 https://www.spks.dk/IR/om_sparekassen/governancestruktur#governance 

8
 Bonnichen, Tove: Sparekassen binder garantbeviser i en børs, 01-04-2015.  
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Garantkapitalen har gennem finanskrisen med lukning af andre Sparekasser medført kritik af 

garantkapitalens risiko, ikke var synliggjort og forsvarligt informeret til garanterne.  Finanstilsynet 

indledte i 2009 en undersøgelse af 7 sparekassers markedsføring, rådgivning og salg af 

garantbeviser, heriblandt ikke Sparekassen Sjælland. Nedenstående er et resumeudsnit af deres 

generelle konklusioner: 

- Markedsføringsmaterialet må ikke have et ensidigt fokus på fordele ved at investere i 

garantkapital. 

- Markedsføringsmaterialet skal indeholde en bedre og mere uddybende beskrivelse af 

den risiko, der er forbundet med at investere i garantkapital. 

- Ved køb af garantkapital skal kunden informeres om, at det følger af sparekassens 

vedtægter, at garanter ikke har krav på at få indløst garantkapitalen. 

- Det skal klart fremgå, at garantkapital er ansvarlig kapital og ikke et indskud på en 

konto. Finanstilsynet anbefaler derfor, at sparekasser ikke anvender betegnelsen ”konto” 

i forbindelse med tegning og registrering af garantkapital/garantbeviser, da kunden kan 

få det indtryk, at der er tale om et indskud på en konto.9 

Undersøgelsen viste, at enkelte sparekasser benyttede udtrykket ”ingen kursrisiko”, hvilket 

Finanstilsynet anså at være problematisk eftersom det kunne lede til forståelsen af, at det der ikke 

var forbundet risiko ved købet af garantkapitalen. Sparekassen Sjælland udmeldte i 2007 en 

pressemeddelelse om fordelene ved at blive VIP-garant, herunder udstedelsen af MasterCard Gold 

og tilhørende fordelen, som kun krævede et indskud på 50.000 kr. i ansvarlig garantkapital.  At være 

garant var stort set som at være aktionær, men indskuddet var værdifast og ikke kursafhængig10. 

Meddelelsen udtrykte ikke den risiko, der var forbundet med optagelsen af garantkapital, og gav 

også tilkendegivelsen af, at grænsen for køb af garantkapital var over 50.000 kr. I 2008 og 2009 gik 

henholdsvis Spar Mors og Løkken Sparekasse konkurs, hvilket medførte at garanterne mistede deres 

indskud, hvilket skabte forøget fokus på køb af garantkapital.  

Som beskrevet ovenstående, gik Finanstilsynet ind og vurderede et antal sparekassers håndtering af 

udbydelsen af garantkapital, og ligeledes var der offentligt fokus fra de danske journalister. TV2 

bragte et indslag om garantkundernes manglende rådgivning om risiko fra sparekasserne, og at alle 

landets daværende 47 sparekasser havde valgt at stoppe for udbetalingen af garantbeviserne11. 

Dette var ikke korrekt, og flere omstændigheder i indslaget gav daværende direktør i Sparekassen 

Sjælland, Flemming Hansen, anledning til at klage over indslaget til TV2. I klagen påpegede Flemming 

                                                           
9
 Finanstilsynet: Finanstilsynets undersøgelse af sparekassers salg af garantbeviser 2009.  

10
 Sparekassen Sjælland, Pressemeddelelse: Guldregn over Sparekassens Sjællands kunder og garanter, 24-09-

2007.  
11

 TV2: Garantkunder ført bag lyset, 19-03-2016.  
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Hansen, at i Sparekassen Sjælland kunne man være garant for max. 50.000 kr. og at der ikke blev 

udstedt lån til at købe garantkapital12.    

 

Fra 2007 til 2009 havde Sparekassen Sjælland hermed ændret vilkårene til, hvor meget garantkapital 

en kunde kunne købe. Fra minimum at skulle betale 50.000 kr. i garantkapital for at opnå VIP-Garant 

status, ændredes vilkårene nu til maksimalt at måtte indskyde 50.000 kr. som garant.   

Betydningen af garantkapitalens størrelse er essentiel for forståelsen af værdien for garanterne. Ved 

et indskud af et lavt beløb, som eksempelvis 1000 kr., vil forventningen til, hvorvidt garantkapital 

anses som en investering fremfor et medlem/loyalitetsindskud for at opnå bedre vilkår i 

pengeinstituttet, være forskellig fra hvis garantkapitalens størrelse var på 20.000 kr.  Ved en 

garantkapital på ca. 954 mio. kr. fordelt på 27.000 garanter13, udgjorde det gennemsnitlige 

garantkapitalindskud ca. 35.000 kr. Garanternes indskud har været i en størrelsesorden som 

medfører, at indskuddet alene ikke ses som et medlemsindskud, men også en investering og de 

dertilhørende krav på forrentning og risikooplysning ved udstedelse.  

Garantkapitalen er en væsentlig del af Sparekassen Sjællands kapitalgrundlag, da den må indgå i 

kernekapitalen. Udover at garantkapitalen giver en loyalitet fra garanterne, som er medejere af 

sparekassen og ikke kan indløse garantbeviset uden sparekassens medvilje, er garantkapitalen et 

billigt alternativ til hybridkapital, som forrentes i et højere niveau.  

Tabel 3-1: Garantkapital i forhold til egenkapital 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Garantkapital i forhold til egenkapital 28% 28% 32% 33% 35% 37% 39% 62% 43% 

Kilde: Sparekassen Sjælland årsrapporter 2006-2014. 

Sparekassen Sjælland har øget andelen af garantkapital i alle årene fra 2006 til 2014. Nedgangen i 

2013 er ikke medført af mindre garantkapital, men derimod et år med negativt årsresultat hvoraf 

egenkapitalen faldt. I året 2013 blev der stadigvæk udbetalt renteafkast på garantbeviserne, selvom 

kapitalen måtte tages fra egenkapitalen og ikke et positivt resultat som tidligere år.  

 

                                                           
12

 Flemming Hansen: KLAGE: Højrentekonto og garantibeviser, 25-03-2019.  
13

 Sparekassen Sjælland årsrapport 2014 
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3.6) Garantsparekasse til aktieselskab 

Siden lovændring i 1988 har det været muligt for Sparekasser at omdanne sig til et aktieselskab og 

derved få adgang til aktiekapital. Skiftet fra selvejende institution til aktieselskab har været en 

overvejelse i mange år for Sparekassen Sjælland. Allerede i 2004 udtalte daværende direktør, 

Flemming Hansen, at når dagen kom hvor sparekassen havde brug for yderlige kapital, var de 

afklaret med at skulle omdannes til aktieselskab med børsnotering14. Han vurderede på det 

tidspunkt, at de ville få brug for ny kapital når sparekassens solvensprocent var på 12 til 13 pct.  

Sparekassens solvensprocent var faldet i årene efter finanskrisen, og i 2014 var solvensen nede på 

14,65pct. Den 10 år tidligere udtalt grænse nærmede sig.   

Tabel 3-2: Sparekassen Sjællands solvensprocent 

Sparekassen Sjælland 2010 2011 2012 2013 2014 

Solvensprocent  21,80 16,80 19,50 15,08 14,65 

Kilde: Finanstilsynets nøgletalssamling 2014
15

 

Den officielle udmelding kom i weekenden den 13. september 2014 til garanterne, at Sparekassen 

Sjælland skulle omdannes til aktieselskab og herefter børsnoteres.  

Lars Petersson meddelte at grundet nye regler i form af forordninger fra Den Europæiske 

Banktilsynsmyndighed, EBA, var der flere områder der ville ændre den måde som Sparekassen 

Sjælland drev garantsparekasse på16. Lars Peterson påpeger 3 væsentlige ændringer i forordningen, 

som er baggrunden for beslutningen, herunder muligheden for at have flere garantklasser ændres 

til, at der kun må være en garantklasse. Endvidere ændrer længden på opsigelsesperioden sig, og det 

vil ikke være muligt at have faste opsigelsesperioder og dermed vil Sparekassen Sjælland være 

nødtaget til at lave en garantbørs. Lars Petersson forklarer i et interview til FinansWatch17 nærmere 

om en specifik indløsningsregel fra EU, som giver en fast nettoramme der gives af Finanstilsynet. 

Denne vil være på maksimalt 2 % af den egentlige egenkapital. Grundet de daværende 3 

garantklasser vil der være et netto flow i starten af året, som medfører at indløsning overstiger 

nettorammen på de 2 % og derved vil den eneste løsning være at oprette en garantbørs, hvilket Lars 

Petersson vurderede at være en forkert beslutning. 

                                                           
14

 Svaneborg, Thomas G.: Bankkrig på 1. klasse, 22-02-2004. Hentet: 04-02-2016 
15

 Finanstilsynet: Nøgletal 2014.  
16

 Sixhøj, Mads: Spar Sjællands garanter må vænne sig til forandringer, 15-09-2014.  
17

 Kronenberg, Kasper: Her er reglen, der sender Spar Sjælland mod fondsbørsen, 17-09-2014 
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I start 2015 sender Sparekassen Sjælland årets første nyhedsbrev ud,18 hvor at der informeres om 

årets 2015 planer, herunder vejen mod aktieselskab. Sparekassen forklarer, at repræsentantskabet 

har besluttet at sammenlægge de 3 garantklasser grundet de nye EU regler.  Ligeledes oplyses det, 

at Sparekassen forventer at blive omdannet i oktober 2015, og at Sparekassen vil have samme 

værdigrundlag og være samme sparekasse som tidligere blot med et A/S i navnet. 

I løbet af 2015, indkaldes alle garanterne til informationsmøder, hvor at garanterne kan få svar og 

afklaringer på eventuelle spørgsmål vedrørende aktieselskabsomdannelsen. I september 2015 har 

Lars Petersson og resten af ledelsen sidste møde med garanterne, hvor spørgsmålet om årsagen til 

omdannelsen af sparekassen til aktieselskab bliver stillet. Hertil svarer Lars Petersson: 

”.. 

Beslutningen er en taget fordi, at med den EU-regulering vi har set i kølvandet på krisen, er det er 

vores vurdering, at for at bevare en stærk sparekasse og et stærkt alternativ er det den vej, der er 

den rigtige. Det er ikke noget, vi har et stort ønske om, men vi ønsker at have så stærk en sparekasse 

som muligt.”19 

Efter Sparekassen Sjælland meldte sin kommende børsnotering til garanterne og markedet, var 

andre sparekasser ude at kommentere på forklaringen udmeldt af Lars Petersson. 

Sparekassen Vendsyssel, Sparekassen Kronjylland og Middelfart Sparekasse blev spurgt om deres 

overvejelser om at følge Sparekassen Sjælland med børsnotering. De tre Sparekasser kunne ikke se 

behovet for at blive børsnoteret grundet nye EU-regler, men var enige om, at ændringen omkring 

garantklasser ville have betydning og derfor kun havde en garantklasse20. Klaus Skjødt, direktør i 

Sparekassen Kronjylland, vurderer i samme interview, at det må være interne forhold i Sparekassen 

Sjælland, som var medvirkende til, at børsnoteringen bliver nødvendig.  

Kontorchef hos Finanstilsynet, Sean Hove, bakker op omkring forklaringen om, at de nye EU-regler 

påvirker Garantsparekasserne21, herunder muligheden for indløsning af garantkapitalen, som nu er 

underlagt krav om godkendelse fra Finanstilsynet, der netop har indført en forhåndsgodkendelse på 

2 % af den egentlige egenkapital som Lars Petersson udtalte.  Ligeledes er der ændret i reglerne om 

garantklasser, som har medført, at der nu er mulighed at have 2 garantklasser, heraf den ene uden 

stemmeret.  

                                                           
18

 Garantbrev fra Sparekassen Sjælland er vedlagt som Bilag 1. 
19

 Plesner, Morten: ”Goldman Sachs eller Sparekassen Sjælland, det er sådan set spørgsmålet”, 09-09-2015.  
20

 Kronenberg, Kasper: Sparekasser: Børsnotering er slet ikke et tema for os, 16-09-2014.  
21

 Fremmen, Mathias Bencke: Tilsynet: Garanter passer ikke ind i EU’s mainstream, 30-10-2015.  
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Den ikke stemmeberettigede garantklasse ville være imod Sparekassen Sjællands selvidentitets 

forståelse, og kombinationen med, at de interne forhold i den tidligere tre delte garantklasse som 

gav problemer med at overholde 2 %-reglen medførte, at Sparekassen Sjælland var nødsaget til at 

samle sine garanter i en garantklasse og indføre en garantbørs. 

4) Værdigrundlaget 
 

Ved en børsnotering er værdien bestemt ud fra udbud og efterspørgsel. Værdigrundlaget som ligger 

til grund for aktiens værdi er altafgørende for at kunne prisfastsætte aktiens kurs. For at kunne 

vurdere, hvilken værdi sparekassens aktie bør vurderes til, skal sparekassens evne til at skabe 

forrentning samt den risiko der medfølger vurderes. Sparekassens værdigrundlag vil blive vurderet 

sammen med 2 børsnoterede selskaber som reference, hvor at Jutlander og Spar Nord vurderes til at 

være sammenlignelige på flere risiko- og indtjeningsområder, hvorfor disse er valgt som 

sammenligningsgrundlag. 

Medmindre andet er nævnt, tager de nedenfor benyttede nøgletal tager udgangspunkt i nøgletal 

opstillet for finansområdet fra Anbefalinger & Nøgletal 2015 af Henning Skov Jensen, 

Finansforeningen22. Alle beregninger er foretaget i Excel ark som er vedlagt opgaven som bilag 3 – 

nøgletal. 

 

4.1) Rentabilitet 

 

4.1.1) Egenkapital forrentning 

Return of Equity, ROE, beskriver hvor god en virksomhed er til at genere afkast i forhold til 

egenkapitalen.  ROE kan opstilles som: 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑡

𝐺𝑛𝑠. 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

 

 

Udviklingen for ROE og de valgte peers er udregnet og illustreret i nedenstående graf: 
                                                           
22

 Jensen, Henning Skov. ”Anbefalinger & Nøgletal 2015”. 
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Figur 4-1: Egenkapitalens forrentning 

 

Kilde: Pengeinstitutternes årsrapporter 

I 2007 havde Sparekassen Sjælland en ROE på 12,2 % som var lidt lavere end Spar Nord og Jutlander, 

men stadigvæk en pæn egenkapitalforrentning, der til og med 2014 ikke er opnået igen. Fra år 2008 

begyndte Sparekassen Sjælland at foretage nedskrivninger på udlån og tilgodehavende grundet 

recessionen som Danmark og resten af verden var ramt af. Afmatningen af økonomien betyder, at 

både Sparekassen Sjælland samt konkurrenter er tvunget til at foretage nedskrivninger, hvilket 

påvirker resultatet negativt.  Spar Nord har i hele perioden en positiv egenkapitalforrentning hvor at 

Jutlander i 2010 og 2011 havde et negativt resultat som følge af en kombination af høje 

nedskrivninger, udgifter til bankpakker samt faldende rente- og gebyrindtægter.  

Pengeinstitutternes primære indtægt er fra renter og gebyrer. Eftersom dette påvirker resultatet 

væsentligt er det nødvendigt at vurdere deres evne til have en høj indtjening: 

Figur 4-2: Netto rente- og gebyrindtægter ændringer 

 

Kilde: Pengeinstitutternes årsrapporter 

-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sparekassen Sjælland 12,2% 2,4% 0,7% 0,9% 0,4% 0,9% -39,7% 9,7%

Spar Nord 17,5% 2,3% 2,9% 2,5% 6,1% 4,2% 8,6% 9,0%

Jutlander Bank 14,0% 2,4% 1,4% -2,6% -6,9% 0,5% 0,4% 3,8%

Egenkapitalens forrentning 

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

∆ Netto rente- og gebyr indtægter  

Sparekassen Sjælland Spar Nord Jutlander Bank



Side 18 af 92 
 

Spar Nord har stigende nettorente- og gebyr indtægter i 2008 og 2009, hvorefter et fald i 

renteindtægterne medførte nedgang i 2010 og 2011. Renteindtægternes reduktion var grundet 

faldende renteindtægter fra Spar Nords obligationsbeholdning stigende renteudgifter til hybrid- og 

seniorkapital23.  I årene 2012 og 2013 vokser nettogebyrindtægterne grundet øget fremgang på 

realkreditområdet. Samtidigt vokser nettorenteindtægterne grundet en højere udlånsmarginal samt 

end bedre funding. Nedgangen i 2014, men et stadigt højt niveau, skyldtes en lavere udlånsmarginal 

og lavere renteindtægter på obligationsbeholdningen. Nettogebyrindtægterne er modsat steget 

betydeligt grundet handel med værdipapirer, formuepleje og realkredit24. 

Jutlander havde positive nettorente- og gebyrindtægter indtil 2010. Jutlander har haft en stor 

overskudslikviditet grundet optaget statsgaranterede obligationslån placeret i obligationer, 

hvorefter renteudgifter blev større end renteafkastet i 2010 og 201125. I 2011 indfrier Jutlander 

obligationslån for 1,3 mia. kr., hvilket forbedrer året 2012 samt fører til øgede gebyrindtægter 

grundet høj realkreditaktivitet. 2014 er året hvor Jutlander Bank bliver til som fusion, og derved en 

naturlig større nettorente- og gebyrindtægt værdi som følge. Året er samtidigt påvirket af højere 

gebyrindtægter som konsekvens af konverteringer af realkreditlån og sparede renteudgifter på 

statslig hybrid kernekapital26.  

Sparekassen Sjælland havde et fald i nettorente- og gebyrindtægterne i 2009 og 2010, som tilskrives 

det generelt faldende renteniveau. I 2011 er der et mindre fald samlet set, hvilket skyldes en 

forøgelse af renteindtægterne, men en endnu større stigning i renteudgifterne på grund af en 

faldende rentemarginal og øgede udgifter til efterstillede kapitalindskud27. Indeholdt i de øget 

udgifter var en stigning i garantiprovision til Finansiel Stabilitet grundet individuel statsgaranti. Året 

2012 er positivt præget af overtagelsen af sunde dele af Max Bank, hvor at renteindtægterne stiger 

med 24 % og renteudgifterne tilsvarende kun 12 %. Sparekassen har samtidigt haft stigende 

gebyrindtægter, primært grundet de øgede lånomlægninger på boligmarkedet som Spar Nord og 

Jutlander også var positivt præget af. I 2013 købes Sparekassen Faaborg, hvilket medfører en øget 

nettorente- og gebyrindtægt, hvor at året ellers havde været ramt af faldende nettorenteindtægter. 

De faldne renteindtægter skyldtes lavere rente på den store obligationsbeholdning. I samme 

forbindelse blev der optaget ny kapital til købet, hvilket medførte stigende renteudgifter. Året 2014 

                                                           
23

 Spar Nords Årsrapport 2010 & 2011 
24

 Spar Nords Årsrapport 2014 
25

 Jutlander årsrapport 2010, 2011 og 2012 
26

 Jutlander årsrapport 2014. 
27

 Sparekassen Sjælland årsrapport 2009, 2010, 2011. 
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er påvirket af samme faktorer som år 2013, hvor den nu større udlånsbase har medført en stigende 

renteindtægt, og styrkelsen samt refinansiering af koncernens kapitalbase har medført faldende 

renteudgifter. Gebyr- og provisionsindtægter er ligeledes steget grundet de fortsat mange 

låneomlægninger på ejendomsmarkedet28.  

Egenkapitalens størrelse har en stor påvirkning på ROE, da en lavere egenkapital øger 

egenkapitalforrentningen.  Ligeledes vil et fald i ROE også vil kunne forklares ved en øget egenkapital 

og et uændret resultat. Nedenstående illustration er en indeksering af egenkapitalen på Sparekassen 

Sjælland, Spar Nord og Jutlander Bank. Indekset er indeks 100 i 2006. 

Figur 4-3: Egenkapital indeks 2006 

 

Kilde: Pengeinstitutternes årsrapporter 

Både Sparekassen Sjælland, Spar Nord og Jutlander har i perioden 2006-2014 ikke haft noget år hvor 

at egenkapitalens størrelse har været lavere end udgangspunktet i 2006. Der ses ikke nogen 

forklaringer ud fra egenkapitalen som skulle have medført de udregnende ROE resultater 

ovenstående. Eksempelvis burde den lavere egenkapitals størrelse for Sparekassen Sjælland i 2013 i 

forhold til 2012 alt andet lige have betydet en højere ROE såfremt dette var den eneste ændring. 

Betydningen heraf, er forklaringen til den faldende ROE ikke kan forklares ud fra en øget egenkapital 

og derfor må forklaringen analyseres nærmere ud fra resultatet. Egenkapitalforrentningen på 

pengeinstitutter skal benyttes med stort forbehold. ROE tager ikke højde for risikoen eller den gæld, 

som har været nødvendig for at genere resultatet.  

                                                           
28

 Sparekassen Sjælland årsrapport 2014. 

100
120
140
160
180
200

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sparekassen Sjælland 100 119 130 134 141 146 154 107 153

Spar Nord 100 113 110 114 120 127 164 179 193

Jutlander Bank 100 118 119 123 121 114 115 117 188

Egenkapital indeks 2006 



Side 20 af 92 
 

4.1.2) ROA 

For at se bort fra hvordan pengeinstituttet er finansieret, opstilles afkastningskrav på baggrund af de 

gennemsnitlige aktiver fremfor egenkapitalen. Nøgletallet ROA kan derved benyttes på tværs af 

pengeinstitutterne, uagtet sammensætningen er af egenkapital og gæld. 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡

𝐺𝑛𝑠. 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟
 

Figur 4-4: Afkastningsgrad 

 

Kilde: Pengeinstitutternes årsrapporter 

Afkastningsgraden har alle år for Sparekassen Sjælland, bortset fra 2013, været positiv. De faldende 

resultater samtidigt med stigende aktiver medførte til det lave niveau i 2008-2013. Sparekassen 

Sjælland købte Sparekassen Faaborg i 2013, hvilket medførte en forbedring af resultatet samt 

balancen. Såfremt opkøbet ikke havde været foretaget, havde aktivernes størrelse været mindre i 

2013 grundet de store nedskrivninger på udlån, og ikke større som den samlede koncernbalance 

endte på. Derved bidrog opkøbet til en forbedring af ROA på knap 2 procentpoint i 2013. I året 2014 

fik Sparekassen Sjælland vendt afkastgraden igen, og leverede det bedste afkast siden 2007. For så 

vidt angår Jutlanders afkastningsgrad kan denne beskrives ud fra samme tendenser som Sparekassen 

Sjælland. Faldende resultater fra 2007 til 2011, hvor især voksende nedskrivninger havde en stor 

betydning for resultatet. Hvor Sparekassen Sjælland lavede en ekstraordinær stor nedskrivning i 

2013, men samtidigt var positivt påvirket af købet af Sparekassen Faaborg, havde Jutlander et højt 

niveau af nedskrivninger over en årrække. Kombineret med en større balance i 2010 grundet 

stigning i obligationsbeholdningen samt tilgodehavende hos Nationalbanken og andre 
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kreditinstitutter, og et negativt resultat, gav det en negativ afkastningsgrad. I år 2011 falder 

balancen grundet indfrielse af udstedte obligationslån, men årets negative resultat er vokset endnu 

mere. I årene 2012-2014 generer Jutlander positive resultater og deres afkastningsgrad vokser. Spar 

Nord har ingen af årene fra 2007 til 2014 haft et negativt resultat, hvilket afspejles i deres 

afkastningsgrad. Udover nedgangen fra 2007 til 2008 ved finanskrisens indtræden, har Spar Nord 

tilnærmelsesvis leveret et voksende resultat årligt. 

4.1.3) RORWA 

 

For at vurdere indtjeningen i forhold til den risiko pengeinstituttet har taget, er det i det følgende 

nødvendigt at tage højde for den risiko, som pengeinstituttet generer sit resultat på baggrund af. Et 

alternativ til ROE, som netop ikke tager højde for risiko, er RORWA - Return On Risk Weighted 

Assets.  

RORWA er et udtryk for resultatet i forhold til de risikovægtede aktiver. Opgørelsen af risikovægtede 

aktiver kan gøres ud fra forskellige metoder, normalt Standardmetoden eller IRB på kreditrisikoen 

som kapitalkravsdirektivet anerkender, og mere avancerede metoder kræver særskilt tilladelse fra 

Finanstilsynet29.  Metoden til at opgøre den samlede risikoeksponering har ændret sig igennem de 

forskellige BASEL-ordninger, og har ligeledes en mulighed for forskellige metoder til opgørelse.  

𝑅𝑂𝑅𝑊𝐴 =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡

𝐺𝑛𝑠. 𝑠𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑒𝑘𝑠𝑝𝑜𝑛𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔
 

Figur 4-5: Afkast på risikovægtede aktiver 

 

Kilde: Pengeinstitutternes årsrapporter 
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De negative resultater for Sparekassen Sjælland og Jutlander har påvirket RORWA til en lav og 

ligefrem negativ afkast. Det store negative resultat i 2013 for sparekassen er tydeligt. Spar Nord har 

en positiv forrentning henover alle årene, og ved næsten at fordoble indtjeningen i år 2013 og 2014 i 

forhold til 2012, samtidigt med kun at have en lille stigning i risikovægtede aktiver, øges deres 

afkast.  

4.1.4) Renter 

I den klassiske pengeinstitutmodel kommer indtjeningen fra indlån og udlån. Med tiden er gebyrer 

begyndt at få en større betydning, især i perioder hvor renteniveauet er lavt, har gebyr og 

provisioner en større betydning. Sparekassen Sjælland er i den forstand et gammeldags institut, som 

baserer størstedelen af indtjeningen på renteindtægter.   

I den traditionelle forstand, kan rentemarginalen opgøres som den gennemsnitlige udlånsrente 

fratrukket den gennemsnitlige indlånsrente. 

Figur 4-6: Rentemarginal Sparekassen Sjælland 

 

Kilde: Sparekassen Sjællands årsrapporter 

𝐺𝑒𝑛𝑛𝑒𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑢𝑑𝑙å𝑛𝑠𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖𝑛𝑑𝑡æ𝑔𝑡 𝑎𝑓 𝑢𝑑𝑙å𝑛

𝐺𝑒𝑛𝑛𝑒𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑢𝑑𝑙å𝑛
  

𝐺𝑒𝑛𝑛𝑒𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑖𝑛𝑑𝑙å𝑛𝑠𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖𝑛𝑑𝑡æ𝑔𝑡 𝑎𝑓 𝑖𝑛𝑑𝑙å𝑛

𝐺𝑒𝑛𝑛𝑒𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑖𝑛𝑑𝑙å𝑛
 

Ovenstående figur viser, hvordan Sparekassen Sjælland har forøget deres traditionelle rentemarginal 

siden 2007. Renteniveauet har været faldende i en længere periode, hvilket har påvirket 

indlånsrenten til at falde. Dette har i sammenhæng med, at Sparekassen Sjælland har formået 

gennemsnitligt at opretholde udlånsrenten i samme niveau, medført et større spread i 
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rentemarginalen.  

I et pengeinstitut, hvor udlånene alene er finansieret af indlån, vil ovenstående rentemarginal være 

udtrykket for pengeinstituttets evne til at drive traditionel indlån-udlåns forretning. 

Rentemarginalen ovenstående tager ikke højde for, at fundingen til udlånet kan være kommet fra 

andet end indlån, og derved opstår en manglende forklaringsfaktor på tværs af institutterne. 

Rentemarginallen REA er udregnet på baggrund af de risikovægtede aktiver. Som nævnt tidligere i 

afsnittet under RORWA er der nogle vigtige forudsætninger at være opmærksomme på ved brug. 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙, 𝑅𝐸𝐴 =  
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖𝑛𝑑𝑡æ𝑔𝑡

𝐺𝑛𝑠. 𝑠𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑒𝑘𝑠𝑝𝑜𝑛𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔
 

Rentemarginalen REA belyser evnen til at tjene penge på renterne i forhold til de risikovægtede 

aktiver, og derved inddrager risikoens påvirkning af en forventet renteindtægt. I 2008 frem til og 

med 2011 faldt renteindtægterne samtidig med at de risikovægtede aktiver steg, hvilket medførte 

faldene rentemarginal. Fra 2012 stiger rentemarginalen REA igen idet de øgede renteindtægter er 

større end de tilsvarende voksende risikovægtede aktiver. 

For at kunne vurdere pengeinstitutternes evne til at tjene penge på udlån, skal deres samlede 

fundingomkostninger og afkast fra rentebærende aktiver klarlægges.  

𝐴𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡 𝑎𝑓 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑏æ𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 =  
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖𝑛𝑑𝑡æ𝑔𝑡𝑒𝑟

𝐺𝑛𝑠. 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑏æ𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟
 

Hvor at rentebærende aktiver består af tilgodehavende hos kreditinstitutter + udlån + obligationer. 

Figur 4-7: Afkast af rentebærende aktiver 

 

Kilde: Pengeinstitutternes årsrapporter 
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Sparekassen Sjælland formår at have et pænere afkast på den rentebærende periode i forhold til 

Spar Nord. Jutlanders afkast følger og svinger tæt på Sparekassen Sjællands afkast. Der ses en 

sammenhæng imellem udviklingen på afkast de rentebærende aktiver på tværs af 

pengeinstitutterne i årene 2007-2010, hvorefter en lille forskydning i 2011 forekommer hos 

Sparekassen Sjælland grundet det større udlån på balancen fra Max Bank opkøbet, hvor tilsvarende 

renteindtægter først indtjenes i 2012.  

Fundingomkostningerne beskriver renteomkostningerne, der opstår som følge af den rentebærende 

gæld: 

𝐹𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 =  
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟

𝐺𝑛𝑠. 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑏æ𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑔æ𝑙𝑑
 

Hvor at rentebærende gæld består af gæld til kreditinstitutter + indlån + udstedte obligationer + 

efterstillet kapital. 

Figur 4-8: Fundingomkostninger 

 

Kilde: Pengeinstitutternes årsrapporter 

Både Sparekassen Sjælland, Spar Nord og Jutlander har en kort forhøjelse af fundingomkostningerne 

i 2008, hvorefter finanskrisen indtræder. Der bliver placeret flere penge i indlån og 

pengeinstitutternes indlåns konto vokser samtidigt med at renteomkostningerne falder. 

Renteomkostningerne falder som takt med at renteniveauet i samfundet falder kraftigt. En ændret 

funding imellem indlån, obligationer og efterstillet kapital betyder forskellen for, hvordan 

renteomkostningerne fordeler sig.  

Ved at vurdere afkastet fra den rentebærende aktiver fratrukket funding omkostningerne, beregnes 

en mere korrekt rentemarginal, der netop tager højde for, hvordan renteindtægterne er fundet.  
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Figur 4-9: Rentemarginal 

 

Kilde: Pengeinstitutternes årsrapporter 

Ovenstående figur viser, at Jutlander formår i alle årene efter 2008 at have en højere rentemarginal 

over Sparekassen Sjælland og Spar Nord. Sparekassen Sjælland har et højere renteafkast end Spar 

Nord alle år, men har tilsvarende også en højere fundingomkostning. I årene 2009-2011 er Spar Nord 

i stand til at sænke sine renteudgifter til indlån samt kreditinstitutter og centralbanker betragteligt 

mere end Sparekassen Sjælland. I årene 2012-2014 sænker Sparekassen Sjælland sine 

fundingomkostninger og ender med en højere rentemarginal end Spar Nord. Rentemarginalen 

fortæller ikke noget om risikoen på udlån og indlån, og derved er det naturligt også at vurdere, 

hvorvidt der ses en større risiko i de institutter med en højere rentemarginal.  

4.1.5) Nedskrivninger 

Nedskrivninger har været voksende under den seneste finanskrise, og pengeinstitutterne har været 

tvunget til at påtage nedskrivningerne i regnskabet så snart forelå tegn på at udlånet eller 

tilgodehavendet var mindre værd end oprindeligt værdisat til. Nedskrivningerne foretages både 

individuelt samt gruppevis. Den individuelle nedskrivning foretages når der ligger grund til objektiv 

indikation på værdiforringelse. De nuværende fulgte regler for OIV er specificeret i Sparekassen 

Sjællands årsrapport 2015: 

- ”Låntager er i betydelige økonomiske vanskeligheder. 

- Låntager kontraktbrud, eksempelvis i form af manglende overholdelse af betalingspligt for afdrag og 

renter. 

- Når sparekassen yder låntager lempelser i vilkår, som ikke ville være overvejet, hvis ikke låntager var i 

økonomiske vanskeligheder. 
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- Det er sandsynligt, at låntager vil gå konkurs eller bliver underlagt anden økonomisk rekonstruktion”
30

. 

Nedskrivningen vil beregnes til værdien mellem den regnskabsmæssige værdi og nutidsværdien af 

de forventede fremtidige betalinger på udlånet. De gruppevise udlån vurderes på baggrund af ens 

kreditkarakteristika i Sparekassen Sjælland ved hjælp af en segmenteringsmodel, som er udviklet af 

Lokale Pengeinstitutter.  

Sparekassen Sjælland har efter 2007 haft nogle svagt stigende gruppevise nedskrivninger op til 45 

mio. kr. i 2014, hvor at de individuelle nedskrivninger har været i en anden størrelse klasse. De 

individuelle nedskrivninger fra 25 mio.kr. i 2007 til 222 mio. kr. i 2012. I 2013 foretog Sparekassen 

Sjælland en nedskrivning over 1.423 mio.kr. på individuelle udlån. For at kunne vurdere denne 

nedskrivning, skal nedskrivningen ses i forhold til nedskrivningerne hos Spar Nord og Jutlander. 

Nedskrivningerne på udlån skal vurderes i forhold til det gennemsnitlige udlån for derved at se, 

hvilket tabsforhold der har været på årsbasis.  

𝑇𝑎𝑏𝑠𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 =  
𝑁𝑒𝑑𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑝å 𝑢𝑑𝑙å𝑛

𝐺𝑛𝑠. 𝑢𝑑𝑙å𝑛
 

Figur 4-10: Tabsprocent 

 

Kilde: Pengeinstitutternes årsrapporter 

Jutlander Bank har igennem perioden 2008-2012 og 2014 den højeste tabsprocent af de 3 

pengeinstitutter. Nedeskrivningerne ligger fra 2009 og frem i en konstant niveau på omkring 3,3-4,2 

% i tab. I 2013 foretager Sparekassen Sjælland en stor nedskrivning som medvirker en tabsprocent 

på 14,4 %. I årsrapporten for 2013 oplyser Sparekassen Sjælland, at efter gennemgang af 

                                                           
30

 Sparekassen Sjællands årsrapport 2015, side 46  
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Finanstilsynet var der fundet behov for hårdere kreditstyring, og at der skulle nedskrives for 

yderligere ca. 550 mio.kr ekstra på store ejendomsengagementer. Ligeledes skulle der nedskrives på 

privatkunder som konsekvens af krisen, og det samlede nedskrivningsbehov blev 1.460 mio.kr. i 

2013. Den store nedskrivning anså Sparekassen Sjælland som en engangsforestilling for en endelig 

afregning af finanskrisen. Året 2014 gav mere normaliseret nedskrivning, som endte med en 

tabsprocent på 2,5 % imod Jutlanders tabsprocent på 3,9 %. Spar Nord har igennem alle årene en 

tabsprocent på mindre end 2 %, og har den laveste tabsprocent i perioden på nær 2011, hvor at 

Sparekassen Sjælland har en tabsprocent på 0,9 % imod Spar Nords på 1,0 %. 

Det høje udsving i tabsprocent i 2013 for Sparekassen Sjælland i forhold til Jutlanders tidligere års 

højere tabsprocent, giver anledning til at vurdere den samlede tabsprocent i årene 2007-2014. 

𝑇𝑎𝑏𝑠𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡2007−2014 =  

∑ 𝑁𝑒𝑑𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑝å 𝑢𝑑𝑙å𝑛𝑇
𝑡=1

𝑇
∑ 𝐺𝑛𝑠. 𝑢𝑑𝑙å𝑛𝑇

𝑡=1
𝑇

 

Figur 4-11: Nedskrivningen i forhold til udlån 

 

Kilde: Pengeinstitutternes årsrapporter 

Som illustreret i ovenstående figur, er det ene års betragtelige nedskrivning af stor nok faktor til, at 

den gennemsnitlige tabsprocent er større end Jutlander Bank samt væsentligt større end Spar Nord. 

Forholdet imellem Sparekassen Sjælland og Jutlander er 0,4 procentpoint, hvilket sammenlignet 

med forskellen til imellem Spar Nord og Jutlander på 2,0 procentpoint er forholdsvis lille.  
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4.1.6) Indtjening pr. omkostningskrone 

Indtjening pr. omkostningskrone udtrykker hvordan pengeinstituttets indtægter udvikler sig i forhold 

til de tilsvarende udgifter. Finanstilsynets nøgletal udtrykker udregningen som: 

𝐼

𝑂
=

Indtægter inkl. kursreguleringer

Omkostninger inkl. nedskrivninger på udlån
  

Nøgletallet skal være over 1 for at pengeinstituttet har en positiv indtjening da omkostningerne 

ellers vil være større og instituttet taber penge. Sparekassen Sjælland, Spar Nord og Jutlander har 

alle en nedgang i I/O efter 2007, hvor nedskrivningerne indtræder og indtil 2010, hvor Sparekassen 

Sjælland og Spar Nord stabiliserer og kontrollerer deres stigende omkostninger. Faldene i 

indtægterne bliver mindre, men omkostningerne samt nedskrivningerne bliver mindre for alle 3 

pengeinstitutter.  Jutlander har både faldende indtægter og stigende nedskrivninger 2010 og 2011, 

og først i 2012, hvor nedskrivningerne aftager får Jutlander en I/O på over 1.  

I 2013 laver Sparekassen Sjælland som tidligere nævnt en stor nedskrivning som medfører en I/O på 

0,56. Sparekassens nedskrivning i 2014 er tilbage i niveau med 2012 og har samtidigt øget sin 

indtjening og sunket sine omkostninger, hvilket medfører sit højeste I/O siden 2008. Spar Nord har i 

perioden en I/O på større end 1, og får nedbragt sine omkostninger hurtigt samtidigt med, at de får 

øget deres gebyrer og provisionsindtægter. Samlet set medførte det til en stigende I/O fra 2009 og 

frem til 2014. 

Figur 4-12: Indtjening i forhold til omkostninger 

 

Kilde: Pengeinstitutternes årsrapporter 
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4.1.7) Personaleomkostninger 

Personale- og administrationsomkostningerne er en af de store udgiftsposter i et pengeinstitut, 

hvilket kan forklares med, at et pengeinstitut drives som en servicevirksomhed. I en turbulent 

økonomi, hvor indtjeningen er presset, vil omkostningseffektivisering være en mulighed for at levere 

et bedre resultat. Nedenfor vises omkostningerne til personale- og administration pr. medarbejder.  

Figur 4-13: Personale & administrationsomkostninger pr. medarbejder 

 

Kilde: Pengeinstitutternes årsrapporter 

Sparekassen Sjælland har haft en jævnt stigende udgift til personale og administration. I 2009 var 

der en lille nedgang, hvilket skyldtes en nedgang i udgifterne, der var større end nedgangen i antallet 

af ansat personale. I årene 2011 til 2014 stiger medarbejder antallet fra 300 til 534 ansatte grundet 

opkøbet af Sparekassen Faaborg og åbningen af nye filialer. I 2013 blev der foretaget en IT-

konvertering af de overtagne Max Bank kunder fra BEC til Bankdata, hvilket gav en besparelse da der 

nu ikke skulle bemandes 2 systemer mere, og som konsekvens kunne medarbejderantallet 

reduceres31.  

Spar Nord beskriver den større omkostningsstigning i 2010 begrundet i såvel overenskomstmæssig 

lønudvikling og ekstraordinære omkostninger på grund af fritstilling og fratrædelser som følge af 

personalereduktion32. I 2012 er en medarbejderforøgelse grundet fusion med Sparbank årsag til den 

lavere omkostning pr. medarbejder. Jutlander Bank har en jævn konstant stigende omkostninger 

som følger niveauet fra Sparekassen Sjælland og Spar Nord uden større udsving.  

                                                           
31

 Sparekassen Sjællands årsrapport 2013, side 8. 
32

 Spar Nord årsrapport 2010 side 21. 
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For at vurdere sammenhængen imellem antallet af personale og indtjeningen opsættes et 

aktivitetsnøgletal, som udgør netto rente- og gebyrindtægter i forhold til antallet af medarbejdere. 

Figur 4-14: Aktivitetsniveau pr. medarbejder 

 

Kilde: Pengeinstitutternes årsrapporter 

 

Set i forhold til aktivitetsniveauet pr. medarbejder, har Spar Nord haft en betydelig lavere 

nettorente- og gebyrindtægt pr. medarbejder frem til 2013, hvor Sparekassen Sjælland har en 

betydelig medarbejdervækst uden tilsvarende indtægtsvækst. Jutlander Bank har en svagt faldende 

aktivitetsindtægt pr. medarbejder frem til 2011, hvorefter de stiger frem til og med 2014. 

Sparekassen Sjælland har stigende aktivitetsindtægtsvækst indtil 2010, hvorefter det falder til 2013, 

og stiger igen i 2014 grundet større nettorente- og gebyrindtægtsvækst.  

 

Opstillet imod personale- og administrationsomkostningerne pr. medarbejder illustreres den 

aktivitetsoverskud pr. medarbejder bidrager med. Dette er ikke enstydigt med at den enkelte 

medarbejder påvirker nettorente- og gebyrindtægterne alene ud fra deres kompetencer, men giver 

et indblik i, hvor stor nettorente- og gebyrindtægt pengeinstituttet indtjener pr. medarbejder. 
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Figur 4-15: Aktivitetsoverskud pr. medarbejder 

 
Kilde: Pengeinstitutternes årsrapporter 

Sammenholdes nettorente- og gebyrindtægterne pr. medarbejder imod personale- og 

administrationsomkostningerne, kan der aflæses en vækst hos Spar Nord, som formår at øge 

aktivitetsoverskuddet pr. medarbejder, hvor at Jutlander og Sparekassen Sjælland opnår lavere 

aktivitetsoverskud.  

4.2) Solvens  

Solvensen på de finansielle markeder har været diskuteret og reguleret meget siden finanskrisen 

indtrådte. De metoder, solvensen blev opgjort efter har været genstand for undersøgelser og 

ændringer, da baggrunden for solvensopgørelsen – et stabilt og sikkert funding – viste sig at være 

problemfyldt for flere pengeinstitutter. I vurdering af solvens og likviditet vil Sparekassen Sjælland 

blive vurderet imod gruppe 2-institutter, og ikke gruppe 1-institutter, hvoraf flere er SIFi og derved 

underlagt skrappere krav. 

Tabel 4-1: Gruppe 2 institutter 

Gruppe 2 - Arb. kapital over 12 mia. kr. 

522 Sjælland, Sparekassen 

1149 Saxo Bank A/S 

5301 Arbejdernes Landsbank, Aktieselskab 

7670 Ringkjøbing Landbobank, Aktieselskab 

7681 Alm. Brand Bank A/S 

7730 Vestjysk Bank A/S 

9217 Jutlander Bank 

9335 Kronjylland, Sparekassen 

9380 Spar Nord Bank A/S 

9686 Den Jyske Sparekasse 

10001 FIH Erhvervsbank A/S 
Kilde: Finanstilsynets gruppeopdelinger fra 2014

33
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 Finanstilsynet: Gruppeopdeling i 2014 
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Sparekassen Sjælland 848 930 932 984 808 732 641 827

Spar Nord 237 336 459 423 414 379 817 645

Jutlander Bank 985 880 916 686 513 650 680 696
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Solvenskravene er både reguleret i Lov om Finansiel virksomhed og igennem EU-direktiver- og 

forordninger. Som beskrevet i afsnittet om de politiske faktorer under den strategiske analyse 

påvirker de øgede solvenskrav pengeinstitutternes evne til at kunne have nok fri kapital og ikke 

påtage sig mere risiko end den pålagte balance imellem kapitalreservation til at imødekomme 

eventuelle lavkonjunkturer eller specifikke kriser. Man opgør det regulatoriske kapitalkrav som 

basiskapitalen i forhold til de risikovægtede aktiver, som skal udgøre mindst 8 % og hertil lagt 

instituttet specifikke risikotillæg. Det er samtidigt et gulv på 5 mio. euro som minimumskapitalkrav.  

4.2.1) Solvensprocent 

Tabel 4-2: Solvensprocent Grp.2 

Solvensprocent År        

Virksomhedsnavn  2010 2011 2012 2013 2014 

Alm. Brand Bank A/S 18,35 16,80 18,95 19,35 17,25 

Den Jyske Sparekasse 16,45 15,00 13,60 13,50 27,10 

FIH Erhvervsbank A/S 16,20 19,00 22,15 25,60 27,35 

Ringkjøbing Landbobank, Aktieselskab 22,40 21,40 22,40 20,00 17,50 

Saxo Bank A/S 15,35 14,20 13,60 17,10 20,90 

Spar Nord Bank A/S 13,30 13,90 15,25 19,25 14,30 

Vestjysk Bank A/S 13,70 12,40 10,90 11,30 12,10 

Jutlander Bank A/S 18,70 18,10 17,30 16,80 16,80 

Sparekassen Sjælland 21,80 16,80 19,50 15,08 14,65 

A/S Arbejdernes Landsbank 13,05 13,40 14,60 14,90 15,60 

Sparekassen Kronjylland 16,10 16,70 15,80 16,75 15,15 
Kilde: Finanstilsynets nøgletal34 med egen tilvirkning 

Sparekassen Sjællands solvensprocent har siden 2010 været faldende og ligger i den lave ende i 

sammenligning med andre gruppe 2-institutter. Solvenstallet skal benyttes sammen med det 

individuelle solvensbehov eftersom solvensprocenten alene ikke udtrykker risikoen ved instituttets 

robusthed for udsving i indtjeningen over for eventuelle tab.  

Ved opgørelse af de individuelle solvensbehov ses et fald fra 2012 til 2014, men faldet er fortsat ikke 

proportionelt større end nedgang i kapitalprocent, og derfor ses en mindre kapitaloverdæk.  
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 Finanstilsynet: Nøgletal 2014.  



Side 33 af 92 
 

Tabel 4-3: Sparekassen Sjællands solvens 

 Sparekassen Sjælland 2011 2012 2013 2014 

Kapitalprocent 16,8 19,5 15,1 14,7 

Kapitaloverdækning i pct.-point 4,9 7,0 4,1 3,9 

Individuelt opgjort solvensbehov 11,9* 12,5 11,0 10,8 

Kernekapitalprocent 13,8 17,4 12,7 11,6 

* Sparekassen Sjælland moderselskabs individuelle solvensbehov benyttet. 

Kernekapitalen består af den egentlige egenkapital samt hybridkapitalen. Ved de nye BASEL III krav 

skal de udgøre minimum 6 % af de 8 % solvensprocent. I Sparekassen Sjælland er der en høj 

kernekapitalprocent på 11,6 % i 2014. Faldet i kapitalprocenten fra 2013 til 2014 skyldtes flere 

faktorer, indtræden af de nye CRR krav d. 1. januar 2014, som medførte at kapitalgrundlaget faldt ca. 

140 mio.kr, indfrielse af hybridkernekapital i Sparekassen Fyn for 200 mio.kr samt en stigning i 

egenkapitalen på 104,7 mio. kr. som følge af årets resultat35.  

Året 2013 var et år med stort negativt resultat grundet store nedskrivninger på udlån og 

tilgodehavende. Der blev ekstraordinært indfriet ansvarlig kapital for 96 mio. kr. og hybridkapital for 

282 mio. kr. samtidig med, at der blev hjemhentet ansvarlig kapital for 253 mio. kr. og hybridkapital 

for 555 mio. kr., hvilket førte til et fald i kapitalprocenten til 15,1 % fra 19,5 % året før36. Ligeledes 

faldt kapitaloverdækningen 2,9 % -point. Ved en ordinær inspektion af Finanstilsynet i 2013-2014 

blev der fundet årsager til påbud omkring nedskrivninger, som vil blive gennemgået under 

nedenstående afsnit om risiko, men ingen påbud eller påtaler om Sparekassen Sjællands 

solvensopgørelse. Finanstilsynet bemærkede at ”Sparekassens solvensbehovsreservationer og 

fremtidige basisindtjening kan dog i et vist omfang være med til at absorbere forøgede 

nedskrivninger”37 og ligeledes, at en del af den ansvarlige kapital kunne nedskrives, hvis 

kernekapitalprocenten faldt til 7 % og derved være med til at indgå i sparekassens solvenstillæg. 

Sparekassen Sjælland har haft en stigning i 2015 i kapitalgrundlaget, og havde ultimo 2015 en 

kapitalprocent på 15,5 %, hvoraf de 10,0 % var egentlig kernekapital. Dette giver en fin overdækning 

udover 7 %-kravet af egentlig egenkapital inklusive buffer, og ligeledes en kapitalmæssig 

overdækning på 5,5 % i forhold til deres opgjorte kapitalbehov på 10,0 %.38 

                                                           
35

 Sparekassen Sjælland årsrapport 2014. 
36

 Sparekassen Sjælland årsrapport 2013. 
37

 Finanstilsynet: Redegørelse om inspektion i Sparekassen Sjælland, 14-03-2014. Hentet 06-04-2016. 
38

 Sparekassen Sjælland Årsrapport 2015 side 10. 
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Finanstilsynet vurderede den 31. marts 2015, at det daværende opgivne solvensbehov på 10,5 % var 

tilstrækkeligt til afdækning af koncernens daværende risiko39.  

4.2.2) Gearing 

Ved gennemgangen af Solvens for Sparekassen Sjælland viste det sig, at solvensbehovet samt 

kapitalprocenten har været faldende de sidste år. Ved opgørelsen af kapitalbehovet benyttes de 

vægtede aktiver som er vurderet ud fra deres risikoprofil. Herved kan risikovægtene være 0 % til 

>100 %. Ved at vurdere gearingen ved udlån i forhold til egenkapitalen kan det vurderes, hvor meget 

af den samlede udlåns masse er finansieret ved egenkapital og hvor meget som er via gæld. Jo 

højere gearingen er, jo større er risikoen.  

Tabel 4-4: Gearing Grp.2 

Udlån i forhold til egenkapital 
(Gearing) År         

Virksomhedsnavn 2010 2011 2012 2013 2014 

Alm. Brand Bank A/S 7,65 8,95 8,20 4,85 3,50 

Den Jyske Sparekasse 5,00 5,50 6,65 8,10 4,50 

FIH Erhvervsbank A/S 6,25 5,29 2,49 1,85 2,95 

Ringkjøbing Landbobank, Aktieselskab 5,70 5,10 4,60 4,80 5,00 

Saxo Bank A/S 0,40 0,30 0,30 0,35 0,21 

Spar Nord Bank A/S 9,00 8,25 6,35 5,70 6,50 

Vestjysk Bank A/S 11,00 12,80 21,20 19,60 11,40 

Jutlander Bank A/S 4,20 4,60 4,20 3,80 3,40 

Sparekassen Sjælland 4,30 5,20 4,18 7,17 6,11 

A/S Arbejdernes Landsbank 5,40 5,40 4,90 4,60 4,35 

Sparekassen Kronjylland 3,65 3,95 4,55 4,15 4,60 
Kilde: Finanstilsynets nøgletal

40
 med egen tilvirkning 

Sparekassen Sjællands gearing ligger i den høje ende gennemsnitligt. I 2011 ses en forøgelse af 

gearingen, som skyldtes den forøgede udlånsmasse grundet opkøbet af dele af Max Bank A/S samt 

en egenkapital som ikke var væsentligt større end året før. I 2013 købes Sparekassen Faaborg, 

hvilket igen øgede udlånsværdien selvom der samtidig nedskrives. Egenkapitalen falder med ca. 40 

% samme år grundet store nedskrivninger, som heraf fører til den høje gearing.  

Sparekassen Sjællands forretningsstrategi med at opkøbe lignende institutter samtidig med at 

historisk at have en lempelig udlånsstrategi giver forventeligt udsving i gearingen. For at få en lavere 

gearing vil det være nødvendigt at øge egenkapitalen eller en lavere udlånsmasse, hvilket ikke 

                                                           
39

 Finanstilsynet: Redegørelse om inspektion i Sparekassen Sjælland, 21-07-2015. Hentet 06-04-2016. 
40

 Finanstilsynet: Nøgletal 2014.  



Side 35 af 92 
 

nødvendigvis er at foretrække i forhold til den store indlånsbeholdning Sparekassen Sjælland har. 

Vurderingen skal ligeledes tages i sammentrækning med likviditetsovervejelser, da Finanstilsynets 

pejlemærker i tilsynsdiamanten sætter grænser for udlånsvækst samt funding ratio. 

4.3) Risici 

For et pengeinstitut er det det et væsentligt element at have en risikostyring, som udtrykker den 

profil og forretningsmodel, pengeinstituttet ønsker at leve efter. Risikoen for et pengeinstitut som 

lever af de klassiske bankprodukter eksempelvis indlån/udlån til private og erhverv, opdeles i 4 

risikotyper: Kreditrisiko, markedsrisiko, operationel risiko og likviditetsrisiko. De 4 risikotyper har 

krav til opgørelsesmetoder samt indholdet i både kapitalbekendtgørelse samt Lov om Finansiel 

Ledelse. Ved indførelsen af BASEL II blev den første søjle opstillet med de tre første risikotyper, 

kredit, marked- og operationel risiko. Denne første søjle skulle opgøres efter de risikovægtede 

aktiver, og vægtningen afhang af modparten i udlånet. Formålet med risikoanalysen er at forstå 

udviklingen i Sparekassen Sjællands risikoprofil for at kunne forstå hvilken risiko som indtjeningen 

bliver skabt på baggrund af. Jo større risiko, jo større værdiskabelse forventes eftersom investorer vil 

kræve et større afkast tillæg som følge af den øgede risiko i forhold til sammenlignelige 

pengeinstitutter. 

Pengeinstitutters største risiko er kreditrisikoen grundet udlånets store størrelse i balancen, hvor 

risikoen for dårlig betalingsevne, ejendomsværdier og specifikke erhverv eksempelvis landbruget, 

har størst risikopåvirkning. I Sparekassen Sjælland har kreditrisikoen også udgjort i gennemsnit 83 % 

i perioden 2009-2014: 

Figur 4-16: Risikoeksponeringer pr. risiko 

 

Kilde: Sparekassen Sjællands årsrapporter 2009-2014 med egen tilvirkning. 
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Sparekassen Sjælland har fravalgt at tilbyde komplekse produkter med højt risikoindhold, og har 

således også arbejdet på at fjerne udlån, som ikke passer ind i deres forretningsmodel. I deres 

risikostyringsprofil oplyses følgende: 

”.. 

Sparekassen ønsker alene at deltage i finansiering af forretninger, som sparekassen forstår og 

rådgivningsmæssigt kan gennemskue. Sparekassen ønsker generelt en risikoprofil på 

porteføjleniveau, der ligger i den lavere ende i forhold til sine konkurrenter. 

 

Sparekassen ønsker ikke at medvirke til finansiering af forretninger hvor risikoprofilen er for stor, 

projekter med spekulation for øje, og gearede investeringsforretninger. Sparekassen tager ved 

kreditgivningen udgangspunkt i en etisk profil.”41 

4.3.1) Kreditrisiko 

Kreditrisikoen kan beskrives som risikoen for tab som konsekvens af, at modpartens betalingsevne 

forringes og helt eller delvist misholder deres forpligtelser.  

Sparekassen Sjælland beskriver i deres risikorapport fra 2014, at de samlede kreditrisici styres med 

udgangspunkt i sparekassens kreditpolitik. Alle kunder skal vurderes ud fra en individuel 

sagsbehandling, hvor kundens samlede evne og vilje til at kunne tilbagebetale vurderes før en kredit 

gives. Uddrag af kreditpolitikken: 

”Sparekassens kreditrisici styres efter politikker og rammer fastlagt af ledelsen. Kreditpolitikken 

fastlægger bl.a., at der altid skal være en god spredning mellem udlån til privat- og erhvervskunder, 

og inden for disse tillige en god spredning på engagementsstørrelser og brancher. Der sker løbende 

en tilpasning af kreditpolitikken til de aktuelle forhold. Sparekassen yder långivning til danske 

privatkunder samt mindre og mellemstore virksomheder geografisk placeret på Sjælland, Fyn og i 

Hovedstadsområdet”42 

Kreditafdelingen håndtere løbende overvågning for faresignaler i udlånene for at kunne gribe ind 

sammen med kunderådgiveren i tilfælde af udslag som eksempelvis gentagene overtræk43. Hvis 

faresignaler indtræder, udarbejdes i fælleskab en handlingsplan for at sikre at risikoen i udlånet 

                                                           
41

 Sparekassen Sjælland årsrapport 2014, side 79. 
42

 Sparekassen Sjælland årsrapport 2014, side 79. 
43

 Sparekassen Sjælland Risikorapport 2014, side 6. 
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bliver håndteret. Alle privat og små- og mellemstore kunder bliver ratet for at kunne vurdere 

faldende kreditbonitet. Sparekassen anvender Finanstilsynets karakterskala for udlånsbonitet44: 

3: Kunder med utvivlsom god bonitet 
2a: Kunder med normal bonitet 
2b: Kunder med visse svaghedstegn 
2c: Kunder med væsentlige svaghedstegn, men uden objektiv indikation for værdiforringelse (OIV) 
1: Kunder med objektiv indikation for værdiforringelse (OIV) 
Bestyrelsen hos Sparekassen modtager rapporter på kreditområdet til alle bestyrelsesmøder, og 

mindst 4 af disse er fuldstændige rapporter45. 

Fordelingen imellem udlån og garantier til private og erhverv steg i 2014 til 44 % til private mod 56 % 

til erhverv. Det var en fremgang i andelen af private udlån og garantier hvilket passer ind i 

forretningsstrategien med en homogen fordeling mellem privat og erhverv.   

Tabel 4-5: Sparekassen Sjælland - Udlån og garantidebitorer 

Udlån og garantidebitorer % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Off. Myndigheder 2,9 2,0 0,3 0,3 0,1 0,1 

Erhverv 60,7 63,2 62,1 61,7 63,3 55,6 

Private 36,4 34,8 37,6 38,0 36,6 44,3 
Kilde: Sparekassen Sjællands årsrapporter 2009-2014 

Sparekassen Sjælland har differentierede mål for maksimale andele i udlån og garantier til de 

forskellige brancher, og en maksimal grænse på 15 % til en enkelt branche.  

Alle brancherne på nær fast ejendomme, udgør en mindre del end det maksimale mål på 15 % i 

andel af udlån på en enkelt branche.  

Ejendomseksponering har været en stor risiko for Sparekassen Sjælland, og de har været nødt at 

nedbringe eksponeringen med tab undervejs. Sparekassens kundesegmenter på Sjælland og Fyn, har 

været hårdt ramt af faldene ejendomspriser og lavkonjunktur, hvilket har medført tvungne 

nedskrivninger. Ultimo 2013 havde Finanstilsynet været på ordinær inspektion, hvor at det blev til 

påtaler og kritik af Sparekassens risikostyring. På ejendomsengagementer blev konsekvensen 

nedskrivninger for cirka 550 mio.kr. Sparekassen fik påbud på at identificere OIV på et tidligere 

tidspunkt og være mere forsigtig med måling af nedskrivningsbehovet46. 
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 Finanstilsynet: Karakterisering af udlånsbonitet, 11-01-2013.  
45

 Sparekassen Sjælland Risikorapport 2014, side 7 
46

 Finanstilsynet: Redegørelse om inspektion i Sparekassen Sjælland, 14-03-2014. Hentet 06-04-2016. 
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Sparekassen Sjælland udlån og generel eksponering imod ejendomsmarkedet er også væsentligt 

større end Spar Nord og Jutlander Bank. Sparekassens udlåns eksponeringer imod fast ejendom 

udgjorde i 2014 20,4 pct. imod henholdsvis 11,4pct og 15,4 pct. 

 Udlån og garantidebitorer fordelt på brancher – 2014: 

Figur 4-17: Udlån og garantidebitorer pr. branche 

 

Kilde: Årsrapporter 2014 fra Sparekassen Sjælland, Spare Nord & Jutlander – egen tilvirkning. 

Finanstilsynet konkluderede dog, at Sparekassen Sjælland havde haft en betydelig afvikling af store 

ejendomsengagementer siden sidste undersøgelse.  

Spar Nord & Jutlander bank har en mindre andel mindre private kunder, men forskellen er så lille at 

de årlige udsving af privatandel kunder udjævner forskellen og vurderes til at have samme 

sammensætning af erhverv og private kunder som Sparekassen Sjælland.  

Landbruget havde et hårdt år i 2014, hvilket medførte nedskrivninger på 57,5 mio.kr på 

landbrugsengagementerne for Sparekassen Sjælland. Hvor at Sparekassen havde en udlånsandel på 

7,4 % har Spar Nord en lidt større andel med 8,3 % og Jutlander med den største andel på 14,8 %. 

Jutlander som har en væsentligt større eksponering mod landbruget end Sparekassen og Spar Nord, 

nedskrev med ca. 114 mio. kr. i 201447 efter at Finanstilsynet havde informeret om eksempler på 

tidligere hændelser som skulle medføre nedskrivninger, hvor at Jutlander fandt behov for yderlige 

nedskrivninger på landbrugseksponeringen for 37 mio. kr.48 Spar Nord havde ligeledes også store 

problemer med landbruget. Med en andel på en 8,3 % havde Spar Nord en nedskrivning på 100 mio. 
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 Høfler, Louise Bruun: Tilfredshed med bank-overskud hos Jutlander Bank, 17-02-2015.  
48

 Jutlander årsrapport 2014, side 11. 
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kr. på landbrugskunderne, hvilket i henhold til deres andel var væsentligt større nedskrivning end 

Sparekassen Sjælland og Jutlander. Pengeinstitutterne forklarer i deres beretninger i årsrapporterne, 

at især handelskrisen imellem EU og Rusland har haft betydning for de store nedskrivninger på 

landbruget.  

4.3.2) Markedsrisiko 

Markedsrisikoen er risikoen for, at der forekommer et tab grundet markedsværdierne af aktiverne 

eller forpligtigelser ændrer sig på grund af markedsfaktorer så som renten, valutakurser og råvarer. 

Sparekassen Sjællands politik er, at disse risici holdes på et lavt niveau og har opsat grænser for de 

maksimale niveauer. Renterisikoen må maksimalt udgøre 5 % af kernekapitalen efter fradrag, aktier, 

eksklusiv sektoraktier og datterselskaber, må makismalt udgøre 5 %, og valutaindikator 1 for euro og 

henholdsvis maksimalt 7 % og 3 % for øvrige valutaer.49  

Renterisiko: 

Renterisikoen udtrykker den risiko som en ændring i markedsrenterne vil påvirke indtjeningen for 

pengeinstitutterne. Obligationsbeholdningen værdi falder ved rentestigninger og stiger ved 

rentefald50. Der er i visse perioder indgået aftaler om fastforrentede indlånskontoer, men primært 

har Sparekassen Sjælland indgået indlåns- og udlånsaftaler med variable rente, både til private, SMV 

samt kreditinstitutter51. Renterisikoen måler det forventede tab af kernekapitalen som følges af en 

rentestigning på 1 procentpoint. En negativ renterisiko er dermed en gevinst ved en rentestigning.  

Sparekassen Sjælland som har et mål om maksimalt 5 % i renterisiko, overholder sit mål med en pæn 

sikkerhedsmargin. Renterisikoen er på -1,08 % hvilket betyder at en rentestigning på 1 procentpoint 

vil påvirke Sparekassens kernekapital med en forøgelse på 1,08 %. Spar Nord og Jutlander har 

omvendt en positiv renterisiko hvilket medfører at en renteforøgelse vil påvirke deres kernekapital 

negativt.   

Tabel 4-6: Renterisiko 2014 

Renterisiko 2014 Sparekassen Sjælland Spar Nord Jutlander 

Samlet renterisiko (1000 kr) -18.092          37.700  34.589 

Renterisiko i % af kernekapital efter fradrag -1,1 0,6 1,9 

Kilde: Pengeinstitutternes Årsrapporter 2014 med egen tilvirkning 
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 Sparekassen Sjælland Risikorapport 2014 side 7 
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 Baldvinsson, Cato m.fl.: ”Dansk Bankvæsen”, side 385 
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 Sparekassen Sjælland Risikorapport 2014 side 7 
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Hos Jutlander Bank er stort set alle udlån og indlånsaftaler samt mellemværende med andre 

kreditinstitutter baseret på variable renter, og derved består renterisikoen primært af obligationer,52 

der som beskrevet falder i værdi ved rentestigninger. Ligeledes er Spar Nord banks renterisiko også 

primært tilknyttet til obligationer.  

Valutarisiko:  

Valutarisici er som renterisikoen, risikoen for ændring i pengeinstituttets indtjening, blot som følge 

af ændring i valutakurserne fremfor renten53.  Risikoen opstår ved, at et pengeinstitut har et 

nettotilgodehavende/forpligtigelse, og et modsvarende tilgodehavende/forpligtigelse i en anden 

valuta. Den største sum af alle de korte valutapositioner og summen af de lange valutapositioner 

betegnes som valutakursindikator 1. Som konsekvens af at valutaindikator 1 ikke kan udtrykke den 

reelle tabsrisiko grundet eksempelvis fastkurspolitik, benyttes valutaindikator 2 til at tage højde for 

de forskellige valutas risiko forskelle ud fra historiske kursdata. Hermed udtrykkes det maksimale 

beløb, VaR, et pengeinstituttet kan tabe over 10 dage med 99 % sandsynlighed hvis valutapositionen 

holdes konstant.54 Begge opgøres i forhold til kernekapital efter fradrag. Valutaposition opgøres som 

valutaindikator 1, og valutarisiko som valutaindikator 2. 

Tabel 4-7: Valutarisiko 2014 

Valuta 2014 Sparekassen Sjælland Spar Nord Jutlander 

Valutaposition i % 1,0 2,6 1,6 

Valutarisiko I % 0,0 0,0 0,0 

Kilde: Pengeinstitutternes Årsrapporter 2014 med egen tilvirkning 

Valutaindikatorerne udtrykker for alle 3 pengeinstitutter, at deres valutaeksponering er meget lav, 

og er samtidig et udtryk for, at risikoen for at have et tab inden for en 10 dage periode med 

baggrund i historiske tal, er med 99 % sandsynlighed 0. Dette er et udtryk for, at pengeinstitutternes 

største del af valutaen er euro, hvor Danmark har en fastkurspolitik, hvilket gør risikoen for valutatab 

mindre, og ligeledes, at de andre fremmede valuta som der haves store positioner i, ikke er valutaer 

med historisk store udsving i forhold til den danske krone.  
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Aktierisiko 

Sparekassen Sjælland ønsker at fastholde en lav aktierisiko, og har derved opsat en grænse på 

maksimalt 5 % af kernekapitalen i aktier, eksklusivt sektoraktier og datterselskabsaktier. I 2014 

bestod den beskrevne aktieandel på 3,5 % af kernekapitalen efter fradrag og dermed overholdte sin 

egen opstillede grænse. Aktierisikoen kan vurderes ved at kigge på, hvor følsom Sparekassen er over 

for et udsving på 10 % i forhold til dagsværdien.  

Spar Nord har en meget lille beholdning af aktier i deres handelsbeholdning, ved opgørelsen af deres 

10 procents følsomhed, opgør de kun følsomheden i forhold til handelsbeholdningen, og ikke imod 

hele deres aktiebeholdning som Sparekassen Sjælland og Jutlander benytter. Ved benyttelse af hele 

deres aktiebeholdning ændres følsomheden fra ca. 9 mio. kr. til 178 mio.kr.  

Tabel 4-8: Aktierisiko 2014 

Aktieudsving i 10 % Sparekassen Sjælland Spar Nord Jutlander 

Følsomhed i 1000 kr. 36.175 178.037 69.572 

Kilde: Pengeinstitutternes Årsrapporter 2014 med egen tilvirkning 

Sparekassen Sjælland har det mindste dagsværdiudsving ved en ændring på 10 %, hvor at Spar Nord 

vil blive påvirket med en faktor 5 i forhold til Sparekassen.  

4.3.3) Likviditetsrisiko 

Likviditetsrisiko er ikke tab af penge, men risikoen for ikke at have tilstrækkelige likvide midler til at 

kunne betale forpligtelser. Likviditeten skal være tilstrækkelig til at kunne finansiere den forventede 

vækst samt overholde de lovbestemte regler for likviditet og likviditetsstyring. I lov om finansiel 

virksomhed § 152 er opstillet krav om at et pengeinstitut skal have en forsvarlig likviditet. Ligeledes 

er der opstilles minimumskrav til likviditetens størrelse samt til hvilke faktorer, som må indgå i 

likviditetsopgørelsen. I Finanstilsynets tilsynsdiamant er et af pejlemærkerne likviditetsoverdækning. 

Likviditetsoverdækningen skal være større end 50 %, hvilket betyder, at den overskydende likviditet 

efter opfyldelse af kravene fra FIL § 152, skal udgøre minimum 50 % af minimumskravet. 

Sparekassen Sjælland har i 2014 en likviditetsoverdækning i forhold til lovkravet på 236,1 %. 

Sparekassen har som forretningsmodel, at deres indlån skal finansiere deres udlån, hvilket medførte 

et indlånsoverskud i 2014 på 5.726 mio.kr.55 Likviditetsoverdækning svarer til ca. 4,8 mia.kr. i 
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overdækning og har dermed en stor likviditetsdækning. Pr. 30. juni 2015 var 

likviditetsoverdækningen steget til 243,5 %. 

Tabel 4-9: Tilsynsdiamanten pejlemærker 2014 

2014 Sparekassen Sjælland Spar Nord Jutlander 

Summen af store eksponeringer under 125pct. 0% 0,00% 22,10% 

Udlånsvækst under 20pct. -8,50% -0,30% 43,80% 

Ejendomseksponering under 25 pct. 21,10% 12,20% 16,20% 

Funding ratio under 1 0,54 0,55 0,60 

Likviditetsoverdækningen skal være større end 

50pct. 236,10% 182,60% 179,30% 

Kilde: Pengeinstitutternes årsrapporter 2014 

Sparekassen Sjælland og Spar Nord overholder alle pejlemærker. Sparekassen har en stor 

ejendomseksponering, som der arbejdes på at blive reduceret yderligere. Jutlanders pejlemærker 

skal ses i forbindelse med at sammenlægningen det år og dermed er udlånsvæksten højere på 

bagrund af tillægget af Sparekassen Hobros udlån oven i regnskabet. Jutlander overholder derved 

også pejlemærkerne fra Finanstilsynet. 

Basel III indeholder udover kapitalbehovet også krav til likviditeten, hvor at to nye likviditetsmål LCR 

og NSFR, skal implementeres i perioden 2015-2018. 

Liquidity Coverage Requirement (LCR) =  
Likvide højkvalitets aktiver

Afløb af nettobetalingsstrømme over næste 30 dage 
≥ 100% 

Net Stable Funding Requirement (NSFR) =  
Faktisk stabil finansiering

Krævet stabil finansiering  
≥ 100% 

LCR skal sikre, at der er tilstrækkelige likvide højkvalitets aktiver til at kunne håndtere et dræn af 

likvider i en stresset periode på 30 dage. Kravet i Danmark har været af de systematiske banker 

skulle kunne overholde 100 % kravet i 2015, hvorimod de ikke-systematiske banker skulle have en 

LCR på 60 %. Alle systematiske banker samt ikke-systematiske banker, herunder Sparekassen 

Sjælland, havde alle en LCR på højere end 100 % i 201556. Likviditeten i Sparekassen Sjælland havde 

en betydelig overdækning, da LCR pr. 30. juni 2015 er opgjort til 400,7 %.57 

                                                           
56

 Danmarks Nationalbank: FINANSIEL STABILITET 2. HALVÅR 2015.  
57

 Sparekassen Sjælland halvårsrapport 2015, side 9. 



Side 43 af 92 
 

NSFR er opstillet med henblik på at få institutterne til at benytte sig af mellem og langsigtet 

finansiering på deres udlån. Eksempelvis er der en udfordring ved udlån, hvor der gives låntilsagn på 

30 år men finansieres med 1 årige obligationer. NSFR forventes at skulle træde i kraft i 2018, hvor 

Sparekassen Sjælland forventer at kunne leve op til kravene grundet det store indlånsoverskud.  

4.3.4) Operationel risiko 

Den operationelle risiko er risikoen for tab grundet faktorer som er en del af forretningsgangen. 

Eksempelvis menneskelige fejl, utilstrækkelige procedure eller fejlagtige processer eller nedbrud og 

systemfejl. Sparekassen Sjælland beskriver deres risikostyringsfunktion til at være understøttet af 

forretningsgange, interne kontroller samt funktionsadskillelse. Heraf registreres og rapporteres tab 

og begivenheder, som kan henføres til operationel risiko.58  Finanstilsynet var i oktober 2013 - januar 

2014 på ordinært inspektion i sparekassen, hvor tilsynet vurderede, at kreditstyringen havde 

væsentlige mangler. Det blev vurderet, at den risikoansvarlige havde haft begrænset fokus på 

kreditrisikostyringen, og derved blev der pålagt et påbud om at sikre at den risikoansvarlige kunne 

råde over tilstrækkelige ressourcer for at få løftet alle opgaver omkring kreditstyringen59. 

Inspektionen medførte store nedskrivninger som kan henføres til, at sparekassen ikke fik 

identificeret eller fik for sent identificeret OIV. Ligeledes fik sparekassen et administrativt påbud om 

passende overvågning af, at administrative opgaver blev udført på en betryggende måde samt 

arbejdsbeskrivelser og forretningsgange blev overholdt.  

I foråret 2015 var Finanstilsynet på ordinært inspektion i sparekassen60. Her der blev vurderet på 

kreditstyringen, som ved sidste inspektion havde væsentlige mangler. Sparekassen havde forbedret 

styringen på kreditområdet, men fik påbud om at styrke værdiansættelsen af ejendomme. 

Hovedsagligt fandt Finanstilsynet kreditindstillinger til tilfredsstillende kvalitet. Sparekassen fik 

endvidere påbud om at bedre beredskabsplan på likviditetsområdet.  

Sparekassen Sjællands bestyrelse og direktion vurderede ved udgivelsen af risikorapporten 2014 i 

marts 2015, at koncernens risikostyringsordninger var tilstrækkelige. Sammenholdt med 

inspektionerne fra Finanstilsynet, må det vurderes at der er behov for yderligere intern gennemgang 

af procedurer og processer.  
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5) Markedsanalyse 
I forbindelse med formålet bag markedsanalysen som er, at kunne vurdere de faktorer der påvirker 

markedet, defineres markedet som pengeinstitutterne i Danmark, hvilket omfatter banker, 

andelsbanker og sparekasser. Den valgte markedsmodel er PEST. Modellen giver et indblik i, hvordan 

Sparekassen Sjælland bliver påvirket af omverden. 

Strukturen af en PEST-analyse består i opdeling af eksterne faktorer som påvirker markedet, 

herunder politiske (P), økonomiske (E), sociale (S) og teknologiske (T).  

Modellen findes også i en udvidet udgave, PESTEL, som medbringer miljø (E) og legal (L), men 

benyttes ikke i denne form eftersom love og regulativer kan medbringes under politiske faktorer 

samt vurderingen af miljøhensyn ikke har en væsentlig faktor på markedet udover de hensyn som 

alle virksomheder i Danmark vil blive påvirket af.    

5.1) Politiske faktorer 

Danmark har for finansbranchen haft voksende lovgivningslyst, særligt efter finanskrisen. Til 

sammenligning med det almindelige erhverv i Danmark, er pengeinstitutter blevet underlagt 

skrappere regulativer omkring ledelse, solvenskrav, likviditet og generel virksomhedsdrift. Denne 

øgede regulering skulle ses som en nødvendighed for at skabe troværdighed til institutterne.  

Set fra en investors synspunkt med henblik på investering i pengeinstitutter, anses Danmark som at 

være et stabilt og sikkert marked i forhold til politiske tiltag. Danmark følger europæiske 

forordninger og regulativer, og vurderes til ikke at komme med yderligere indenrigske lovkrav som 

mindsker indtjeningen for pengeinstitutterne. Tværtimod ses der en tendens til en øget 

opmærksomhed omkring, hvorvidt markedet er blevet for overreguleret og om der er behov for 

deregulering på markedet. 

De allerede implementerede reguleringer er eksempelvis ledelsesbekendtgørelse som del af lov om 

finansiel virksomhed, BASEL I, II og III. BASEL-komiteen er et internationalt rådgivende organ fra 

1974 som udsteder anbefalinger og retningslinjer med henblik på internationale banker61. Selvom 

komiteens anbefalinger og retningslinjer er rettet mod internationale banker samt, at de ikke har en 

direkte lovgivende effekt, bliver de implementeret enten direkte i dansk lov eller via EU-direktiver. 

Når retningslinjerne bliver indført som krav via EU-direktiverne ændres det fra at være gældende for 

internationale banker til at omfatte alle kreditinstitutter og investeringsselskaber. 
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Danmark implementerede CRD IV (Basel III) i Dansk lovgivning Q1 201462, hvori skrappere krav, især 

til solvens og likviditet, indtrådte. Basel III blev udarbejdet som en konsekvens af de store tab som 

følge af Finanskrisen 2007 og frem, hvor det blandt andet viste sig at bankerne har for lidt likviditet, 

for lidt kernekapital og at branchen være præget af cyklisk bevægelse. Basel III skulle sikre sig at 

bankernes kapitalbeholdning blev bedre, både kvantitativt og kvalitativt, samt at der blev opbygget 

modcykliske kapitalbuffere. Ligeledes skulle der indføres nye likviditetskrav. De tidligere Basel II krav 

indeholdt solvenskrav på samlet 8 % af de risikovægtede aktiver, hvoraf de 4 % skulle komme fra 

kernekapital. Ved indførslen af Basel III var minimumssolvenskravet stadig på minimum 8 %, men nu 

skulle 6 % bestå af kernekapital. Ligeledes stilles der større krav til, hvad der kan der kan defineres 

som egentlig og hybridkernekapital. Et nyt krav var også en bevaringsbuffer på 2,5 % ekstra egentlig 

kernekapital, som i perioder med stress, hvor det egentlige kernekapital var under 7 % (4,5 % + 2,5 

%) ville bankerne blive begrænset i at udbetale udbytter og bonusbetalinger.  

Ligeledes indførtes et kapitalbuffer til modsvar på den cykliske økonomiske udvikling, og derudover 

eventuelle institutspecifikkere risikobuffere.  

Tabel 5-1: BASEL II & III 

 

Kilde: Danmarks Nationalbank med egen tilvirkning
63

 

Finanstilsynet har opstillet en række pejlemærker for pengeinstitutterne for at kunne modvirke at 

institutter tager en højere risiko end nødvendigt. Pejlemærkerne er givet ud fra 5 punkter: 64 
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1. Summen af store eksponeringer under 125 %. 

2. Udlånsvækst under 20 %. 

3. Ejendomseksponering under 25 %. 

4. Funding ratio under 1 

5. Likviditetsoverdækningen skal være større end 50 %. 

Finanstilsynet har vedtaget en ændring i pejlemærket omkring summen af store engagementer. Som 

beskrevet tidligere indgik eksponeringer kun såfremt de udgjorde mindst 10 % af kapitalgrundlaget. I 

Sparekassen Sjælland tilfælde betød det, at de ikke havde nogen engagementer, som blev 

medregnet ind i pejlemærket. Den nye ændring betyder, at de største 20 engagementer skal udgøre 

mindre end 175 % af institutters egentlige egenkapital65. Der er nogle kreditrisikoreduktioner og 

undtagelser, men den store forskel er, at tidligere ville engagementet kun blive medregnet, hvis det 

udgjorde 10 %. Modsat i dag, hvor det medtages uanset den enkeltes engagement størrelse så 

længe eksponeringen er over 3 mio. kr. (efter reduktion mm.) og ikke er imod edb-centraler eller 

andre kreditinstitutter, som er under tilsyn af tilsynsmyndighed i EU. 

De politiske faktorer, der påvirker den finansielle branche er omfattende. Der er mange aktører både 

i Danmark, EU og resten af verden, som har en interesse i rentable branche, men også samtidigt 

nødvendigheden af, at branchen er stabil og sikker. De politiske tiltag til finansbranchen vil fortsat 

være omfattende, og branchen har også en interesse i, at tilliden til sektoren bliver øget.  

5.2) Økonomiske faktorer 

Bankernes økonomiske vækst et tæt forbundne med økonomiens tilstand. Konjunktursvingninger 

påvirker deres indtjening og balancer, og som beskrevet ovenstående er der blevet pålagt buffere 

for at sikre at bankerne er solide nok til at modstå udsving. Grundet størrelsen på bankernes 

balancer er behovet for kontrol større end andre erhverv, da en default af en stor bank som 

eksempelvis Danske Bank kan have store samfundsøkonomiske problemer.  

I forbindelsen med krisen faldt BNP kraftigt og er siden steget langsomt til store 

samfundsøkonomiske tab. Alene for pengeinstitutterne opgjorde Rangvid-udvalget et tab på 147 

milliarder kroner i nedskrivninger for perioden 2008-201166. I 2015 havde Danmark en stigning på 

1,2 % som primært var båret af husholdningernes forbrug. Danmark halter dog stadig efter EU og 

USA: 
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Figur 5-1: BNP, Danmark, EU og USA 

 

Kilde: Danmarks Statistik
67 

Renteniveauet 

Den største indtjening i pengeinstitutterne har historisk stammet fra renteindtægterne. 

Renteindtægterne opnår institutterne ved at have en positiv rentemarginal, det vil sige en lavere 

indlånsrente end udlånsrente.   

Under højkonjunkturen op til finanskrisen, vurderede pengeinstitutterne tabsrisikoen for lav, hvilket 

pressede udlånsrenten ned. Dette formindskede udlånsrentemarginalen til 2,3 % for erhvervslån og 

4,5 % for privatlån primo 2007. Efter krisens indtrædelse, steg udlånsrentemarginalen kraftigt for 

erhverv og mindre for private, hvor rentespændet imellem gik fra 2 procentpoint til 0,5-

1 procentpoint.  

Figur 5-2: Renteniveau 2007-2016 

 

Kilde: Danmarks Nationalbank
68 
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Udlånsrentemarginalen er siden faldet, og for det private er udlånsrente faldet til et niveau lavere 

end før finanskrisen. 

Indlånsrentemarginalerne har været faldende grundet de lave og negative renter på indskudsbeviser 

i Nationalbanken. Selvom indskudsbevisrenten er negativ, har pengeinstitutterne været 

tilbageholdende med at opkræve renter for privat kundernes indlån.   

Figur 5-3: Indskudsbevisrenten 

 
Kilde: Danmarks Nationalbank

69 

Det har medført at nettorenteindtægterne for pengeinstitutterne kun er faldet beskedent i perioden 

2010 til 2014: 

Figur 5-4: Nettorenteindtægter Danmark 

 

Kilde: Finanstilsynet
70 

Sparekassen Sjællands nettorenteindtægter er i perioden 2010-2014 steget til modsætning af det 

samlede marked, hvor de formår at hæve marginalerne på indtægterne mere end på deres udgifter. 

I 2015 har Sparekassen Sjælland et mindre fald i nettorenteindtægterne, som de forklarer med 
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stigende konkurrence på udlån medførende i marginalen i udlånsporteføljen og det lave renteniveau 

på markedet.  

Figur 5-5: Nettorenteindtægter Sparekassen Sjælland 

 

Kilde: Sparekassen Sjælland Årsrapporter med egen tilvirkning 

5.3) Sociale faktorer 

Som tidligere beskrevet omkring Sparekassen Sjællands demografi strategi, har Sparekassen 

Sjælland primært deres kunder på Sjælland (inkl. hovedstaden) og Fyn. Kunderne på Fyn bidrager 

med cirka en tredjedel af den samlede basisindtjening, hvor Sjællands kunder bidrager med to 

tredjedele. 

De seneste år har der været en øget tendens til flytning imod de større byer hvor at det såkaldte 

Udkants Danmark har lidt af fraflytning og mangel på arbejdspladser. Indkomsten i de forskellige 

dele af landet har været stigende siden finanskrisen, men der findes stadigvæk stor forskel på 

størrelsen af indkomsten.  

Figur 5-6: Indkomst pr. person 

 

Kilde: Danmarks Statistik med egen tilvirkning 
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Indkomsten i København, Nordsjælland og Østsjælland er væsentligt højere end andre steder i 

landet, hvorimod især Bornholm har lave gennemsnitlige indkomster. Fyn og Vest-og Sydsjælland er 

også områder hvor at indkomsterne er lave. Samtidig har Sjælland, især Vest-og Sydsjælland været 

hårdt ramt af faldene huspriser, mens København har trukket i modsat retning. Dette samt et hårdt 

udfordret landbrug medførte, at Sparekassen Sjælland måtte foretage nedskrivninger i 2013 for 1,4 

mia. kr. 71.  

Selvom dette var en stor nedskrivning, anså Sparekassen Sjælland 2013 som et godt år med 

fremgang. Nedskrivningerne som var en konsekvens af finanskrisen, ansås af sparekassen som 

værende fuldt ud rettet op på. 

Der ses en forbedring på Sjælland, især 2014 var et godt år med en årlig realvækst på 2,1 % i BNP. 

Den gennerelle BNP vækst i Sjælland er ikke nominelt så stor som det kan antages, men det skal 

bemærkes, at dette blandt andet skyldtes, at meget af BNP-væksten ligger i hovedstaden hvortil der 

bliver pendlet til og fra Sjælland. 

Tabel 5-2: BNP fordelt på regioner 2014 

 

Kilde: Danmark Statistik
72

 

Erhvervsbranchen har også været hårdt præget af lavkonjunkturen efter finanskrisen. Antallet af 

konkurser steg da finanskrisen indtrådte, virksomhederne kunne ikke få kredit i bankerne og måtte 

dermed lukke ned. I henhold til Sparekassen Sjælland forretningsområder på Sjælland og Fyn, har 

konkurserne i tiden 2009-2015 ikke ændret sig i forhold til fordelingen af konkurser efter områder:¨ 
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Figur 5-7: Konkurser efter region 2009-2015 

 

Kilde: Danmarks Statistik med egen tilvirkning 

Hovedstaden har de seneste 7 år haft ca.40-50 % af konkurserne i Danmark. Sammenholdes antallet 

af virksomheder med antallet af konkurser efter region, fremgår det, at hovedstaden har en 

overrepræsentation af antal konkurser. Data værdierne indeholder dog ikke informationer omkring 

størrelsen på konkurstabene, og dermed ikke nødvendigvis viser et retvisende overblik over risikoen 

ved at udstede erhvervslån og garantier. 

Den øgede gennemsigthed af pengeinstitutterne har medført, at institutternes fokus på at tjene 

penge på områder som befolkningen anser som uetiske, er blevet udstillet. Skatteoptimering med 

brug af lande med lavere beskatning er set som uetisk, hvad enten det er lovligt eller ej. Det etiske 

perspektiv er blevet en større del af befolkningens beslutning om valg af pengeinstitut, og steder 

som fremstår uetiske eller griske, taber indtjening som følge.   

Sparekassen valg af at være et pengeinstitut som har til formål at gavne lokalområdet, vil have en 

positiv betydning i tider, hvor at store pengeinstitutternes tillid er svækket.  En børsnotering 

vurderes dog at have en indflydelse på, at sparekassen ikke anses så lokal som tidligere, og at et 

garantbevis giver et bedre tilhørsforhold end en aktie.  

5.4) Teknologisk udvikling 

Teknologien har i mange år haft stigende indflydelse på pengeinstitutternes måde at håndtere 

finansielle produkter og måden at kommunikere med kunderne på. Overgangen til elektronisk 

banksystemer har givet muligheder for tjenesteydelser, som ikke var tilgængelige tidligere. 

Adgangen til egen bankkonto er nu tilgængelig 24/7-365 via netbank på nettet, mobil, tablet og 

andre medier som blot kræver en internetforbindelse. Åbningstiderne i filialerne sætter 
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begrænsninger for, hvornår at en kunde kan aftale at mødes fysisk med en rådgiver, men ikke for 

brugen af mange af pengeinstituttets produkter. Flere pengeinstitutter er også begyndt at tilbyde 

24/7 tilgængelighed til kunderne, enten via telefon eller via online mødebooking, stilles en rådgiver 

til rådighed når det passer kunden. Den teknologiske udviklings muligheder giver muligheder, men 

også udfordringer og trusler for den eksisterende finanssektor. Mulighederne med servicering af 

kunderne på alle tider af døgnet giver gode kundeforhold men også øget omkostninger.    

Anvendelsen af netbank blev hurtigt populært og voksede kraftigt De yngre aldersgrupper var 

hurtigere til at benytte den nye teknologi, og generelt efterspørger ny teknologi først. Netbankens 

brug er dog vokset på tværs af aldersgrupper, og andelens af danske internetbrugere som benyttet 

sig at netbanken i 2014 var 88 %: 

Figur 5-8: Anvendelsen af netbank fordelt på aldersgrupper 2004-2014 

  

Kilde: Finansrådet med tal fra Danmark Statistik
73 

Netbank via mobilen, mobilbank, begyndte i 2013-2014 at være den mest benyttede platform. 

Mobilplatformen begyndte ikke kun at blive benyttet som netbank, men applikationer som 

MobilePay lanceret af Danske Bank, til at udføre roller som tidligere dankort udfyldte, kunne nu 

klares via mobilen. Hvor at flere af de store danske pengeinstitutter såsom Danske Bank, kæmper 

kontinuerligt for at være first-movers med ny teknologi, benytter Sparekassen Sjælland Bankdata til 

at håndtere og udvikle deres IT.  Danske Bank og lignende IT udviklende pengeinstitutter frygter en 

disruption, som kan tage markedsandele via en ny teknologi ved at være first-mover. At benytte en 

samarbejdspartner som Bankdata til at udvikle deres IT er fornuftigt i henseende, at sparekassen 

ikke har en forretningsstrategi om at udvikle og tilbyde IT tjenesteydelser som de første på 
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markedet. Ved samarbejde med Bankdata, som udvikler til flere pengeinstitutter, sikrer de en forsat 

fornyelse af deres IT-produkter som følger med branchen.   

 

Som følge at de øgede teknologiske udviklinger, herunder den udbredte brug af netbank, har mange 

af pengeinstitutterne begyndt at lukke filialer. Sparekassen Sjælland er gået den modsatte vej, og 

har åbnet filialer og fortsætter med at gøre det de kommende år. Begrundelsen herfor er, at de 

ønsker at være til stede lokalt, idet sparekassen vurderer, at det lokale tilstedeværelse har en positiv 

effekt i forhold til kunderne.  At være til stede lokalt er især vigtigt i forhold til at få nye kunder. 

Peter Lybecker, adm. direktør i Nordea, fortalte til PwC’s 2015 Finanskonference, at selvom de 

brugte mange penge på digitalisering og at det var produkter som kunderne efterspurgte, så var det 

en udfordring at få nye kunder i de områder, hvor der ikke var en lokal filial. Ved valget af nyt 

pengeinstitut var tilstedeværelsen af en filial vigtig, også selvom den meste kontakt foregik via 

elektroniske medier.  

Den teknologiske udvikling har også medført, at for kunne betjene en kunde kræver det blot en 

computer med internetforbindelse. En bærbar computer kan opstilles hvor som helst med en trådløs 

internetforbindelse, og udbyde traditionelle bankprodukter i en bager eller supermarked.   

Coop besluttede at lancere Coop Bank i sommeren 2013, som skulle tilbyde bankprodukter til Coop’s 

medlemmer. I Coops butikker, herefter også fungerende som filialer, kan der hæves og indsættes 

kontanter og få udleveret kuverter til at indsende indbetalingskort og checks. Al rådgivning foregår 

via telefonen eller via andet elektronisk medie. Lånebevillinger foregår fuld automatiseret ud fra 

kreditscore modeller af kunden og kræver dermed ikke personale. Det vurderes, at udviklingen med 

at kunne tilbyde klassiske bankprodukter andre steder end i et klassisk pengeinstitut på længere sigt 

har en stor indflydelse på branchen. Rene internetbaserede løsninger som forventes at blive udbredt 

til Danmark, af eksempelvis Amazon, Apple, Facebook med flere, forventes, at kunne tage 

markedsdele på sigt. Der vil være en skepsis fra mange kunder i forhold til sikkerheden af deres 

penge. Garantiformuen, som dækker indskud op til 100.000 EUR pr. indskyder, dækker når 

Finanstilsynet har givet tilladelse til at drive pengeinstitut virksomhed, og sikrer derved kundernes 

indlån. Når nye former for udlån og andre bankprodukter tilbydes af andre slags virksomheder, som 

ikke er omfattet er lov om finansiel virksomhed, og dermed ikke underlagt den stramme lovgivning 

som pengeinstitutter, vil det give tvivl om sikkerheden ved at placere penge hos dem. På lang sigt vil 

disse kommende udfordringer blive aktuelle i samfundet, og give øget konkurrence til de klassiske 

pengeinstitutter. 
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6) Børsnotering 2015 
 

Sparekassen Sjælland meddelte til garanterne og resten af offentligheden i 2014, at året 2015 ville 

medføre en omdannelse til aktieselskab og børsnotering. Som forud for omdannelsen ville 

sparekassen afholde garantmøder, hvor garanter kunne få svar på deres spørgsmål i forhold til 

muligheder og konsekvenser. I september 2015 var det syvende og sidste garantmøde afholdt og 

sparekassen var klar til den endelige omdannelse. 

Sparekassen Sjælland blev den 24. november 2015 omdannet fra en garantsparekasse til et 

sparekasseaktieselskab. Omdannelsen skete som en del af den kommende børsnotering den 3. 

december. Børsnoteringen ville ikke medføre, at der blev rejst ny kapital som følge af, at alle 

garantbeviserne ville blive tvangskonverteret til aktier. Eftersom der ikke skulle rejses ny kapital, blev 

prospektet først offentliggjort dagen før børsnoteringen, den 2. december 2015. 

6.1) Prospekt 

Prospektet blev udarbejdet i forbindelse med optagelsen til handel og officielt notering af 

Sparekassen Sjællands aktier på Nasdaq Copenhagen. Alle oplysninger i dette afsnit ”6.1 Prospekt” 

er baseret på oplysninger i det offentliggjorte prospekt,74 medmindre andet angivet. 

Prospektet er blevet udarbejdet sammen med Niro Invest, som er kendt for sine analyser af 

banksektoren ud fra deres risiko. Valget af Niro Invest og ikke en bank som sædvanligvis, begrundes 

med, at der ikke foretages en aktieudvidelse75. 

Ved optagelsen af sparekassen, udgjorde sparekassens aktiekapital nominelt DKK 130.312.300 

fordelt på 13.031.230 aktier a nominelt DKK 10. Alle aktierne har ens rettigheder og giver lige 

udbytte og stemmerettigheder. For hvert nominelt aktiebeløb på DKK 10 giver ret til 1 stemme. En 

enkelt aktionær kan dog ikke afgive stemmer for mere end 7,5 % % af den samlede aktiekapital. 

Herudover var der som en del af omdannelsen oprettet en bunden sparekasse reserve på 561 mio. 

kr. Sparekassen indgik en market-making-aftale med Sydbank, hvilket gør Sydbank forpligtiget til 

mod vederlag at stille købs- og salgspriserne under normale markedsvilkår. Aftalen er opsigelig for 

begge parter med 30 dages varsel. Ligeledes blev der indgået en stabiliseringsaftale med Sydbank på 

30 dage fra første handelsdag den 3. december til på vegne af sparekassen at kunne foretage 
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 Fremmen, Mathias Bencke: Sparekassen Sjælland vælger rådgivere til børsnoteringen, 07-09-2015.  
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transaktioner der påvirker kursen.  Inden garantsparekassen blev omdannet til aktieselskab, blev der 

tegnet ny garantkapital som efterfølgende blev konverteret til aktiekapital. AP Pension og 

Købstædernes Forsikring købte henholdsvis omregnet til aktiekapital 6,4 % og 3,8 %. Ligeledes blev 

Fonden for Sparekassen Sjælland oprettet som ejer 6,5 % af aktiekapitalen. Der blev indgået Lock-up 

aftale med AP Pension samt Købstædernes Forsikring på 6 måneder hvori parterne, inklusiv 

bestyrelsen og direktionen hos Sparekassen Sjælland, ikke må sælge eller på anden vis afhænde 

aktierne indtil perioden er overstået den 4. juni 2016. Fonden for Sparekassen Sjælland er i henhold 

til fondens vedtægter kun berettiget til at sælge dens aktier til Sparekassen Sjælland. 

6.2) Grundlaget og forudsætninger 

Baggrunden for børsnoteringen: 

Prospektet beskriver samme problemstilling, som tidligere beskrevet i afsnittet ”3.6 

Garantsparekasse til aktieselskab”, omkring regelændringerne fra EBA og hvordan disse påvirker 

garantsparekasserne.  Yderligere forklarer Sparekassen, at størstedelen af garanterne modtager en 

rente i niveauet 2-4 % pr. år fra garantsparekasserne, hvor at investorer som yder hybridkernekapital 

lån eller ansvarlig lånekapital, får en væsentlig højere rente. Eftersom at hybridkernekapital og 

ansvarlig lånekapital er foranstillet garantkapital, får investorerne højere rente til lavere risiko. 

Derfor vurderer sparekassen, at det i fremtiden ikke vil være muligt at få professionelle investorer til 

at investere i garantkapital, som forventes at være nødvendigt for at styrke den egentlige 

egenkapital. Det er derfor nødvendigt at omdanne garantsparekassen til et aktieselskab således at 

investorerne som aktionær, fremfor garant, får del i værdistigningerne af sparekassen og ikke kun 

del i det udbetalte afkast.   

Halvåret 2015:  

Sparekassen Sjællands halvårsregnskab fra 2015 er det seneste regnskabsdata som på tidpunktet af 

udarbejdelsen af prospektet er tilgængeligt, og dermed benytter til beskrivelse af årets resultater. 

Der sammenlignes med halvårsregnskabet fra 2014 for at vurdere fremgangen på halvårsbasis i 

rentabiliteten.  Udviklingen i forhold til de væsentligste ændringer til halvåret beskrives nedenfor. 

  

Renteindtægterne er faldet med 11 % til 52 mio.kr. grundet fald i det gennemsnitlige udlån. En del af 

faldet skyldtes konkurrencen på udlånssatserne på markederne, men herudover er en del af faldet 

også grundet en afvikling af ejendomsengagementer som del af nedjustering af deres store 

eksponering imod ejendomsengagementer. Renteudgifterne er faldet med 47 mio. kr. Faldet skyldes 

primært indfrielsen af hybridkernekapital december 2014, samt det faldende renteniveau. Som 
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årene før, er ejendomsmarkedet præget af stor aktivitet med låneomlægninger, hvilket er den 

væsentlige grund til en stigning på 47mio. kr. i gebyrer og provisionsindtægter. Grundet en stor 

obligationsbeholdning som følge af sparekassens store overskudslikviditet, har markedsudviklingen 

medført negativ kursreguleringer på -41 mio. kr. Obligationernes kursreguleringer udgjorde -54 mio. 

kr., men en kursgevinst på 16 mio. kr. i aktier formindsker kursreguleringen en smule. 

Nedskrivningerne på udlån udgjorde 93 mio.kr., hvilket er et fald på 27 mio. kr. i forhold til halvåret 

2014.  

Udlån og garantier er faldet 296 mio. kr. i halvåret 2014, hvoraf fast ejendomsudlån og garantier står 

for et fald på 337 mio. kr. Dette er som tidligere nævnt en bevidst nedjustering af 

ejendomsengagementer. Udlån og garantier til private er steget med 177 mio. kr. og samtidig ses 

der en forbedring i udlånenes bonitet: 

Tabel 6-1: Sparekassen Sjællands udlånsportefølje 

 

Kilde: Sparekassen Sjælland Prospekt af 2.december 2015 

Bonitetskategori 1, som er udlån med OIV er blevet reduceret til 34,7 % imod 36,7 % året før. 

Ligeledes er udlån med normal bonitet blevet forøget fra 24,9 % til 30,4 % hvilket viser en fremgang i 

udlånenes bonitet.  

Indlån er blevet reduceret med 496 mio.kr. som konsekvens af udløb af højrenteprodukter. Samlet 

er sparekassens indlånsoverskud stadig stort på 15.211 mio. kr.  
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Forudsætninger og forventninger til 2015 og 2016 

Prospektet indeholder et afsnit om forventningerne til 2015 og 2016, og heraf også de 

forudsætninger der ligger til grund76. Forventningerne er udarbejdet af Sparekassen Sjælland, og 

beskriver naturligvis at forventningerne skal tages med de nødvendige forbehold for risici, uventede 

markeds forhold og lignende. Selvom forventningerne skal benyttes med store forbehold for den 

uventede fremtid, indeholder Sparekassens forventninger regnskabsdata fra de først 3 kvartaler af 

2015, og vil derfor give et bedre indblik i den forventede indtjening for 2015 end halvårsregnskabet 

kan.  

Forudsætninger uden for Sparekassen Sjællands kontrol 2015: 

Der forventes en udvidelse af rentemarginalen på ca. 0,2 procentpoint i forhold til 2014. Som følge 

af stor aktivitet grundet omlægning af realkreditlån og handel med værdipapir forventes en stigning i 

nettogebyrindtægterne på ca. 13 % i forhold til 2014.  

Med store forbehold for usikkerheden med at kvantificere kundernes fremtidige manglende 

betalingsevne, forventes det at årets nedskrivninger vil ligge på ca. 1 % af udlån og garantier mv.  

Forudsætninger helt eller delvist i Sparekassen Sjællands kontrol 2015: 

Der forventes et fald i udlån på ca. 2 % og et fald i indlån på ca. 6 %. Faldet i indlån er grundet 

omlægning af opsparing til depotplejeordninger samt kapitalpensions konverteringer til 

aldersopsparing. Lønningerne er steget med 1,75 % pr. 1. juli 2015. Åbning af nye filialer samt 

engangsomkostning til omdannelse og børsnotering forventes at øge 

administrationsomkostningerne med ca. 23 mio. kr. Det forventes, at indtjeningen resten af 2015 vil 

være udfordret og indtægterne fra boliglåns konverteringer ikke fortsætter. 

Forudsætninger uden for Sparekassen Sjællands kontrol 2016: 

Der forventes en uændret rentemarginal i forhold til 2015 og et beskedent afkast på den 

overskydende likviditet. Nettogebyrindtægterne forventes ca. 4 % lavere end 2015, jf. prospektet. 

Nedskrivninger forventes som helhed at ligge på ca. 0,8 % af udlån og garantier mv.  

Forudsætninger helt eller delvist i Sparekassen Sjællands kontrol 2016: 
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Udlån forventes som i 2015, hvor at indlån forventes reduceret med ca. 3-5 %. Lønningerne stiger 

1,8 % som følge af overenskomsten og lønsumsafgifter stiger fra 12,2 % til 13,6 %. Heraf forventes, 

at personaleomkostningerne bliver højere end 2015, og administrationsomkostningerne forventes at 

falde med ca. 9 mio. kr. Indtægter og gebyrindtægter forventes at være lavere i 2016 end 2015. I 

forbindelse med at efterstillet kapital blev omdannet til garantkapital, er der en besparelse på 17 

mio. kr. i renteudgifter i forhold til 2015. 

Forventningen til 2015: 

Sparekassen forventer en basisindtjening på 325-350 mio.kr.  

Forventningen til 2016: 

Sparekassen forventer en basisindtjening på 310-350 mio. kr.  

Herudover er der en reduceret udgift som ikke indgår i basisindtjeningen, på forventeligt 27 mio. kr. 

mindre end i 2015. 

Risici: 

Sparekassen Sjællands værdi og resultat kan blive påvirket af mange eksterne og interne faktorer. 

Prospektet indeholder risici som vurderes at være relevante for sparekassen pr. prospektdatoen, 

men omhandler ikke alle risici – kendte som ukendte – som påvirker sparekassen.   

   

Sparekassen og andre pengeinstitutter er særligt eksponeret over for makroøkonomiske forhold 

eftersom kundernes påvirkning af svækkelse i økonomien rammer pengeinstitutterne med svagere 

efterspørgsel af produkter, højere funding samt større nedskrivninger. Hvis der sker forringelser i 

makroøkonomien, vil Sparekassen blive væsentligt påvirket negativt. Sparekassens nedskrivninger 

for 2014 er på et lavere niveau end 2012 og 2013, og forventes at være på ca. 1 % i 2015. Dette er en 

smule højere end gennemsnittet for gruppe 2-institutterne, og skyldtes nedskrivninger på 

privatkunder, landbrug og andre erhvervskunder. Sparekassens nedskrivninger til fast ejendom er 

relativt lavere end til de øvrige engagementer på erhvervskunderne, hvilket tidligere har været 

påvirket af de faldende ejendomspriser uden for hovedstaden. Sparekassens ejendomseksponering 

er stadig relativt højere end sammenlignelig gruppe 2 -institutter og udgør derfor en væsentlig risiko 

ved udsving på ejendomsmarkedet. Landbruget udgør en lavere eksponering end de 

sammenlignelige gruppe 2-institutter, men udgjorde 7,2 % af den samlede krediteksponering ved 
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halvårsregnskabet og med den høje gældsætning i landbruget og udfordringer på indtjeningen, 

udgør landbruget en væsentlig kreditrisiko for sparekassen.  

Finanstilsynet påpegede ved sin inspektion i foråret 2015, at sparekassen havde en høj andel af 

udlån med svag bonitet. Som beskrevet ovenstående, er boniteten pr. 30. juni 2015 blevet 

forbedret, men en forværring i konjunkturerne vil medføre en dårligere bonitet og dermed påvirke 

sparekassens indtjening og balance. Udløbet af afdragsfriheden på realkreditlån i 2016-2018 efter 10 

års afdragsfrihed på tiden hvor at ejendomspriserne var høje, vil give risiko for at andelen af udlån 

med svag bonitet bliver øget.  Herudover er øvrige risici, herunder renteniveauet, som tidligere 

beskrevet i afsnittet ”4.3 Risici” for at give mulige investorer en indsigt i de forbundne risici ved køb 

af sparekassens aktie. 

6.3) Værdiansættelsen 

I forbindelse med børsnoteringen blev der ikke udbudt nye aktier og dermed ikke estimeret nogen 

kurs som del af prospektet. Kursen ville skulle fastsættes efter udbud og efterspørgsel på Nasdaq 

Copenhagen.  

Sparekassens garantkapital udgjorde ved omdannelsen 1.303 mio.kr. Garanterne modtog 1 aktie a 

10 kroner for hver 100 kr. garantkapital. Ved børsnoteringen var aktiekapitalen hermed 130 mio.kr.  

For at garanterne ikke skulle tabe penge på omdannelsen til aktieselskab og børsnoteringen, skulle 

aktiekursen hermed være minimum 100 kr. Aktien skulle være en udbytte aktie, og sparekassens 

forventning var at udlodde 25 % af årets resultat fra 2016.  

Sparekassen Sjælland betalte Sydbank for at udarbejde en rapport om perspektiverne ved 

sparekassens børsnotering. Rapporten, også kaldet Aktiekommentar Sparekassen Sjælland77, 

vurderede værdiansættelsen ud fra en kurs/indre værdi.   

Sparekassen forventede en egenkapital på 1.864 mio.kr., hvor den bundne sparekasses reserve 

udgjorde 561 mio. Ved kurs 100, som var de tidligere garanters udgangspunkt for ikke at have 

kurstab, ville det medføre en kurs/indre værdi på 0,7.  

Sydbanks rapport sammenligner Sparekassen Sjællands K/I med danske pengeinstitutter, hvor at den 

gennemsnitlige K/I værdi er 0,86. Sydbank vurderer, at grundet sparekassens udfordringer på 

lønsomheden og egenkapitalforrentningen de seneste år, vurderes det rimeligt at sparekassens k/i 

værdi ligger under den gennemsnitlige prisfastsættelse. 

                                                           
77

 Sydbank: Aktiekommentar Sparekassen Sjælland, 02-12-2015 



Side 60 af 92 
 

Tabel 6-2: Sammenligning af danske banker på K/I 

 

Kilde: Aktie kommentar Sparekassen Sjælland af Sydbank
78

.  

 

Prisfastsættelsen på pengeinstitutter på over 1 mia. kr. i markedsværdi har højere prisfastsættelser, 

således at Sydbank vurderede, at Sparekassen Sjælland har potentiale til en 0,8-1,0 K/I på sigt. Dette 

vil kræve bedre vækst og bedre konjunkturer i samfundet for at sparekassen skal opnå denne 

kurs/indre værdi. Benyttelsen af K/I multiple til at prisfastsætte med er meget anvendt til at 

værdiansætte banker. Ved grundig forståelse for sammenligningsgrundlaget og de tilhørende 

forudsætninger, udgør multiplen en stærk metode79.  

6.4) Børsnoteringsdagen 

Den 3. december 2015 kl. 09.00 åbnede Nasdaq Copenhagen med Sparekassen Sjælland noteret. 

Aktiekursen åbnede i kurs 10780 og i løbet af formiddagen blev aktien handlet mellem kurs 100 og 

117,5. Starten på børsen var gået stille og roligt, hvilket aktieanalysechef i Sydbank, Bjørn Schwarz, 

kunne forklare, at prospektet først var blevet frigivet dagen før, og mulige investorer derfor ikke 

havde haft tid til at læse prospektet igennem og tage stilling til risikoen81. Per Hansen, 
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investeringsøkonom hos Nordnet, mener at forløbet er gået som forventet, og vurderede, at en kurs 

niveau på 100-105 er niveauet som bør forventes for aktien82. Per Hansen havde før børsnoteringen 

stillet spørgsmål til hvilket alibi der ville være årsag til at investere i sparekassen. Hans 

argumentation var, at sparekassen ikke havde noget specielle tiltrækningskraft som gjorde at man 

skulle investere i sparekassen fremfor andre allerede børsnoterede pengeinstitutter. Kun prisen, 

herved en lav pris, ville være et argument for at investere i aktien83.  

 

Dagens børsdebut endte ikke med en kursstigning som de tidligere garanter og de nye aktionærer 

kunne havde håbet på. Kursen endte i 99, hvilket betød et fald på 1 procentpoint.   

Sparekassen Sjællands tidligere garanter havde ikke kunne afhænde sine garantbeviser grundet 

tvangskonverteringen til aktier, og derfor var det naturligt at tidligere garanter som ikke ønskede 

garantbeviserne eller aktierne, afhændede aktierne til en kurs 100 eller mere for at sikre sig imod et 

kurstab. Den 3. december 2015 var i perioden frem til 1. april 2016, dagen hvor at der var mest 

turnover og flest handler84.   

På Sparekassen Sjællands 10 handelsdag på børsen, den 16. december 2015, lukkede kursen i 90. 

Hermed var der tabt en værdi på 10 procentpoint, og langt fra den ønskede start på en børsnotering. 

7) Værdiændringer Q1 2016 
 

Sparekassens børsdebut blev til en negativ oplevelse for sparekassens aktionærer med et værditab 

som følge. Værdien af selskabet blev prisfastsat lavere end Sparekassen og Sydbank havde forventet, 

og i perioden frem til opgavens fastsatte skæringsdag den 1. april 2016 fortsatte kursen med at 

falde.  I dette afsnit vil der blive undersøgt, hvilken ændringer der er sket på sparekassens 

forretningsområde og hvilken påvirkning de har på sparekassens indre værdi. Da Årsrapporten 2015 

er udkommet vil de udregnede forventninger være med start pr. 1. januar 2016 eftersom det reelle 

udgangspunkt fra det tidspunkt nu er fastlagt. 
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7.1) Renteniveau 

Nationalbanken hævede indskudsbevisrenten første gang siden april 2014, til -0,65 %85. Det lave 

renteniveau har presset pengeinstitutternes indtjeningsmuligheder, og har været nødsaget til at give 

positive renter til især privatkunderne selvom de skulle betale negative renter for at placere 

overskudslikviditeten i indskudsbeviser hos Nationalbanken. Forventningen er, at renteniveauet vil 

være stabilt resten af 2016. De gennemsnitlige udlånsrenter har været under pres af konkurrencen 

og det lave renteniveau. Udlånsrenterne til private faldt i januar steg lidt i februar og herefter faldt i 

marts igen. Det er især renterne uden sikkerhed og forbrugerkrediter som er faldet, hvor 

udlånsrenterne til boliglån har ligget fast.86 

Figur 7-1: Pengeinstitutternes ud- og indlånsrenter 

 

Kilde: Danmarks Nationsbank Kvartalsoversigt, 1.kvartal 2016
87 

Det fortsat lave renteniveau vil medføre, at sparekassen fortsætter med at have en stor 

obligationsbeholdning, primært i realkreditobligationer med kort løbetid, hvor rentestigninger vil 

kunne medføre kurstab for sparekassen. De negative indskudsbevisrenter vil fortsat udgøre et 

problem for pengeinstitutternes indlånsoverskud. Obligationsrenterne forventes at være lave resten 

af 2016 med henblik på svagt stigende i 2017. Yderlige opkøb fra ECB kan dog presse renten ned på 

et lavere niveau, men indtil videre er der ikke vist tegn på at være villig til at presse renten 

yderligere.  

7.2) Ejendomsmarkedet 

Sparekassens største eksponering, udover mod de private kunder, er mod ejendomsmarkedet. Der 

har de seneste år arbejdet på at nedbringe eksponeringen, og vil fortsat i 2016 være i fokus. Grundet 
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den store eksponering, er Sparekassen meget påvirket over for udviklingen på ejendomsmarkedet 

primært på Sjælland og Fyn.  

Forudsætningen fra Sparekassen Sjælland for 2016, var at nedskrivningsniveauet ville være på ca. 0,8 

% af udlån og garantier, hvilket ville være de laveste nedskrivninger siden før 2008. Sikkerheder i 

ejendomme har været nedskrevet grundet de faldne ejendomspriser, og kunder med svag bonitet 

som har været tekniske insolvente, har medført at sparekassen har en stor korrektivkonto på 2,1 

mia. kr.,88 hvor dele vil kunne tilbageføres, hvis sikkerhedernes værdier stiger.  

Ejendomsmarkedet på Sjælland og Fyn steg i 2015 for både ejerlejligheder og parcel-/rækkehuse. 

Salgspriserne pr. kvadratmeter steg i løbet af året med et gennemsnit på 8,5 % for parcel-

/rækkehuse og 10,1 % for ejerlejligheder for Fyn og Sjælland inklusiv København. 

Figur 7-2: Salgspriserne Sjælland og Fyn 

 

Kilde: Realkreditrådet
89

 med egen tilvirkning. 

Korrigeres salgspriserne for København således, at udviklingen for Fyn og Sjælland kan vurderes, 

medførte dette, at stigningen for 2015 var på 7,5 % for parcel-/rækkehuse og 6,8 % for 

ejerlejligheder. 
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Figur 7-3: Salgspriserne Sjælland og Fyn - eksl. København 

 

Kilde: Realkreditrådet
90

 med egen tilvirkning. 

Udviklingen i antallet af solgte boliger steg også for ejerlejligheder og parcel-/rækkehuse. Der blev 

solgt 20 % flere boligerne i forhold til 2014, hvilket sammenholdt sammen med de stigende 

salgspriser viser en pæn fremgang for ejendomsmarkedet. 

Figur 7-4: Solgte boliger Sjælland og Fyn 

 

Kilde: Realkreditrådet
91

 med egen tilvirkning. 

Væksten som boligmarkedet oplevede i 2015, vurderes til at blive lavere i 2016. Pr. 1. november 

2015 indtrådte en 5 % udbetalingsregel, som en del af god-skik reglerne. Købere skulle minimum 

lægge 5 % af købesummen i udbetaling, hvor der tidligere ikke var nogen 
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minimumsudbetalingsgrænse lovmæssigt. Ligeledes indførte Finanstilsynet en vejledning omkring 

belåning i boliger i såkaldte vækstområder92. Boligkøberne skulle kreditvurderes til at kunne klare 1 

procentpoints højere forrentning af den nuværende faste rente på et 30 årigt obligations lån, og 

minimum en 4 % fastforrentning93. Ligeledes var der opstramninger til ved andelskøb samt køb af 

nr.2 bolig vedrørende rådighedsbeløb. De stramme regler vil påvirke mulighederne for førstegangs 

købere i form at købe bolig før at de har opsparet minimumsudbetalingen og ligeledes vil 

kreditstramningerne medføre at nogle køberes boligbudget bliver mindre. Priserne vil derfor blive 

påvirket, men samtidig vil kreditstramningerne påvirke at der betalingsevne vil forbedres. Selvom 

stramningerne vil påvirke priserne i en negativ retning, er renteniveauet stadig lavt og der er generel 

fremgang i økonomien, hvilket får Nationalbanken til at skønne en vækst på 3,5 % for 

parcelhusene94.  

Sparekassens forventning til at have en lavere nedskrivningsprocent på 0,8 % i 2016 understøttes af 

den undersøgte markedsudviklingen der forventes for 2016, og den samtidig forbedring af 

ejendomseksponeringen i form af fortsat afvikling af større ejendomseksponeringer. Afviklingen af 

ejendomseksponeringerne vil reducere udlånsporteføljen, hvorimod den øgede aktivitet på 

ejendomsmarkedet vil øge denne. Forventningen vil være en udlånsportefølje på omtrentligt niveau 

som 2015. 

7.3) Landbruget 

 

Landbruget har de seneste mange år haft store udfordringer med indtjeningen og 

landbrugsejendomspriserne. Særligt mælke- og svineproducenter har haft store økonomiske 

vanskeligheder grundet den russiske sanktionskrise som medførte store fald i mælke og svineprisen.  

Sparekassen har som resten af pengeinstitutterne haft nedskrivninger på landbruget, hvilket har 

udgjort 214,6 mio. svarende til 17 % af eksponeringerne før nedskrivninger og underkurser95 ultimo 

2015. Sparekassen har en samlet eksponering mod landbruget på lidt under 8 %, men er ikke 

væsentligt eksponeret over for de udsatte dele af landbruget som svineproducenterne og 

mælkeproducenterne. Ved halvårs resultatet 2015 havde sparekassen eksponeringer imod 

svineproducenter på 461,4 mio. kr. hvoraf 112,1 mio. kr. var nedskrevet. Eksponeringen imod 
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mælkeproducenterne udgjorde 109,1 mio. kr. I Marts 2016, udtalte Lars Petersson, at sparekassen 

var klar til at låne 500 mio. kr. til gode landbrugskunder. Samtidig fortalte han at sparekassen ikke er 

eksponeret imod mælkebønder, og ”de få svinebønder sparekassen har finansieret nogle ”meget 

stærke svinebønder."”96  

Siden 2. kvartal 2015 til marts 2016 har sparekassen fået afviklet eksponeringerne som de havde 

imod mælkebønder, og vurderede at deres bonitet imod deres landbrugskunder som stærk. 

Sparekassen primære landbrugskunder består af planteavlere, som ikke har været lige så hårdt ramt 

af krisen som svine- og mælkeproducenterne. I 2015 havde den gennemsnitlige mælkeproducent et 

fald i indtjeningen på ca. 900.000 kr., svineproducenten et fald på ca. 250.000 kr. og 

planteproducenten et fald på 100.000 kr.97  Den 25. februar 2016 blev Landbrugspakken vedtaget. 

Landbrugspakken var yderst omdiskuteret grundet dens forventede påvirkning af miljøet og de 

oplysninger som var oplyst til parterne i Folketinget. Landbrugspakken var efterspurgt af landbruget 

og effekten af pakken sammen med bedre prisforhold forventes at forbedre den gennemsnitlige 

heltidsbedrift planteproduktion med 119.000 kr. i 2016 og ligeledes samme i 201798. Beregninger fra 

SEGES, Videnscenter for Landbrugserhvervet vurderer, at effekten at landbrugspakken vil forbedre 

landmændenes gennemsnitlige heltidsbedrifts kapitalgrundlag med 2 mio. kr.99 

Det er naturligvis det dyrere indlånsoverskud, som Lars Petersson ønsker at omdanne til mere udlån 

for at øge indtjeningen. Ved de bedre udsigter i landbruget, primært inden for planteavl, og en 

forbedring i boniteten, vurderes landbruget for 2016 at bidrage med en øget renteindtægt samt at 

nedskrivningerne vil blive mindre end 2014 og 2015.  

7.4) Væksten i Danmark 

Den økonomiske vækst påvirker pengeinstitutterne indtjeningsevne både på kort sigt og langt sigt. 

Kundernes betalingsevne forbedres i økonomiske vækstperioder, hvilket både sikrer bedre 

indtjening men også forbedring i udlånenes bonitet. De større nedskrivninger som har været 

nødvendige de senere år vil falde til et lavere niveau samt, at der opstår mulighed for tilbageførsel af 

tidligere nedskrivninger grundet forbedring i kundernes betalingsevne.   

I 2015 havde Danmark en generel vækst i BNP og forventede at stigningen ville fortsætte i 2016 og 

2017. Inden prospektets udgivelse var der forskellige vækst prognoser, heriblandt fra 
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Finansministeriet, OECD, Pengeinstitutter og vismænd og mange flere. Finansministeriet fremlagde 

sin økonomiske prognose i august 2015100. Her var forventningen et BNP-vækstskøn på 1,9 % for 

2016. Ligeledes forventedes en stigning i beskæftigelsen i det private på 27.000 personer samt et 

fald i bruttoledigheden på ca. 6000 personer. Lønstigningen forventedes at blive på 2,2 % i det 

private erhverv i 2016. Forbrugerpriserne forventedes at have en stigning på 1,5 %. Danske Bank 

fremlagde deres prognose i kvartalspublikation Nordisk Økonomi i oktober 2015101. Danske Banks 

BNP-vækst forventning var for 2015 ligeledes 1,9 %. Hvad angår beskæftigelsen forventedes en 

vækst på ca. 28.300 personer, og et fald i ledigheden på ca. 7400 personer. Lønniveauet var 

forventet at stige 2,2 % i det private og forbrugerpriserne ville stige 1,6 %. Vismændene, 

formandskabet i Det Økonomiske Råd, forventede en vækst i BNP på 2,1 %, en beskæftigelse 

stigning på 33.000. et fald i nettoledigheden på 3000 personer, lønstigning på 2,4 % og en stigning i 

forbrugerpriserne på 1,6 % i 2016102.  

Efter prospektet og tidspunktet for børsnoteringen er Finansministeriet udkommet med en ny 

økonomisk prognose i december 2015103. Vækstskønnet i BNP og ledigheden var ikke ændret, men 

beskæftigelsesforventningen var steget til 29.000 personer. Ligeledes var forbrugerpriserne ændret 

til 1,1 % og lønstigningen for de private forventede nu at stige til 2,3 % i 2016.  Danske Bank nye 

prognose kom i januar104 2016, med en reducering af den forventede BNP-vækst. Forventningen var 

ændret til 1,5 % mod tidligere 1,9 %. Beskæftigelse forventning var dog øget til ca. 31.400 personer, 

og en lille øgning i forventet fald i ledighed til 7600 personer. Lønniveaustigningen var reduceret til 

en stigning på 1,9 % men samtidige også et fald i forventet forbrugerpriser til 0,9 %.   

Vismændene udgav februar 2016 deres seneste prognose105, hvor forventningen til BNP-væksten var 

betydeligt reduceret. Den forventede BNP vækst var nu reduceret til 1,1 % for 2016, 

forbrugerpriserne ville stige 0,5 % mod 1,6 % tidligere, nettoledigheden ville falde med 6.000 

personer, men samme vækst i beskæftigelse på 33.000 personer som tidligere estimeret. 

Lønstigningen var reduceret til 2,3 %.  

Der ses en tendens i, at jo længere hen i 2016 at prognoserne bliver frigivet, jo lavere er BNP-vækst 

forventningen for 2016. Jyske Bank vurderer i slutningen af marts en forventet BNP-vækst på 0,8 % 
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mod tidligere 1,5 %.106  Den nedjusteret BNP-vækst er ikke et positivt tegn, men BNP er alene som 

vurderings nøgletal ikke brugbart i henhold til påvirkning af sparekassen. Den forventede 

beskæftigelse stigning samtidigt med en højere realløn og stigende ejendomspriser vil forbedre 

kundernes betalingsevne og derved påvirke låneporteføljens bonitet. Det private forbrug vil skulle 

vokse, hvis der skal ses en økonomisk vækst som påvirker pengeinstitutternes indtjening, men året 

2016 har selv om gunstige forhold i form af lave renter og voksende realløn, ikke leveret. Detailsalget 

faldt i februar med 0,7 % i forhold til januar, og havde et 0,9 % lavere salg i perioden december 2015 

til februar 2016, end fra september til december 2015107.  

7.5) Interne forhold i Sparekassen Sjælland 

 

Ved prospektets frigivelse havde sparekassen en forventning om en basisindtjening på 325-350 mio. 

kr. Sparekassen meddelte ud i selskabsmeddelelse108 ultimo december 2015, at de om klassificerede 

hybridkernekapital. Der blev opklassificerede hybridkernekapital for 550 mio. kr. hvilket i 2014 

udgjorde 61,1 mio.kr. i renteudgifter.  Som følge at omklassificering vil den forventede 

basisindtjening være på 386-411 mio. kr.   

 

Den 8. februar 2016 meddeler sparekassen,109 at Sparekassen Fyn sammenlægges med 

moderselskabet såfremt myndighederne godkender det. Sammenlægningen forventer at give 

synergieffekter omkring 20-25 mio. kr. årligt fra regnskabsåret 2017. Ligeledes forventes det at give 

reduceret udgifter til administration og IT-udgifter, som konsekvens af den planlagte IT-platform 

migrering fra SDC til Bankdata for sparekassen Fyn.   

 

Den 16. marts 2016 bliver årsrapporten offentliggjort hvor resultatet foreligger med en 

basisindtjening på 410,8 mio. kr. og den højeste basisindtægt på 1.024 mio. kr.110 Resultatet endte 

på 144,4 mio. kr. efter skat, hvilket svarer til en egenkapitalforrentning på 6,2 %. Årets resultat er 

påvirket af en stor kursregulering på 113,3 mio. kr. i forhold til 2014 som følge af en stor beholdning 
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af obligationer med kort løbetid, som blev påvirket af rentestigning i 2015. Kursreguleringen blev på 

-58 mio.kr. for 2015, og udlån blev reduceret med ca. 2 % primært som følge af afvikling af ikke 

ønskede erhvervsengagementer. Indlån blev også reduceret med lidt over 4,4 % i forhold til 2014, 

hvilket henføres til fald i højrenteprodukter, der udløb i 2015. Sparekassen forventer, at 2016 vil 

presset på udlånsrenterne, men forventer en basisindtjening omkring 367-407 mio.kr. Der blev 

indstillet at udbetale 25 % af årets afkast i aktieudbytte, svarende til 3 kr./aktie, hvilket senere blev 

godkendt på generalforsamlingen.111 

Sparekassen Sjælland samarbejder med Totalkredit, hvori Nykredit i februar 2016 besluttede at 

hæve bidragssatserne på alle eksisterende og nye lån. Annonceringen blev ikke modtaget med 

glæde af realkreditkunderne, og førte til stor uro og mediedækning. Som konsekvens heraf begyndte 

nogle pengeinstitutter at tilbyde at kompensere prisstigningerne og andre tilbød alternative lån 

uden omkostninger ved omlægning. I marts 2016 meddeler Sparekassen Sjælland ligeledes, at de 

tilbyder deres kunder at omlægge lånene til billigere lån enten i Totalkredit eller et prioritetslån i 

banken. Omlægningen af lånet vil være gebyrfrit for kunderne112.  

Sparekassen har for deres 2016 forventet et lavere gebyr- og provisionsindtægt grundet den store 

låne konvertering i første halvår af 2015, men den nye beslutning om gebyrfritagelse vil gøre 

indtægten endnu mindre.  

7.6) Værdiændringen 

Ud fra ovenstående gennemgang af ændringer der er sket siden børsnoteringen, vil der ud fra de 

tilgængelige oplysninger på nuværende tidspunkt estimeres den økonomisk effekt på det forventede 

resultat for 2016.   

Personaleudgifterne stiger med 1,8 % som følge af overenskomsten og lønsumsafgiften stiger fra 

12,2 % til 13,6 %. Som en del af sammenlægningen af Sparekassen Fyn med moderselskabet bliver 

direktionen udvidet med 1 medlem mere. Hertil er lagt en forøgelse på 10 % til udgifter i forhold til 

2015. De øvrige administrationsomkostninger estimeres til at falde med ca. 12 mio.kr. som følge af 

engangsomkostningen af børsnoteringen og den kommende omkostning med sammenlægning af IT 

systemer.  

 

 

                                                           
111

 Sparekassen Sjælland: Resultat af generalforsamling i Sparekassen Sjælland A/S, 14-04-2016.  
112

 Plesner, Morten: Sparekassen Sjælland følger konkurrenterne, 08-03-2016.  



Side 70 af 92 
 

Tabel 7-1: Personal og administrationsomkostninger 2015 & 2016* 

Udgifter til personale og administration 
 

2015 2016* 

Vederlag til bestyrelse og direktion 
   Direktion og bestyrelse 
 

10026 10527 

I alt 
 

10026 10527 

Personaleudgifter 
   Lønninger 
 

280146 288747 

Pensioner 
 

31706 32277 

Udgifter til socialsikring 
 

37565 37565 

Personaleudgifter  i alt 
 

349417 358589 

Øvrige administrationsomkostninger 
 

253310 241310 

Udgifter til personale og administration 

 
612753 610426 

Kilde: Sparekassen Sjælland årsrapport 2015 med egen tilvirkning. 

Renteindtægterne vil være påvirket af et pres på rentemarginalerne. Ved et estimat vil afkastet på 

de rentebærende aktiver vil falde med 0,1 procentpoint, hvilket vil betyde en renteindtægt på 16 

mio. kr. mindre. Sparekassens tiltag med at udstede lån til landbruget forventes at blive modtaget 

positivt af landbruget, og det forventes, at ud af de udmeldte 500 mio. kr. til udlån, vil ca. 300 mio. 

kr. nå at blive udlånt med et halvt års forrentning til en værdi af ca. 10,4 mio. kr. Renteudgifterne til 

indlån vil falde på grund af ophør fra højrenteindlån for ca. 30 mio. kr. og et fald i indlån på ca. 4 % 

vil påvirke renteudgifterne med ca. 4,5 mio. kr. Sparekassen estimerede i den forbindelse, at 

nettogebyrindtægterne ville falde ca. 4 % som følge af den lavere aktivitet med lånomlægning. I 

forbindelse med de nye indførte krav til låntager ved køb af bolig, og ligeledes sparekassens 

beslutning om at fritage omlægning af lån fra gebyr, vurderes det, at nettogebyrindtægterne 

reduceres med 10 %. Der forventes ligeledes en besparelse på 30 mio. kr. på indbetalinger til 

indskyderordningen og afviklingsformuen. Kursreguleringerne i 2015 var store grundet 

rentestigninger på obligationsmarkedet. Der forventes et meget stabilt renteniveau for 

obligationerne og der er derved budgetteret med ca. 25 % af årets 2015 kurstab. Sparekassen 

forventede, at nedskrivningsprocenten ville ende på 0,8 % imod 1,0 % i 2015. Det forbedrede 

ejendomsmarked, forbedrede privatøkonomi samt forbedringen i landbruget som følge af 

landbrugspakken, er der korrigeret så den forventede nedskrivningsprocent er på 0,7 % i 2016. 

Grundet store udskudte skatteaktiver er det vaskeligt at vurdere skatten der vil påvirke 2016. Med 

stort forbehold er der benyttet samme skatteforhold som 2015. Ligeledes er forhold som ikke er 

undersøgt nærmere i værdipåvirkning forudsat samme niveau for 2016.  
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Tabel 7-2: Basisindtjening 2015 & 2016* 

Basisindtjeningen: År 2015 2016* 

    (1.000 kr.) (1.000 kr.) 

Netto renteindtægter   602.213 631.215 

Udbytte af aktier mv.   13.811 13.811 

Gebyrer og provisionsindtægter   420.440 378.396 

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter   16.236 11.352 

Andre driftsindtægter   15.319 15.319 

Andre driftsudgifter, ordinære   12.011 12.011 

Basisindtægter   1.023.536 1.015.378 

Udgifter til personale og administration   612.753 610.426 

Basisindtjeningen:   410.783 404.952 

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle 
aktiver 

  31.267 31.267 

Andre driftsudgifter (indskydergarantiordning mv.)   38.413 8.413 

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv.   149.906 104.934 

Kursreguleringer   -58.036 -14.509 

Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede 
virksomheder 

  2.542 2.542 

Resultat af aktiviteter under afvikling   717 717 

Resultat før skat   136.420 249.088 

Skat   -7.934 -7.934 

Årets resultat   144.354 257.022 

Kilde: Sparekassen Sjælland årsrapport 2015 med egen tilvirkning.  

Basisindtjeningen ligger i niveau med sparekassens forventning på 367-407 mio. kr. som forventet i 

årsrapporten 2015. Resultatet efter skat er væsentligt højere grundet reduktion i nedskrivninger og 

kursreguleringer. Særligt kursreguleringerne er vanskelige er estimeret grundet den store usikkerhed 

med renteniveauet som kan påvirkes af mange internationale faktorer. Skatten er en usikkerhed 

grundet koncernens store skatteaktiv fra fremført skattemæssigt underskud som normalt skal 

benyttes i skattemæssigt overskud inden for 3-5 år. Hvor stor del af skatteaktivet der vil blive 

benyttet i 2016 er svært at vurdere udefra og derved er niveauet fra 2015 benyttet.  

Ved udbytte betaling på 25 % vil det overførte overskud til egenkapitalen udgøre 192,8 mio. kr. og 

derved øge den egentlige kernekapital til 2.132 mio. kr. ultimo 2016. Med de 13.031.230 aktier 

udstedt, udgør det en stigning i den indre værdi 14,79 kr. pr. aktie. Den indre værdi pr. aktie 

forventes at udgøre 163,63 kr. Havde markedet prissat sparekassens aktie til 0,7 som udmeldt som 

forventning, havde det betydet en kursforventning på 114,54 kr.  
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8) Værdien den 1. april 2016 
 

Aktiemarkedet i Kina faldt kraftigt første handelsdag i 2016, at det udløste handelstop efter et 7 % 

fald. Forklaringen er, at Kinas vækst har været skuffende og da den kinesiske centralbank valgte at 

devaluere landet valuta, frygtede markederne at væksten var værre end udmeldt fra Kina. Som 

værende verdens næststørste økonomi betyder væksten i Kina meget for de globale markeder. 

Kombineret med lave oliepriser, skabte det bekymringer for væksten globalt og det danske 

aktiemarked blev også ramt. Det danske aktie totalindeks faldt sammen med Sparekassen Sjælland, 

Spar Nord, Jutlander og mange flere.  Ved at vurdere på udviklingen i aktiernes kurser i forhold til 

indekset, kan det konkluderes, hvorvidt der er en systematisk risiko som har påvirket kursen, eller 

hvorvidt der har været selskabsspecifikke faktorer som har haft en påvirkning. 

Figur 8-1: Aktiekurser - indeks 100 

 

Kilde: Nasdaq aktie kurser med egen tilvirkning
113

.  

Udgangspunktet for aktiekursen er taget fra første handelsdato i 2016, den 4. januar. Dette er 

besluttet ud fra en betragtning af, at Sparekassens stabiliseringsaftale hermed var ophørt, og at 

kurserne derfor bedre reflekteret markedets vurdering fremfor Sydbanks stabiliserings mekanisme. 

Tidshorisonten er frem til 1. april 2016, hermed 3 måneders aktiedata. Datamængden er ikke stor 

nok til at kunne lave en valid undersøgelse af variansen og derved bestemme den systematiske risiko 

ud fra en CAPM betragtning, og dataene vil derfor blive vurderet ud fra indtrufne begivenheder samt 

betragtning af pengeinstitutternes risiko.   
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Ud fra Modigliani & Miller vil virksomhederne systematiske risiko været påvirket at deres gearing114. 

Skatteeffekten ved at finansiere sig med gæld fremfor egenkapital vil på et tidspunktet øge risikoen 

for konkurs, og dermed afvejes fordelen med skatteskjoldet. Den systematiske risiko vil dermed stige 

som følge at større gearing. En lavere gearing burde dermed aflede et lavere afkastkrav fra 

investorerne. Spar Nord, som er det største pengeinstitut i sammenligningsgrundlaget, har haft en 

væsentlig større gearing indtil 2014, hvor at der herefter havde nedbragt den til samme niveau som 

Sparekassen Sjælland. I år 2015 har de alle nedbragt gearing, hvilket bør påvirke deres robusthed 

over for den systematiske risiko. Spar Nord bør alt andet lige stadigvæk have den største 

systematiske risiko og burde dermed have størst udsving i forhold til OMXC PI indekset, såfremt 

udsvinget kun var grundet systematisk risiko.   

Spar Nord offentliggjorde 2015 årsrapporten den 10. februar 2016, hvor resultatet efter skat er 

blevet forbedret, hvilket påvirker egenkapitalforrentningen til at stige fra 9,0 % i 2014 til 12,0 % i 

2015. Årsrapporten viser også, at Spar Nord er blevet mere presset på rentemarginalen eftersom 

nettorenteindtægterne falder. Selvom årsresultatet viste et bedre resultat, var der også tegn til 

bekymringer for forventningen til 2016. Spar Nords kurs stiger kraftigt i slutningen af februar. Spar 

Nord meldte ud i årsrapporten, at de ville foretage aktietilbagekøb, hvilket startede i uge 8. I den 

perfekte verden med perfekte kapitalmarkeder ville et aktietilbagekøb ikke have betydning for 

kursen, men i den virkelige verden med asymmetrisk information og bedre tiltro til at aktionærerne 

har bedre muligheder med pengene, vil aktietilbagekøbet betyde, at antallet af aktier falder og 

dermed stiger kursen.  Tilbagekøbet ses også som en signalværdi, hvori at ledelsen vurderer, at 

kursen er underprissat, hvilket får dem til at købe aktierne tilbage til en fordelagtig pris. Markedets 

respons til dette ville være en kursstigning eftersom det anses at ledelsen har bedre, asymmetrisk, 

information tilgængelig, og derefter forventes en højere kurs.  

Jutlanders aktiekurs steg med 2,78 % ved offentliggørelsen af årsrapporten for 2015. Regnskabet 

viste en fremgang i netto rente- og gebyrindtægterne på ca. 66 mio. kr. og reduceret nedskrivninger 

på udlån på ca. 115 mio. kr. Endeligt resultat var 195 mio. kr. efter skat, hvilket var en forbedring på 

173 mio.kr. fra 2014.  Egenkapitalforrentningen blev forbedret til 8,0 % mod 3,8 % sidste år. 

Jutlanders forventning til 2016 er en tilbagegang i basisindtjeningen grundet pres på 

rentemarginalen og en risiko for nedskrivninger på landbrugskunderne. Jutlander er eksponeret for 

landbrugskunderne i en højere grad end Spar Nord samt Sparekassen Sjælland, og er i deres 

eksponeringer både mælke- og svineproducenter som tidligere beskrevet hårdt ramt af krise.  
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 Brealey, Myers, Allen: “Principles of Corporate Finance”,  kapital 18. 



Side 74 af 92 
 

Jutlanders aktiekurs har været præget af ingen store uforudsete udsving. Resultatet lå i den høje 

ende af det tidligere udmeldte forventede resultat, hvilket øget værdien en smule. De reducerede 

forventninger til 2016 var en smule skuffende, men forventede i forhold til Jutlanders store 

eksponering imod landbruget.  

Sparekassen Sjællands aktie faldt sammen med resterne af aktierne fra starten af 2016, men hvor 

Spar Nord og Jutlander havde perioder, hvor aktien steg grundet begivenheder vedrørende 

pengeinstituttet, faldt Sparekassen Sjællands aktie næsten kontinuerligt. Sparekassen 

offentliggjorde sit årsresultat den 16. marts 2016 med et resultat efter skat for 2015 på 144,4 mio. 

kr. Resultatet var en tilbagegang forhold til 2014, hvilket skyldes store kursreguleringer på 

obligationsbeholdningen. Sparekassen havde deres bedste basisindtægt nogensinde på 1.023,5 mio. 

kr. Nedskrivningerne var faldet og ejedomseksponeringen blev reduceret. De forventede 

basisindtægter for 2016 var på niveau med 2015, men resultat efter skat forventes forbedret.   

Efter offentliggørelsen af årsrapporten stabiliseret sparekassens aktiekurs.  

Udgangspunktet i Sydbanks prisfastsættelse forventning var en Kurs/indre værdi på 0,7 for 

Sparekassen Sjælland. Ved brug at den endelige lukkekurs d. 31. marts 2016 vurderes de 3 aktiers 

børsrelaterede nøgletal i forhold til de tidligere udarbejdede nøgletal og risikovurderinger. 

Tabel 8-1: Børsnøgletal 

2015 Sparekassen Sjælland Spar Nord Jutlander 

Antal aktier 13.031.230 125.529.918 8.596.790 

Kurs 82,00 62,50 175,00 

Egentlig kernekapital (1.000 DKK) 1.939.485 7.474.700 2.446.774 

Markedsværdi (1.000 DKK) 1.068.561 7.845.620 1.504.438 

Kurs/Indre værdi 0,55 1,05 0,61 

EPS  11,1 7,1 22,6 

P/E 7,40 8,75 7,73 

Dividende 3 5 5 

Payout ratio 27,1% 70,0% 22,1% 
Kilde: Egen tilvirkning ud fra Nasdaq og årsrapporter 2015. 

𝑃

𝐸
=  

𝐵ø𝑟𝑠𝑘𝑢𝑟𝑠

𝐸𝑃𝑆
 

 

𝐸𝑃𝑆 =  
Å𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟
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EPS, Earnings per share, beskriver hvor stort resultat pr. aktie året har givet. Kombineret sammen 

med børskursen, kan der udledes Price/Earning, P/E, som udtrykker, hvor meget man som aktionær 

er villig til at betale for at få 1 krones overskud. Spar Nord har en lidt højere P/E værdi på 8,75, 

hvilket betyder, at en aktionær at villig til at betale 8,75 kr. for at få del i 1 kr. overskud. En høj P/E vil 

forvente at vokse i fremtiden.  

Kurs/Indre værdi115 er et nøgletal som udtrykker hvor meget end aktionær er villig til at betale for 1 

kr. egenkapital.   

𝐾

𝐼
=  

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖𝑒𝑛

𝐼𝑛𝑑𝑟𝑒 𝑣æ𝑟𝑑𝑖
  

Ved en K/I på 0,7 er aktionæren villige til at betale 0,7 kr. for at eje 1 kr. egenkapital. K/I udtrykker 

hermed, hvilken værdi aktionæren mener egenkapital er værd, uanfægtet af den regnskabsmæssige 

værdi. Det udtrykker hermed også, hvilken tro markedet har til de at oplyse tal fra pengeinstituttets 

ledelse, og tiltroen til risikoen til aktier er udtrykt korrekt i årsrapporten. Ved børsnoteringen af 

Sparekassen Sjælland var anvendt en K/I på 0,7 baseret ud fra estimerede K/I nøgletal for de danske 

pengeinstitutter fra første halvår 2015 hvor at der havde været en fremgang i forhold til 2014. 

Baseret på de ovenstående udregnede K/I værdi for Spar Nord og Jutlander ses en fremgang fra 1,03 

til 1,05 for Spar Nord og 0,56 til 0,61 for Jutlander, hvilket deres øgede rentabilitet i året 2015 

underbygger.  

𝑃𝑎𝑦𝑜𝑢𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒

𝐸𝑃𝑆
 

Payout ratio beskriver, hvor stor andel af årets resultat der bliver i pengeinstituttet som kapital i 

forhold til hvad der tages ud som dividende116. Det er værd at være opmærksom på i forbindelse 

med de øgede kapitalkrav som kræver en voksende egenkapital eller nogle reduceret risikovægtede 

aktiver. Hvis et pengeinstitut ikke høj nok kapitalprocent til at overholde kommende kapitalkrav og 

samtidig har en høj payout ratio med henblik på at tilfredsstille en udbytteforventende aktionær, vil 

det give større problemer på sigt og dermed skade forretningen.  

Sparekassen Sjælland har den laveste kapitalprocent af de 3 pengeinstitutter, og samtidig den 

laveste kapitaloverdækning. Gearingen i forhold til de risikovægtede aktiver er ligeledes højere: 
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Tabel 8-2: Kapitalforhold 2015 

2015 Sparekassen Sjælland Spar Nord Jutlander 

Kapitalprocent 15,5% 17,0% 18,0% 

Kernekapitalprocent 13,0% 14,9% 16,2% 

Egentlig kernekapitalprocent 10,0% 14,4% 16,2% 

Kapitalbehovet 10,0% 9,5% 11,1% 

Gearing (RWA/Egenkapital) 6,0 5,9 4,4 
Kilde: Årsrapporter 2015 med egen tilvirkning 

Som det ses i rentabilitetstallene gennemgået i afsnit 4, har Spar Nord haft en bedre forretning af 

egenkapitalen samt de risikovægtede aktiver. Sammenholdt med en stærkere solvens, og efter 2014 

også en gearing på samme niveau som Sparekassen Sjælland og Jutlander samt lavere 

nedskrivninger igennem sammenligningsgrundlaget, forsvarer det den højere K/I-værdi. 

Jutlander og Sparekassen Sjælland har været påvirket de senest mange år i samme omfang. 

Jutlander har med sin store landbrugs eksponeringer været nødt til at lave store nedskrivninger, og 

ligeledes has Sparekassen Sjælland især grundet deres store ejendomseksponeringer. Hvor at 

Sparekassen Sjælland først lavede en stor nedskrivning i 2013 grundet påbud fra Finanstilsynet, har 

Jutlander haft store nedskrivninger i flere år. Samlet set har nedskrivningerne været større hos 

Sparekassen, hvilket afspejler sig i hvordan egenkapitalen er vokset siden 2006. Jutlanders 

rentabilitet har været en anelse højere gennemsnitligt, men 2014 og 2015 har Sparekassen Sjælland 

samlet set klaret sig bedre indtjening og nedskrivningsmæssigt. Baseret på den lidt stærkere solvens 

hos Jutlander samt de lidt bedre resultater, er vurderingen, at Sparekassen Sjælland korrekt bør 

have en K/I-værdi lidt lavere end Jutlanders. I forhold til de fortsatte problemer på landbruget og det 

forbedret boligmarkedet, forventes at sparekassens K/I vil forbedres i forhold til Jutlanders 

fremover. En væsentlig faktor til pengeinstitutternes K/I vurdering er lave, er branchens generelle 

imageproblem. Ved lav troværdighed vil tiltroen til pengeinstitutternes regnskaber være ligeledes 

lav. Finanstilsynets tilsyns rettigheder findes i Lov om Finansiel virksomhed § 344, hvor at det er 

beskrevet ”Finanstilsynet skal tilrettelægge den sædvanlige tilsynsvirksomhed med henblik på at 

fremme den finansielle stabilitet og tilliden til de finansielle virksomheder og markeder.”117  

Finanstilsynets påbud, især på området solvens samt påbudte nedskrivninger har en direkte effekt 

på aktiekursen118. Sparekassen Sjællands påbud om store nedskrivninger og bedre kreditvurdering vil 

have haft påvirkning på investorers tiltro til sparekassens regnskaber, og dermed medvirket til lave 

prisfastsættelse.  
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 Lov om Finansiel virksomhed § 344 stk.3. 
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 Iversen, Claus: Tilsynstæsk slagter bankernes aktiekurser, 07-10-2015.  
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Den tidligere estimering af det forventede resultat i 2016, er baseret ud fra begivenheder der var 

indtruffet i det første kvartal af 2016 og forventningen til resten af året, ville øge den egentlige 

kernekapital til 2.132 mio. kr. Med den beregnede K/I på 0,55 vil det medføre en aktiekurs på 90,15 

kr. Sparekassen Sjælland kurs/indre værdi forventes at forbedres, jo flere bedre resultater de 

fremviser. Især er det vigtigt for sparekassen at undgå påbud omkring solvens og nedskrivninger, da 

det vil bringe usikkerheden om et 2013-regnskab frem igen, og dermed forværre kursen. Ved 

halvårsregnskabets offentliggørelse vil en tilnærmelse af det estimerede resultat for 2016 styrke 

tiltroen til det forventede resultat og kursen vil stige med følge. 

Ved samme K/I værdi de kommende år, vil kursudviklingen kunne estimeres ud fra forventningen om 

et tilsvarende 2015 resultat i forhold til det estimerede 2016 resultat: 

Tabel 8-3: Kursudvikling estimeret 

  2015 res. 2016 est. 

2016 86,58 90,15 

2017 91,15 98,30 

2018 95,73 106,45 

2019 100,31 114,60 
Kilde: Egen tilvirkning. 

Et forventet kursmål vil for aktien forventes at være 86,58-90,15 kr. for 2016, og tidligst i 2017-2018 

vil kursen passere kurs 100 medmindre tiltroen til sparekassen øges.  

9) Konklusion 
 

Formålet med denne opgave er at undersøge og besvare problemstillingen vedrørende, ”hvilken 

værdimæssig betydning børsnoteringen af Sparekassen Sjælland har haft for garanterne?”  

For at forstå, hvilken værdi et garantbevis udgjorde for garanterne og hvordan det ville blive påvirket 

af en børsnotering var første led at analysere, hvilken virksomhed sparekassen er og hvordan det 

påvirker værdien. Sparekassen Sjælland er landets ældste pengeinstitut, og som sparekasse har det 

altid haft fokus på at bidrage til lokalsamfundet. Sparekassens forretningsmodel baserer sig på at 

drive et sundt pengeinstitut og tilbyde klassiske bankprodukter til kunder på Sjælland og Fyn med 

kunden i fokus. At være garant i sparekassen var ikke blot en investering, men også at være en del af 

sparekassen og herunder medejer. Udover fordele i forhold til bankprodukter var garanterne 

stemmeberettige til den øverste myndighed, repræsentantskabet. Garantkapitalen blev solgt som 

kurssikker kapital med årlige rentebetalinger. Sparekassens årsag til børsnoteringen var nye regler 
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fra EU, som indebar, at den eksisterende sparekassemodel ikke ville kunne fortsætte. Finanstilsynets 

vurdering af dette forhold var korrekt, således at sparekassens eksisterende model var nødt til at 

blive ændret. Sparekassen indførte en garantsparekasse forinden børsnoteringen, hvilket sikrede at 

garantkapitalens samlede størrelse ikke kunne blive formindsket inden omdannelsen til aktiekapital. 

Værdigrundlaget som sparekassen skulle børsnoteres på baggrund af, blev analyseret i forhold til 

indtjening, solvens og risiko, som var de elementer som sparekassen ville blive vurderet ud fra på 

aktiemarkedet og hermed prisfastsættelsen. Analysen tog baggrund i udvalgte nøgletal 

sammenholdt med 2 konkurrerende og sammenlignelige pengeinstitutter, Jutlander og Spar Nord. 

Analysen viste, at sparekassens rentabilitet havde været meget påvirket af instituttets store 

nedskrivninger i 2013, hvilket både påvirkede indtjeningen men også egenkapital negativt. Spar Nord 

havde haft en bedre rentabilitet, ikke kun i forhold til egenkapitalen, men også i forhold til de 

risikovægtede aktiver. Analysen af solvens og risiko for de 3 pengeinstitutter viste, at 

kapitalprocenten og kapitaloverdækning var mindre hos sparekassen og ligeledes, at sparekassen var 

mere eksponeret over for ejendomsmarkedet. Landbruget havde haft en indflydelse for 

nedskrivningerne for alle 3 institutter, men Jutlander var i større grad eksponeret.  Den samlede 

analyse af værdigrundlaget var, at sparekassen som pengeinstitut havde en lidt større risiko end 

Jutlander, og at den øgede risiko ikke havde leveret en større indtjening som følge. Spar Nord 

leverede væsentligt bedre resultat for en lavere risiko.  

Af markedsanalysen fremgik det endvidere, at pengeinstitutterne var underlagt mange love og 

regler, og blev påvirket væsentligt. Reglerne var samtidig også med til at sikre end øget tillid til 

markedet og heraf forbedre værdien. Økonomien blev analyseret til at være i fremgang, både med 

vækst generelt, prisstigninger i boligsektoren samt de private lønninger. Fremgangen vil påvirke 

udlånenes bonitet, og formindske de kommende års nedskrivninger.  Undersøgelsen af prospektet 

forklarede grundlaget for værdiansættelsen, sparekassen gik på børsen med, og hvilke forventninger 

og forudsætninger der lå til grund. Prisfastsættelsen var baseret på en kurs/indre værdi-forventning 

på 0,7, som ved børsnoteringen og dagene efter vurderes anderledes på markedet.  

Analysen af de efterfølgende 3 måneder fastslog, at sparekassens aktiefald ikke kunne forklares ud 

fra aktiemarkedet udsving og den systematiske risiko, men skulle forklares ud fra det enkelte 

selskabs forhold. Først efter Sydbanks stabiliseringsperiode var afsluttet kunne aktiemarkedet finde 

balance i kursen. Markedet vurderede efter 1. kvartal 2016 en kurs/indre værdi på 0,55. K/I værdien 

for sparekassen viste sig at være lidt lavere end Jutlanders, hvilket ud fra analysen af rentabilitet og 
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risiko vurderes at være korrekt. Analysen viste en forventning til et bedre resultat for 2016 i 

sparekassen og en kursforventning på 86,58-90,15 kr.   

Sparekassen Sjællands børsnotering havde den værdimæssige betydning for garanterne, at 

garanterne som ønskede at få indfriet sine tidligere garantbeviser, nu aktier, pr. 1. april 2016 ville 

lide et værditab på 18 % i forhold til deres oprindelige garantkapitalværdi. De tidligere garanter, vil 

på baggrund af analysen tidligst kunne sælge deres aktier i 2017 for ikke at have et værditab som 

følge af børsnoteringen.  

 

10) Perspektivering 
Garantkapital er blevet solgt som ansvarlig kapital uden risiko for kursændring i mange år. Indtil 

2015 var dette korrekt eftersom LFV § 208 beskrev, at ved omdannelse til aktieselskab skulle 

garanterne tilbydes ombytning til aktier til markedskurs eller kontant indløsning. I 2015 blev det 

ændret med baggrund i, at en kontant indløsning vil reducere et instituts egentlige kernekapital, 

hvilket kræver en likvidation af instituttet eller myndigheders forudgående tilladelse, jf. CRR.  En 

sådan lovændring, som ændrer risikoen og mulighederne for garanterne i forhold til den oprindelige 

aftale, bør give overvejelser om, hvorvidt aftaleindgåelsen dermed er gyldig. Eftersom mange af 

garanterne ligeledes er privatkunder, bør det ligeledes overvejes om der foreligger rimelig grund til 

at tilsidesætte den oprindelige aftale som urimelig, jf. aftalelovens § 36.  

Sparekassen Sjælland indførte pr. 29. april 2016 nye aktionærfordele. Fordelene, som kræver en 

minimum aktiebeholdning på 275 aktier, er blandt andet en fast rente på indlån til 0,5 % per år frem 

til 30. april 2017. Indlånet er uden opsigelsesfrist og op til 750.000 kr. En fast rente på 0,5 % i indlån 

uden fastbinding er i denne periode med negative indlånsrenter en høj rente at tilbyde kunderne og 

vil som udgangspunkt koste Sparekassen i renteudgifter. Aktionærfordelene anses at være et tiltag 

til at bibeholde de tidligere garanter selvom den faldende kurs har givet dem værditab. Eftersom en 

aktie kan handles af alle frit på børsen, giver aktien ikke samme tilknytning til sparekassen som 

garantbeviset gjorde. Sparekassen vil derfor se sig nødsaget til at tilbyde tiltag som giver øget 

loyalitet.  
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12) Bilag 

12.1) Bilag 1 – Garantbrev d. 12. januar 2015. 
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12.2) Bilag 2 – Sparekassen Sjælland kursdata. 
 

Date Bi
d 

As
k 

Opening 
price 

High 
price 

Low 
price 

Closing 
price 

Average 
price 

Total 
volume 

Turno
ver 

Trad
es 

31-03-
2016 

81
,5 

82 81,5 82 81,5 82 81,51 3047 24835
2,5 

14 

30-03-
2016 

81 82 82 82,5 81,5 81,5 81,7 5766 47107
9 

16 

29-03-
2016 

81
,5 

82
,5 

82,5 82,5 81,5 82,5 81,78 4167 34079
1,5 

18 

23-03-
2016 

82 82
,5 

82,5 82,5 81,5 82,5 82,08 6772 55586
7 

20 

22-03-
2016 

81
,5 

82
,5 

82,5 82,5 81,5 82,5 81,67 2016 16465
5 

12 

21-03-
2016 

82 82
,5 

81,5 82,5 81,5 82,5 81,94 4007 32831
7,5 

17 

18-03-
2016 

82 82
,5 

82 83 81,5 82 82,02 4572 37497
9 

23 

17-03-
2016 

82 83 83,5 83,5 82 82 82,65 2755 22769
9,5 

20 

16-03-
2016 

82
,5 

83 82,5 83,5 81,5 82,5 82,58 22056 18213
56 

70 

15-03-
2016 

81 81
,5 

80,5 82 80,5 82 81,21 4913 39896
2 

23 

14-03-
2016 

80
,5 

81
,5 

80,5 82 80,5 80,5 80,98 5834 47244
3 

21 

11-03-
2016 

81 81
,5 

80,5 82 80 81,5 80,87 5233 42318
5 

19 

10-03-
2016 

81 81
,5 

81 81,5 81 81 81,21 9979 81043
8,5 

29 

09-03-
2016 

81
,5 

82
,5 

82 82,5 81,5 82,5 82,09 5257 43153
5,5 

11 

08-03-
2016 

82 82
,5 

82 82,5 82 82 82,07 5444 44677
8 

23 

07-03-
2016 

82 82
,5 

82 82,5 82 82 82,06 1651 13548
7,5 

9 

04-03-
2016 

81 82 80,5 82,5 80,5 82 81,16 10059 81634
4,5 

37 

03-03-
2016 

80
,5 

81
,5 

81,5 82 80,5 80,5 80,84 7491 60555
2,5 

33 

02-03-
2016 

81
,5 

83 82 83 81,5 81,5 82,07 8563 70278
5,5 

39 

01-03-
2016 

82 82
,5 

82 83 82 82 82,17 3419 28094
7 

14 

29-02-
2016 

82 83 83,5 83,5 81,5 82 82,08 6460 53025
2 

27 
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26-02-
2016 

82
,5 

84 83 84 82,5 83,5 83,16 2555 21247
9,5 

11 

25-02-
2016 

83 84 84 84 80 84 83,5 12990 10847
28 

35 

24-02-
2016 

84 84
,5 

85 85,5 83,5 83,5 84,42 5677 47927
2,5 

19 

23-02-
2016 

83 85 86 86 85 85 85,06 4538 38600
5 

22 

22-02-
2016 

84
,5 

86 85 86 84,5 86 85,42 3999 34160
3 

15 

19-02-
2016 

85 85
,5 

85,5 85,5 85 85 85,11 2785 23704
3 

15 

18-02-
2016 

85 85
,5 

85,5 85,5 85 85,5 85,36 6131 52336
3,5 

22 

17-02-
2016 

85 86 86 86,5 84,5 85 85,59 3443 29467
3 

14 

16-02-
2016 

84
,5 

86 85,5 85,5 84 85 85,01 2729 23197
9,5 

14 

15-02-
2016 

84 85
,5 

84 85,5 84 85,5 84,07 3842 32300
5,5 

19 

12-02-
2016 

84 85 84 85,5 84 84 84,4 4342 36648
0 

24 

11-02-
2016 

84 85
,5 

84,5 85,5 83,5 84 83,97 3137 26340
1 

11 

10-02-
2016 

84
,5 

86 84,5 85,5 84,5 85 84,56 6106 51631
8 

33 

09-02-
2016 

84
,5 

86 85 86 84,5 84,5 84,99 11179 95013
9 

26 

08-02-
2016 

85 86
,5 

88,5 88,5 86 86 86,57 8655 74928
9,5 

37 

05-02-
2016 

87 88
,5 

87,5 88,5 87 87,5 87,96 5380 47321
7,5 

18 

04-02-
2016 

87
,5 

88 88 88,5 87 87,5 87,53 2395 20963
5 

16 

03-02-
2016 

87
,5 

89 87,5 89 87,5 87,5 87,68 5815 50984
2,5 

26 

02-02-
2016 

87
,5 

89 87,5 89 87,5 87,5 87,99 2252 19815
1,5 

10 

01-02-
2016 

87
,5 

89 88 89,5 87,5 87,5 88,06 6110 53802
0 

31 

29-01-
2016 

88 89
,5 

86,5 89,5 86,5 88 87,99 7660 67404
0 

17 

28-01-
2016 

86
,5 

88 87 88 86,5 86,5 87,23 9287 81012
9,5 

34 

27-01-
2016 

86
,5 

87
,5 

87 88 86,5 86,5 86,89 6526 56705
3 

24 

26-01-
2016 

87 88
,5 

87 88,5 87 88 87,23 21899 19101
94 

30 
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25-01-
2016 

87 88
,5 

88 88,5 86,5 87,5 87,86 6632 58268
0 

25 

22-01-
2016 

88 88
,5 

88,5 89 87,5 88 88,32 6489 57308
5,5 

26 

21-01-
2016 

87 88
,5 

87 88,5 87 87 87,26 3558 31047
3 

18 

20-01-
2016 

87 88
,5 

89 89 87 87 87,67 5147 45123
5 

24 

19-01-
2016 

88
,5 

90 89 90 88 89 89 3419 30428
1,5 

15 

18-01-
2016 

88 89 89 90,5 88 89 88,92 11077 98492
2 

46 

15-01-
2016 

89 90 90 91 88,5 89 90,06 8085 72811
7,5 

37 

14-01-
2016 

90 91 91 91 90 90 90,39 12520 11316
45 

36 

13-01-
2016 

91
,5 

92 91,5 91,5 91 91,5 91,28 3758 34301
5 

22 

12-01-
2016 

91
,5 

92 90,5 92 90,5 91,5 91,17 7260 66187
6 

27 

11-01-
2016 

91 92 91 92 90,5 91 91 12113 11022
81 

39 

08-01-
2016 

91
,5 

92
,5 

93 94 91,5 91,5 92,15 4537 41810
0 

25 

07-01-
2016 

93 94 94 95 92,5 93 94 9601 90247
4,5 

29 

06-01-
2016 

94
,5 

95
,5 

95 95 94 94,5 94,81 5340 50627
4 

26 

05-01-
2016 

95 96
,5 

95 96,5 94,5 96,5 95,43 6215 59309
2,5 

33 

04-01-
2016 

95 95
,5 

96,5 96,5 94 95 95,14 5148 48978
2 

33 

30-12-
2015 

96
,5 

98 96 98 95 98 96,77 11599 11222
07 

51 

29-12-
2015 

95 96 95 96 94 96 94,96 4891 46444
6,5 

31 

28-12-
2015 

94
,5 

95 95 96,5 92,5 95 95,22 6206 59092
5 

35 

23-12-
2015 

95 95
,5 

94 96 94 95 94,46 6475 61164
1 

30 

22-12-
2015 

94 94
,5 

94,5 95 93 94 93,86 5266 49427
9,5 

39 

21-12-
2015 

92 93
,5 

90,5 94 90,5 94 91,38 6273 57319
9,5 

37 

18-12-
2015 

90 90
,5 

88 91 88 90,5 89,6 8509 76240
4 

45 

17-12-
2015 

90 91 91 91 90 90 90,29 8761 79100
9,8 

45 
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16-12-
2015 

90 90
,5 

88 90,5 87,5 90 88,97 20875 18572
63 

115 

15-12-
2015 

89 89
,5 

90 90 88 89,5 89,19 14351 12799
10 

81 

14-12-
2015 

90 91 91 92 90 90 90,94 16945 15409
86 

81 

11-12-
2015 

92 93
,5 

94 94,5 92 92 92,74 8617 79913
4 

58 

10-12-
2015 

92
,5 

95 95 96 92 96 93,74 21698 20339
73 

114 

09-12-
2015 

95 96 96 97,5 95 95 95,67 14492 13864
33 

83 

08-12-
2015 

96 96
,5 

98 98 96 96 97,07 13680 13278
79 

82 

07-12-
2015 

97 98 96 98 95,5 98 96,57 20543 19838
26 

123 

04-12-
2015 

96 96
,5 

99 100 96 96 97,94 31773 31119
51 

194 

03-12-
2015 

99 99
,5 

107,5 117,5 99 99 102,15 71079 72605
18 

378 
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12.3) Bilag 3 - Nøgletal 

 
 

 
 

Sparekassen Sjælland

Nøgletal År 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007-2014

Sparekassen Sjælland (1.000 kr. ) (1.000 kr. ) (1.000 kr. ) (1.000 kr. ) (1.000 kr. ) (1.000 kr. ) (1.000 kr. ) (1.000 kr. ) (1.000 kr. ) (1.000 kr. ) (1.000 kr. )

Egenkapitalens forentning (e.skat) 12,2% 2,4% 0,7% 0,9% 0,4% 0,9% -39,7% 9,7% 6,2%

Egenkapitalændring 19% 10% 3% 5% 3% 6% -31% 44% 12%

Egenkapital indeks 2006 100 119 130 134 141 146 154 107 153 172

RORWA 1,5% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% -5,5% 1,3% 1,0%

Afkastningsgrad 1,9% 0,4% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% -4,0% 0,9% 0,8%

Tabsprocent 0,0% 1,9% 3,1% 2,2% 0,9% 2,5% 14,4% 2,5% 1,5%

Afkast af rentebærende aktiver 6,8% 7,3% 5,7% 4,9% 4,4% 5,2% 5,0% 5,3% 4,7%

Funding-omkostning 3,5% 4,1% 3,0% 2,3% 2,2% 2,2% 1,9% 1,5% 1,0%

Rentemarginal (traditionel) 3,8% 4,4% 4,3% 4,7% 4,2% 5,6% 6,1% 6,7% 6,5%

Rentemarginal (modificeret) 3,3% 3,2% 2,7% 2,6% 2,2% 3,0% 3,1% 3,8% 3,7%

Rentemarginal (REA) 5,0% 6,1% 5,5% 5,2% 4,8% 5,9% 6,1% 6,3% 5,3%

Rentemarginal (udlån) 8,7% 10,2% 8,1% 7,5% 6,9% 8,3% 8,2% 8,7% 7,8%

Nettorente & gebyr indtægter ændring 21,0% 13,0% -5,4% -1,2% -0,6% 35,0% 8,4% 26,8% 0,1%

Indtjening pr. omkostningskrone 1,88 1,12 1,03 1,09 1,08 1,03 0,56 1,13

Aktivitetsniveau (Nettorente- og gebyrindtægter/antal medarbejdere)1.708       1.872       1.865       1.996       1.831       1.809       1.713       1.908           1.914       

Aktivitetsindtjening pr. medarbejder 848 930 932 984 808 732 641 827 764

Gennemsnitlig udlånsrente 7,1% 8,2% 6,5% 6,3% 5,7% 7,3% 7,5% 7,9% 7,2%

Gennemsnitlig indlånsrente 3,3% 3,8% 2,2% 1,6% 1,6% 1,7% 1,4% 1,2% 0,7%

Personale & admin omkostninger pr.medarbejder818 860 942 933 1.012 1.023 1.077 1.072 1.081 1.150

Ændring i Personale & admin omkostninger pr.medarbejder 5% 9% -1% 8% 1% 5% 0% 1% 6%

Udlån i forhold til egenkapital (genn.) 4,76 4,65 4,58 4,37 5,24 4,30 5,86 5,35 4,18

Gen. Nedskrivning i forhold til gen. Udlån 3,6%

130000 142000 143000

Spar Nord

Nøgletal År 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007-2014

(1.000 kr. ) (1.000 kr. ) (1.000 kr. ) (1.000 kr. ) (1.000 kr. ) (1.000 kr. ) (1.000 kr. ) (1.000 kr. ) (1.000 kr. ) (1.000 kr. ) (1.000 kr. )

Egenkapitalens forentning (e.skat) 17,5% 2,3% 2,9% 2,5% 6,1% 4,2% 8,6% 9,0% 12,0%

Egenkapitalændring 13% -3% 3% 6% 6% 29% 9% 8% 12%

Egenkapital indeks 2006 100 113 110 114 120 127 164 179 193 216

RORWA 0,6% 0,5% 1,2% 1,3% 1,9%

Afkastningsgrad 1,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,4% 0,3% 0,7% 0,8% 1,2%

Tabsprocent -0,3% 0,6% 1,7% 1,4% 1,0% 1,5% 1,9% 1,6% 1,0%

Afkast af rentebærende aktiver 5,1% 6,3% 5,1% 4,3% 3,7% 3,4% 4,4% 3,9% 3,3%

Funding-omkostning 3,1% 3,8% 2,0% 1,4% 1,1% 0,9% 1,0% 0,7% 0,3%

Rentemarginal (traditionel) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Rentemarginal (modificeret) 2,0% 2,5% 3,1% 2,8% 2,6% 2,5% 3,4% 3,2% 3,0%

Nettorente & gebyr indtægter ændring 6,1% 16,4% 27,5% -3,5% -7,9% 8,3% 36,9% -3,2% 1,8%

Indtjening pr. omkostningskrone 1,71 1,07 1,06 1,06 1,16 1,12 1,26 1,27 2,27

Aktivitetsniveau (Nettorente- og gebyrindtægter/antal medarbejdere)1.048 1.111 1.440 1.446 1.402 1.283 1.920 1.865 1.860

Aktivitetsindtjening pr. medarbejder 237 336 459 423 414 379 817 645 710

Gennemsnitlig udlånsrente N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Gennemsnitlig indlånsrente N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Personale & admin omkostninger pr.medarbejder 811          776          981          1.023       988          903          1.103       1.220           1.150       

Ændring i Personale & admin omkostninger pr.medarbejderN/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Udlån i forhold til egenkapital (genn.) 10,22 10,82 9,38 9,38 8,60 7,37 6,02 5,30 5,10

Gen. Nedskrivning i forhold til gen. Udlån 1,2%

Antal medarbejdere 1416 1554 1530 1471 1397 1653 1512 1507 1538
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Jutlander Bank

Nøgletal År 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007-2014

(1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr. ) (1.000 kr. )

Egenkapitalens forentning (e.skat) 14,0% 2,4% 1,4% -2,6% -6,9% 0,5% 0,4% 3,8% 8,0%

Egenkapitalændring 18% 1% 3% -2% -6% 1% 2% 60% 8%

Egenkapital indeks 2006 100 118 119 123 121 114 115 117 188 203

RORWA -1,1% 0,1% 0,1% 0,8% 1,8%

Afkastningsgrad 2,3% 0,3% 0,2% -0,3% -0,9% 0,1% 0,1% 0,6% 1,3%

Tabsprocent -0,5% 2,7% 4,2% 4,2% 4,1% 3,3% 3,4% 3,9% 1,8%

Afkast af rentebærende aktiver 6,4% 6,9% 6,0% 5,1% 5,2% 5,3% 4,8% 5,9% 4,6%

Funding-omkostning 3,2% 3,8% 2,5% 2,1% 1,9% 1,7% 1,2% 1,0% 0,4%

Rentemarginal (traditionel) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Rentemarginal (modificeret) 3,2% 3,1% 3,4% 3,1% 3,2% 3,6% 3,5% 4,9% 4,2%

Nettorente & gebyr indtægter ændring 30,5% 8,5% 13,4% -7,6% -1,3% 1,9% -1,3% 61,8% 9,2%

Indtjening pr. omkostningskrone 2,60 1,10 1,00 0,90 0,75 1,02 1,02 1,10 2,10

Aktivitetsniveau (Nettorente- og gebyrindtægter/antal medarbejdere)1.785 1.742 1.850 1.623 1.499 1.626 1.670 1.745 1.777

Aktivitetsindtjening pr. medarbejder 985 880 916 686 513 650 680 696 772

Gennemsnitlig udlånsrente N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Gennemsnitlig indlånsrente N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Personale & admin omkostninger pr.medarbejder 800          862          933          937          987          976          990          1.050           1.006       

Ændring i Personale & admin omkostninger pr.medarbejderN/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Nedskrivninger i forholdt til gen. udlån -0,5% 2,7% 4,2% 4,2% 4,1% 3,3% 3,4% 3,9% 1,8%

Udlån i forhold til egenkapital (genn.) 4,14 4,05 4,28 4,16 4,50 4,18 3,82 4,17 3,32

Gen. Nedskrivning i forhold til gen. Udlån 3,2%

Antal medarbejdere 224 249 266 280 299 281 270 418 448


