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1.0 Executive summary 

The thesis set out to determine the fair value of Sydbank A/S share as of the 1st of may 2012. Our 
valuation is based upon a strategic analysis, financial analysis and a risk assessment of Sydbanks 
loan portfolio. These analyses will be used for a forecast of Sydbanks future economical 
performance. The forecast will determine Sydbanks equity cash flow which will enable us to 
calculate the value of Sydbanks share. 
 
The strategic analysis concluded that Sydbank is affected by their surroundings – especially 
regulative legislation. Furthermore it was concluded that the competitive environment in the Danish 
banking sector is moderate and there are fairly high entry barriers. 
 
In our financial analysis it was concluded that Sydbanks return on equity after taxes is 
unsatisfactory in 2010 and 2011. The main reasons for this are high impairments, a decrease in 
trading income and non-recurring items such as costs for layoffs and contribution to “Garantifonden 
and Det Private Beredskab”. 
 
The thesis concluded that Sydbank is very well capitalized and already today meet the Basel III 
regulatory requirements. This means that the Basel III regulatory requirements only in a minor 
degree will affect Sydbank. 
 
The valuation is conducted through a cash flow to equity model and the calculated value 
subsequently evaluated through a scenario analysis. Also we calculated the equity value of Sydbank 
using both the Basel III requirements and Sydbanks own solvency target. This analysis showed that 
the level of solvency has a fairly high impact on the value of Sydbanks equity. 
 
The cash flow to equity model resulted in a value of DKK 125,91 per share; a premium of 27,5 % 
compared to the share price of the 1st of may 2012. Hereby the thesis concluded that the Sydbank 
share is undervalued. 
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2.0 Indledning 

Før finanskrisens indtog så vi på de danske banker som meget solide og ganske populære blandt 
befolkningen, dette har ændret sig væsentligt de seneste 4 år. Når vi i dag kigger i diverse aviser 
samt taler med naboen over hækken, har tonen overfor banksektoren fået en anden lyd. Nu taler 
man om, at bankerne har været uansvarlige, og har været med til at ødelægge samfundsøkonomien, 
og derved også har været med til at få mange mennesker fyret. Bankerne er også kommet i modvind 
over for politikerne, som har øget reguleringen af sektoren gennem diverse bankpakker og 
lovgivningsmæssige tiltag, samt en evt. beskatning af bankerne i form af enten en Tobin-skat eller 
en anden form for bankskat. Der er også blevet vedtaget nogle nye kapitalkrav for bankerne i form 
af Basel III reglerne, som stiller øgede krav til kapitaliseringen af banksektoren, som træder i kraft 
fra januar 2013. 
 
Finanskrisen har også medført, at bankerne har måttet tage nogle store nedskrivninger på deres 
udlånsengagementer. Disse resultatmæssige udfordringer betød store aktiefald til bankaktier også 
set i forhold til det generelle aktiemarked. Hvis vi sammenligner Danske Bank, Sydbank, Jyske 
Bank og Spar Nord Bank, er de i gennemsnit faldet med ca. 60 % i perioden fra 01.01.2008 til 
04.04.2012, mens OMXC20 i samme periode er steget med 0,6 %. Det ses derfor tydeligt, at 
bankerne har klaret sig væsentligt dårligere end de store danske aktier.1 
 
Grundet denne udvikling i banksektoren synes vi, det kunne være interessant at udarbejde en 
værdiansættelse af en bank for at vurdere, om der er et potentiale i at købe bankaktier. Vi har valgt 
at lave vores værdiansættelse med udgangspunkt i Sydbank af to årsager. For det første er den en 
del af OMXC20, som vi har lavet ovenstående sammenligning med. For det andet er der tale om en 
bank, som har langt den størst andel af deres aktiviteter i Danmark, hvorfor vi kan koncentrere os 
om de risici, som der er i det danske marked. 
 
Når vi kigger på, hvordan man værdiansætter en bank vs. en traditionel produktionsvirksomhed som 
fx Coloplast eller Vestas, så er der nogle andre problemstillinger, som vi synes er spændende at tage 
fat på. Forskellen er bl.a., at når man værdiansætter en bank, så er aktivsiden meget vigtig at få 
analyseret, idet denne har stor betydning på bankens resultater. Det har den fordi en god 
kreditkvalitet i porteføljen, vil medføre lavere nedskrivninger og dermed et bedre resultat for 
banken. Vi har fx set Roskilde Bank gå konkurs, pga. en stor del af deres aktivmasse (udlån) var til 
ejendomssektoren, hvilket medførte store tab. 
 
En anden årsag til, at vi finder emnet spændende er, at vi i vores studium kun har beskæftiget os 
med traditionelle produktionsvirksomheder, hvorfor vi med denne opgave gerne vil udvide vores 
vidensniveau indenfor værdiansættelse. 

  

                                                 
1 www.euroinvestor.dk 
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3.0 Problemformulering 

 
Hovedproblem: 
 
 
 
 
Ovenstående hovedspørgsmål besvares gennem en strategisk analyse, regnskabsanalyse, 
risikovurdering af Sydbank samt en budgettering af den fremtidige indtjening.  
 
Den strategiske analyse: 
Dette afsnit skal afdække de ikke finansielle værdidrivere i banksektoren samt de specifikke ikke 
finansielle værdidrivere for Sydbank. Det er dermed målet at skabe et samlet overblik over såvel de 
eksterne og interne faktorer, der kan påvirke Sydbank. 
 
Følgende delspørgsmål stilles: 

• Hvordan påvirkes Sydbank af omverdenen? 

• Hvordan er konkurrenceintensiteten i banksektoren? 

• Hvilke interne styrker og svagheder har Sydbank, og hvilke muligheder har Sydbank i en 
omskiftelig verden? 

 
Regnskabsanalysen: 
Regnskabsanalysen har til formål at analysere Sydbanks historiske udvikling i rentabiliteten og 
solvensen. Formålet med at lave regnskabsanalyse er, at den skal være med til at danne grundlag for 
den fremtidige budgettering, som selve værdiansættelsen tager udgangspunkt i. 
 
Følgende delspørgsmål stilles: 

• Hvordan har Sydbanks afkast til aktionærerne udviklet sig i perioden 2005 – 2011, og 
hvorfor har den udviklet sig, som den har? 

• Hvordan har Sydbank performet i forhold til peers? 
 
Basel III: 
Her vil vi beskrive Basel III reglerne samt analysere, hvordan Basel III reglerne påvirker Sydbank. 
 
Der stilles følgende underspørgsmål: 

• Hvad går Basel III regler ud på, og hvilken indflydelse har de på Sydbank? 
 
Risikovurdering: 
Hovedvægten i dette afsnit vil være at analysere Sydbanks udlånsportefølje samt deres 
likviditetsrisiko. Det vurderes, at sammensætningen af Sydbanks udlånsportefølje er meget central 

Hvad er den teoretiske kurs på Sydbank aktien pr. den 01.05.2012, og hvilken indflydelse har de 

kommende Basel III reglerne på kursen? 
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for opgaven, idet vi de senere år har set store nedskrivninger indenfor specielt ejendoms- og 
landbrugssektoren.  
 
Der stilles følgende delspørgsmål: 

• Hvordan er sammensætningen af Sydbanks udlånsportefølje? 

• Hvordan er Sydbanks likviditetssituation? 

• Hvordan er Sydbanks fundingstruktur? 
 
Afsnittet skal bruges til at vurdere, hvordan Sydbanks nedskrivninger vil udvikle sig i fremtiden. 
Endvidere vil analysen af likviditetssituationen og fundingstrukturen spille ind på vores 
budgettering af udlånsvæksten i fremtiden. 
 
Budgettering: 
Budgetteringen som skal bruges til selve værdiansættelsen tager udgangspunkt i den strategiske 
analyse, regnskabsanalysen og risikovurderingen, og det er på baggrund af disse, at vi vil 
identificere vores valuedrivers. Dermed er det valuedriverne, som ligger til grund for 
budgetteringen og dermed, hvordan Sydbanks fremtidige indtjening vil udvikle sig. 
 
Der stilles følgende underspørgsmål: 

• Hvor lang en budgetperiode skal benyttes? 

• Hvordan forventes Sydbanks resultatopgørelse og balance at udvikle sig i fremtiden? 
 
Værdiansættelsen: 
Herefter foretages værdiansættelsen af Sydbank på baggrund af følgende delspørgsmål: 

• Hvilket afkastkrav bør aktionærer forvente? 

• Hvad er udfaldsrummet på Sydbanks aktie i hhv. en best- og worst casescenarier? 
 
Afsnittet afsluttes med at besvare vores hovedproblem. 
 
Der vil undervejs i opgaven blive lavet delkonklusioner, som besvarer ovenstående spørgsmål og 
dermed danner grundlag for opgavens konklusion. 
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3.1 Afgrænsninger 

• Regnskabsanalysen tager udgangspunkt i koncernregnskabet og ikke moderselskabets 
regnskab. Årsagen hertil er, at det er hele Sydbank koncernen vi værdiansætter. 

• Vi afgrænser os fra at vurdere Sydbanks regnskab for 1. kvartal 2012, da denne bliver 
offentliggjort den 02/05 2012, hvorfor der ikke er tid til at analysere denne. 

• Vi afgrænser os fra at tage højde for oplysninger, som er offentliggøres efter den 25/4 2012, 
da det vurderes, at der ikke vil være tid til at inkorporere nye oplysninger i opgaven efter 
dette tidspunkt. 

• Vi afgrænser os fra at vurdere de operationelle risici samt markedsrisikoen, som Sydbank 
har. Operationelle risici er risici for tab via fejl i interne processer, menneskelige fejl, 
systemfejl eller tab som sker på baggrund af eksterne hændelser. Endvidere kan 
operationelle risici også omfatte forretnings- og omdømmerisici. Markedsrisiko er defineret 
som aktierisiko, valutarisiko og renterisiko. Årsagen til, at vi afgrænser os fra denne type 
risici er, at vi vurderer, at disse risici har en minimal indflydelse på denne opgaves formål, 
som er at værdiansætte Sydbank. Det vurderes, at der er andre risici (kreditrisici og 
likviditetsrisici), som har større betydning for værdiansættelsen, hvorfor vi har valgt at 
fokusere på disse.  

• Vi afgrænser os fra at beskrive og vurdere de styringssystemer, som Sydbank bruger til at 
styre de forskellige risici, såsom kreditrisikoen og markedsrisikoen. Dette fravælges da det 
ikke findes relevant i forhold til at værdiansætte Sydbank. 

• Vi afgrænser os fra at lave en vurdering af Sydbanks aktie ud fra diverse aktie nøgletal 
såsom P/E og K/I. Årsagen til dette fravalg er, at vi ikke mener, det giver den store værdi, da 
der kan være store forskelle på bankernes risikotagning. 

• I vores beregning af CAPM med udgangspunkt i hhv. Basel III reglerne og Sydbanks 
solvensmål vil vi blot antage, at beta er 0,1 højere ved Basel III grundet den højere 
finansielle risiko. Vi vil derfor ikke beregne/undersøge om denne beta-antagelse er korrekt, 
da det ligger uden for opgavens formål. 

• I vores afsnit omkring Basel III fokuserer vi kun på kapitalkravene til banker, og kommer 
derfor ikke ind på, hvordan man opgør/måler aktiver og passiver, da dette ligger udenfor 
opgavens formål. 

• Vi ville oprindeligt beregne aktiekursen ved brug DCFE-modellen og 
Risidualindkomstmodellen, som rent teoretisk giver den samme kurs. Vi har ikke været i 
stand til, at få de to modeller til at give det samme resultat, hvorfor vi har valgt kun at 
benytte DCFE-modellen. Det kunne have været interessant at gå mere i dybden med denne 
problemstilling, men det har vi fravalgt, af hensyn til opgavens omfang og tidsramme. 

• Opgaven vil kun vurdere, om Sydbank aktien er prisfastsat korrekt, ud fra kursen pr. 1/5 
2012. Det vil ikke blive vurderet, om der er andre bankaktier, der har et større 
kurspotentiale. 
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4.0 Metodevalg 

Nedenfor ses en grafisk opstilling af vores opgave. Denne er lavet for at give læseren et overblik 
over opgavens indhold. 
 

Figur 1 - Metodevalg 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Vi har valgt, at inddele opgaven i 13 afsnit som vist ovenfor. For afsnit 6 – 9 har vi valgt at lave en 
delkonklusion. Det har vi valgt, for at gøre det lettere for læseren at overskue opgaven.  
 
Afsnit 1-4 indeholder rammerne for opgaven. Indledningen beskriver bevæggrunden for 
emnevalget, mens problemformuleringen redegør for, hvad opgaven vil besvare. Metodevalget 
beskriver, hvordan vi har valgt at opbygge opgaven, og hvorfor denne metode er valgt. 
 
Afsnit 5 og 6 er en strategisk analyse af Sydbank, som har det formål at beskrive og vurdere 
følgende: 

• En kort virksomhedsbeskrivelse af Sydbank, således læseren for en idé om, hvad Sydbank er 
for en størrelse. 

• Omverdenens indflydelse på Sydbank, dvs. hvordan Sydbank bliver påvirket af eksterne 
faktorer, som banken ikke selv har indflydelse på. Til at vurdere dette har vi valgt at bruge 
PEST-modellen, som analyserer følgende: 

� politiske forhold  
� økonomiske forhold 
� teknologiske forhold og  
� sociale forhold 

Vi har valgt PEST-modellen, da vi mener, den inddrager de væsentlige eksterne faktorer, 
som har indflydelse på en bank. 

• For at kunne vurdere konkurrencesituationen som Sydbank befinder sig i, har vi valgt at 
bruge Porter’s Five Forces, idet det vurderes, at denne model giver et godt overblik over 
Sydbanks konkurrencesituation. Modellen inddrager følgende: 

� Trusler fra nye konkurrenter 
� Leverandørernes forhandlingskraft 
� Kundernes/Købernes forhandlingskraft 
� Trusler fra substituerende produkter 

• Vi afslutter kapitlet med en SWOT-analyse, årsagen hertil er, at modellen er god til at 
visualisere, hvor Sydbank står stærkt, og hvor banken har nogle udfordringer, som den skal 
være opmærksom på i fremtiden. SWOT-analysen benyttes også, idet den er god til at give 
en opsamling på den strategiske analyse. 

 
Afsnit 7 er en regnskabsanalyse af Sydbanks regnskaber for perioden 2005 – 2011. Vi har valgt at 
lave regnskabsanalysen med udgangspunkt i de nøgletal, som bogen Anbefalinger & Nøgletal 2010 
anbefaler, til at analysere et bankregnskab. De nøgletal der beskrives i bogen tager udgangspunkt i, 
at man ikke reformulerer bankernes regnskab, som man ville gøre ved en ”normal” 
produktionsvirksomhed. At bogen Anbefalinger & Nøgletal 2010 ikke tager udgangspunkt i 
reformulering, er bekræftet af medforfatter Per Grønborg jf. bilag 1. Årsagen til, at man ikke 
reformulerer Sydbanks regnskab er, at det er meget svært at definere, hvad der er gæld, og hvad der 
er driftsforpligtelser. F.eks. kan en bank tjene penge direkte på sine passiver ved at have en 
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marginal på indlån fra kunderne. Dermed er det også svært at definere, hvad der er den investerede 
kapital, hvorfor der ikke bruges de traditionelle nøgletal fra Dupont-pyramiden. 
En del af de nøgletal der benyttes tager udgangspunkt i de risikovægtede aktiver, der jf. FIL § 142 
kan defineres, som de poster der bærer kreditrisiko, aktierisiko, renterisiko, valutarisiko, 
råvarerisiko m.v. Dermed er de risikovægtede aktiver et udtryk for Sydbanks samlede risiko. 
Der vil blive fortaget en sammenligning af de beregnede nøgletal med Jyske Bank og Spar Nord for 
at kunne vurdere niveauet og udviklingen for Sydbank. Vi har valgt Jyske Bank og Spar Nord, da 
det vurderes, at disse er mest sammenlignelige med Sydbank, idet de begge primært opererer i 
Danmark og størrelsesmæssigt er sammenlignelige med Sydbank. 
 
Vores rentabilitetsanalyse tager udgangspunkt i følgende nøgletal: 

• ROE efter skat (forrentning af egenkapital) 

• RORWA (afkast på de risikovægtede aktiver) 

• Sammenhæng mellem ROE og RORWA 
� Profit margin/fortjeneste 
� Assets utilization (aktivernes udnyttelse) 
� Equity multiplier  

• Rentemarginalen 

• O/I 
Disse nøgletal sikrer, at analysen kommer hele vejen rundt om Sydbanks indtjeningsevne, og 
derved giver et godt historisk grundlag for at kunne budgettere ud i fremtiden. Fokus vil være på at 
identificere, hvor Sydbank har deres kerneindtjening samt analysere, hvilke udfordringer Sydbank 
har indtjeningsmæssigt. 
 

Solvens: 
Der vil blive beregnet og analyseret følgende nøgletal: 

• Solvensprocenten 

• Kernekapitalprocenten 

• Kernekapitalprocenten ex. hybrid 

• Nedskrivningsprocenten 
 
Årsagen til, at vi har valgt disse nøgletal er for at analysere kapitaldækningen i Sydbank og derved 
også, hvor robust banken er. Der er valgt 3 nøgletal til at beskrive kapitaliseringen i Sydbank. Det 
har vi gjort for at analysere kvaliteten af Sydbanks samlede kapital, hvor egenkapital vurderes at 
have den bedste kvalitet. Endvidere vil vi beskrive den lovgivning, der gælder for solvensprocenten, 
og hvordan denne opgøres. 
 
I afsnit 8 vil vi analysere de kommende Basel III regler og visualisere, hvilken indflydelse reglerne 
vil få på Sydbanks solvensgrad. Vi har valgt at kigge på Basel III, da det alt andet lige må formodes, 
at reglerne stiller øgede krav til banksektoren og dermed også Sydbank. Det må derfor også 
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formodes, at værdien af Sydbank bliver påvirket af de lovgivningsmæssige stramninger. Det vi 
kommer frem til mht. Basel III påvirkning på Sydbank, vil vi inddrage i selve værdiansættelsen, 
som kommer senere i opgaven. 
 
I afsnit 9 vil vi lave en risikovurdering af Sydbank. Vurderingen vil lægge hovedvægten på 
Sydbanks kreditrisiko, da vi mener, at det er essentielt med de store tab Sydbank, har oplevet de 
senere år. For at have et vurderingsgrundlag i forhold til, om Sydbank er overeksponeret indenfor 
visse aktivgrupperinger, fx udlån til ejendomme, har vi valgt at lave en sammenligning med Jyske 
Bank og Spar Nord Bank. 
 
Risiciene har vi valgt at opdele i følgende kategorier: 

• Kreditrisiko, herunder har vi valgt at fokusere på følgende: 
� Udlånssammensætningen, herunder forretningsområder, store engagementer, 

nedskrivninger og branchefordeling 
� Sikkerheder  
� Tilsynsdiamanten 

• Likviditetsrisiko, herunder fundingstrukturen 
 
Afsnit 10 indeholder vores budgettering af Sydbanks fremtidige cash flow til equity. Når man skal 
budgettere på et pengeinstitut, så er der i modsætning til en almindelig produktionsvirksomhed 
behov for, at analysere både resultatopgørelsen og balancen. Årsagen hertil er, at resultatopgørelsen 
vil være afhængig af udvikling i balancen, forstået på den måde at renteindtægterne er afhængige af 
udviklingen i udlånet til kunderne. Derudover vil vi i vores budgettering ligeledes fokusere på, at 
Sydbanks solvensgrad overholder lovgivningen og deres egne interne mål for solvensen. Derfor 
budgetterer vi også på de risikovægtede poster og dermed, hvilket krav der stilles til basiskapitalen. 
Vi vil lave to scenarier i vores base case, hvoraf det ene tager udgangspunkt i Sydbanks eget mål for 
solvensen, mens det andet vil tage udgangspunkt i de kommende Basel III regler. Herved ses det 
også om de kommende Basel III regler, vil få indflydelse på Sydbanks cash flow til equity og 
dermed kursen på Sydbanks aktie. 
 
Afsnit 11 indeholder det egentlige mål med opgaven, som er at værdiansætte Sydbank.  
For at finde frem til Sydbanks værdi, skal det først vurderes, hvilken værdiansættelsesmodel der 
bedst egner sig til dette. 
Traditionelt set er DCFF-modellen meget brugt i praksis, men dette giver udfordringer når man skal 
værdiansætte en bank. Problemet ved banker er, at det er svært at finde en banks WACC, idet det er 
svært at definere, hvad der er gæld i en bank. En stor del af en banks gæld vil kunne betegnes som 
en råvare, men det er svært at vurdere, hvad der er gæld og hvad der er en råvare. Hvis man 
forsøger dette, kan det ofte give nogle ”skæve” tal, som giver et forkert billede af bankens 
kapitalstruktur. Skal kundernes indskud fx behandles som gæld eller som en råvare? På baggrund 
heraf er det nødvendigt at bruge equity modeller i stedet value to firm modeller. 
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En anden udfordring når man skal værdiansætte banker er at vurdere de reinvesteringer, der er 
nødvendige. I en traditionel virksomhed består denne post typisk af investeringer i fx anlægsaktiver 
samt i arbejdskapitalen. Men i en bank er der meget få eller ingen anlægsinvesteringer. Hvis vi ser 
på arbejdskapital, så vil denne post normalt defineres som forskellen mellem omsætningsaktiver og 
kort gæld (gæld der ikke er rentebærende, fx leverandørgæld). I en bank vil en stor del af bankens 
balance falde indenfor én af de to kategorier. Ændringer i disse vil ofte være store og dermed 
medføre store udsving, som ikke har nogen relation til de reelle reinvesteringer. Ovenstående 
medfører, at det er meget svært at estimere en banks cash flow. 
 
Nogle analytikere bruger som en konsekvens af ovenstående dividende modellen. Det virker også 
logisk nok at bruge denne model, da denne ikke giver de samme problemer omkring definering af 
cash flow. Men modellen har den udfordring, at nogle banker vil udbetale for høje, og andre 
udbetaler for lidt i dividende, hvilket vil medføre en værdi der er hhv. for høj og for lav. Et andet 
problem er, at hvis der ikke udbetales dividende, så er værdien af banken nul. 
 
Når det nu er svært at estimere cash flows til equity, så opstiller Damodaran tre muligheder til at 
værdiansætte banker2: 

1. Man benytter dividender som det frie cash flow til equity hvorved det forudsættes, at banken 
over tid udbetaler deres frie cash flow som udbytte. Ved denne model slipper man for 
problemet med at definere bankens reinvesteringer. 

2. Den anden model der kan benyttes er, at man definerer bankens reinvestering som fx de 
lovgivningsmæssige krav, der er til solvensen. Det skal forstås således, at hvis en bank øger 
sit udlån/risikovægtede poster, så skal de tilsvarende øge deres basiskapital, således 
solvenskravene stadigvæk overholdes. 

3. Den tredje mulighed er at benytte en risidualindkomstmodel til equity, hvorved der 
fokuseres på overnormal overskud og ikke cash flows. 

 
Vi har valgt at benytte DCFE-modellen (model nr. 2), da den tager højde for de nødvendige 
reinvesteringer i basiskapitalen. På den baggrund af ovenstående kan vi definere vores cash flow til 
equity som:  
 
FCFE = Årets resultat – reinvesteringer i basiskapitalen3 
 
Vi vil endvidere beskrive de enkelte dele af DCFE-modellen samt beregne disse ved brug af excel. 
Afsnittet afsluttes med at lave en følsomhedsanalyse, dvs. at der laves et best- og worstcase 
scenarie. Måden dette gøres på er at ændre på de budgetforudsætninger, vi tidligere har opstillet i 
base casen i både en positiv og en negativ retning. Ved at lave denne følsomhedsanalyse vises der, 

                                                 
2 Damodaran A. Valuing Financial Service Firms. 2009 April, side 14, www.damodaran.com (6/4 2012) 
3 Damodaran A. Valuing Financial Service Firms. 2009 April, side 22, www.damodaran.com (6/4 2012) 
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hvad risikoen og potentialet er i Sydbank aktien. Følsomhedsanalysen bruges til at lave en vægtet 
kurs på Sydbank aktien. Afsnittet vil også analysere den eventuelle forskel, som Basel III reglerne 
medfører i aktiekursen. Estimeringstidspunktet for de aktieværdier der beregnes, vil være pr. den 
1/5 2012. 
 
Afsnit 12 indeholder konklusionen. Konklusionen vil samle op på, hvad vi er kommet frem til i 
opgaven og dermed besvare problemformuleringen, dvs. både hovedproblemet og 
underspørgsmålene. 
 

5.0 Virksomhedsbeskrivelse 

Dette afsnit vil kort beskrive Sydbank som virksomhed, herunder hvilke forretningsområder 
Sydbank opererer indenfor. Dette gøres for at give læseren et generelt kendskab til Sydbank. 
 
Sydbank opererer indenfor den finansielle verden og lever af at låne penge ud til privat- og erhvervs 
segmentet. Sydbank har også forretninger indenfor kapitalforvaltning og leasing. Banken har siden 
1995 kommunikeret sit idégrundlag og sine værdier via ”den blå tråd”. Her lægges der vægt på at 
tilfredsstille kundernes behov for finansielle ydelser. Endvidere tager Sydbank udgangspunkt i at 
være værdiskabende i alle relationer med kunderne.  
Sydbanks slogan lyder som følgende ”hvad kan vi gøre for dig?”, hvor kerneværdierne er 
kompetent, troværdig, imødekommende og konkurrencedygtige. 
 
Sydbank opererer indenfor følgende forretningsområder: 
 

• Udlån til private og erhverv 

• Kapitalforvaltning indenfor investeringsforeninger, pensionspuljer, fonde og institutionelle 
kunder samt individuelle porteføljemanagement aftaler til større formuende kunder. Ud 
over dette tilbydes pasningsløsninger til mindre kunder. 

• Formuerådgivning herunder private banking. 

• Sydleasing som tilbyder leasing indenfor bl.a. biler og industri. 

• Corporate banking, herunder storkunder og Merchant Bank. 

• Sydbank Markets som stiller priser indenfor valuta og værdipapirer samt varetager market 
maker forpligtelser. 

 
Sydbank operer primært i Danmark, men har dog 5 filialer i Tyskland. Selskabet blev etableret i 
1970 ved en fusion mellem 4 mindre Sønderjyske lokalbanker. Sydbank har i dag 102 filialer i 
Danmark og er pt. den 4 største bank i Danmark. Sydbank er en børsnoteret virksomhed med en 
omsætning på over 4,2 mia. dkk. og beskæftiger i dag 2.152 ansatte, hvilket er en nedgang på 132 
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ansatte siden ultimo 2010.4 Årsagen til reduktionen er ifølge Sydbank, at kunderne benytter digitale 
løsninger i højere grad end tidligere samt nye produktivitets fremmende systemer. 
 
Sydbank servicerer ved udgangen af 2011 lidt over 400.000 kunder, hvoraf ca. 34.000 er 
erhvervskunder.  Dette svarer til en markedsandel på mellem 6 og 9 % afhængigt af, hvordan det 
måles.5 
 
Sydbank har forskellige samarbejdspartnere for at kunne tilbyde deres kunder en bred vifte af 
produkter. Banken har følgende samarbejdspartnere: 

• Totalkredit 

• Nykredit 

• DLR kredit 

• Topdanmark 

• PFA pension 
Det vurderes på baggrund af ovenstående, at Sydbank er en full scale service bank, som har 
mulighed for at tilbyde kunderne mange forskellige finansielle løsning, der er tilpasset disses behov. 

 

6.0 Strategisk analyse 

I dette afsnit vil vi lave en PEST-analyse, Porters Five Forces og en SWOT-analyse. Formålet med 
afsnittet er at give et indblik i, hvordan Sydbank bliver påvirket af omverdenen, samt hvilken 
konkurrencesituation de befinder sig i. Afsnittet afsluttes med en SWOT-analyse, som også 
fungerer som en delkonklusion på den strategiske analyse. 
 

6.1 PEST-analyse 

Ekstern analyse: 
Når vi kigger på de eksterne faktorer, som påvirker Sydbank har vi valgt at bruge PEST-analysen. 
Denne analyse søger at vise, hvilke samfundsøkonomiske faktorer der kan spille ind på forretningen 
Sydbank og derved også værdien af Sydbank. Der kan være stor forskel på, hvilke krav Sydbank 
stilles overfor – står vi fx i en samfundsøkonomisk opgang eller nedgang. Dette kan både være de 
rent økonomiske her og nu, men der kan evt. også komme nye regler og love, som kan påvirke dem 
fremover. 
 

PEST-analyse: 
PEST-analysen er opdelt i 4 forskellige punkter, som hver beskriver udefrakommende faktorer, som 
kan og vil påvirke virksomheden. Den beskriver de Politiske, Økonomiske, Sociale og 
Teknologiske, som også ses nedenfor i figur 2. 
 

                                                 
4 Sydbanks årsrapport 2011 
5 Sydbanks årsrapport 2011 
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Figur 2 – Pest-modellen 

 
Kilde: http://www.betabox.dk/PESTanalyse.html (16/3 2012) 

 
 
Politiske faktorer 
Dette afsnit har til formål at belyse de politiske faktorer herunder lovgivningen, og hvordan disse 
påvirker Sydbank og deres forretning. Da banker generelt, herunder også Sydbank, er underlagt en 
del love og regler, har de politiske holdninger stor indflydelse på banksektoren. Man har især set her 
under finanskrisen, at der generelt er kommet og vil komme større krav til bankerne herunder bl.a. 
større kapitalkrav. 
Når man taler om de politiske faktorer spiller hele samfundsholdningen også ind. Vi har set under 
finanskrisen, at der er kommet en holdning blandt den brede befolkning om at bankerne selv må 
betale for den krise, som mange mener, de selv har været med til at skabe. Politikerne har bl.a. talt 
om, at man skal indføre en Tobin-skat, som er en skat på finansielle transaktioner.6 Dette er ikke en 
ny skat, men en skat som man har talt om i mange år, men aldrig har indført, men nu dukker den op 
igen da politikerne mener, at de kan indkræve nogle skatter fra bankerne på denne måde. Politikerne 
mener også, at det måske kan dæmme op for spekulation, som i manges øjne har været med til at 
skabe den finansielle krise. Dette er dog ikke en skat, vi mener, vil blive indført, som også 
understøttes af Kent Petersen fra Finansforbundet7, men det skal dog ses som et risikoelement for 
bankerne. 
Der er også vedtaget nogle nye regler ang. kapitalkrav, som bankerne i EU skal overholde fremover. 
Man har set under finanskrisen, at bankerne rundt om i verdenen tilsyneladende ikke havde en stor 

                                                 
6 http://jp.dk/indland/indland_politik/article2677982.ece 
7 Mail fra Kent Petersen bilag 2 
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nok kapitalbuffer til at modstå eventuelle tab. G20 har derfor vedtaget Basel III reglerne omkring 
netop nye og større kapitalkrav til bankerne. Basel III reglerne vil blive beskrevet i et afsnit for sig, 
herunder også hvilken indflydelse, de vil have på den fremtidige værdiansættelse af Sydbank. 
 
En anden vigtig politisk faktor er, hvordan den danske regering formår at styre landets økonomi. 
Hvorfor dette spiller ind er pga. renten i Danmark, såfremt politikerne ikke viser, at de har styr på 
økonomien vil renterne i landet stige kraftigt. Dette så vi i Danmark i slutningen af 2008, hvor 
finanskrisen buldrede derudaf, her blev den danske nationalbank nødsaget til at hæve renten kraftigt 
for at forsvare kronen, da vi har en fastkurs politik overfor Euroen.8 Et andet godt eksempel er 
Grækenland, som ikke har formået at holde de offentlige udgifter under kontrol, hvilket har 
medført, at de græske statsrenter er steget til astronomiske højder. Dette er noget, som går ud over 
bankernes sikkerheder, da de stiller statsobligationer til sikkerhed for deres udlån. Det kan også 
medføre, at bankerne bliver nødt til at nedskrive stort på deres beholdninger af statsobligationer i de 
lande, som ikke formår at styre deres økonomi. Vi mener, at den danske regering, om den er ”blå” 
eller ”rød” godt kan holde orden i eget hus og derved have investorernes tillid, men igen er det et 
risikoelement. 
 

Økonomiske faktorer 
De økonomiske faktorer søger at finde de områder, der påvirker Sydbank via de 
samfundsøkonomiske ændringer. 
 
Når vi taler om de økonomiske faktorer, bliver man nødt til at nævne finanskrisen, som måske ikke 
er overstået. Finanskrisen har bevirket, at bl.a. den rente som bankerne låner til af hinanden, 
(interbank renten) er steget pænt grundet usikkerheden omkring bankerne nu også kunne betale. 
Denne usikkerhed opstod pga. at bankerne ikke vidste, hvilke banker som lå inde med store 
mængder af subprime-lån, og derved måske ikke kunne betale det lånte beløb tilbage. Når 
usikkerheden stiger medfører det, at man som långiver vil have en større risikopræmie, og derved 
forlanger en større rente på sit udlån. På et tidspunkt frøs hele interbank markedet til hvilket gjorde, 
at der ikke var nogen banker, som kunne finansiere sig og derved løb tør for likviditet. Da likviditet 
i en bank er ligesom blodet i en menneskekrop, vil det sige at bankerne ville dø, såfremt likviditeten 
ikke begyndte at ”flyde” igen. Dette skete heldigvis ikke bl.a. pga. nogle store pengeindsprøjtninger 
fra centralbankerne.9 Interbank renterne er meget vigtige, da de siger noget om, hvor dyrt det er for 
bankerne at funde sig, da de bl.a. gør dette via interbank markedet. Dette er måske noget, som vi 
kan opleve igen såfremt gældskrisen bluser op og, at usikkerheden derved igen vil stige. 
Dette er et usikkerhedselement, som ligger i værdiansættelse af banker og herunder Sydbank. 
 
En anden ting som påvirker Sydbank, er om især Danmark befinder sig i en lavkonjunktur eller 
højkonjunktur, da Sydbank har næsten hele sin forretning i Danmark. Dette påvirker Sydbank, da 

                                                 
8 http://nationalbanken.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1024 
9 http://rsborsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/142697/asiatisk_redningsaktion_letter_interbank-renter.html 
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det bl.a. har indflydelse på, hvor mange mennesker som ikke vil være i stand til at betale deres 
ydelser på deres boliglån, og derved kan blive nødsaget til at sætte deres ejendom på tvangsaktion. 
Tvangsaktioner udløses nemlig ved kundernes manglende betalingsevne. Manglende betalingsevne 
fra kundernes side kan udløses af omskiftninger i kundernes nærmiljø, hvad enten det er en fyring 
fra jobbet, et dødsfald i familien eller skilsmisse, er der risiko for, at kunden ikke længere kan klare 
at betale på sit lån, og Sydbank derfor lider økonomiske tab. Det er i disse situationer, at boliger 
ender på tvangsauktion, for at dække det udlån banken eller kreditforeningen har. 
Det generelle billede for dansk økonomi ser fortsat lidt svagt ud. Hvis man ser på, hvilke prognoser 
de forskellige finanshuse har for udviklingen i Danmarks BNP, så ser det ikke just godt ud. Kigger 
vi på Danske Banks prognose for udviklingen, viser den en forventning på en BNP-vækst på bare 1 
% i både 2012 og 2013.10 
 
Som det ses i figur 3, så har tvangsaktionerne været stærkt stigende de senere år grundet den 
økonomiske krise. Det ses dog også, at det umiddelbart ser ud som om, det har toppet, men dog 
fortsat ligger på et højt niveau ift. de sidste tolv år.  
Vi forventer ikke at tvangsaktionerne vil stige yderligere tværtimod, og vi forventer derfor også at 
nedskrivningerne på Sydbanks boligudlån vil være faldende. Dette forventer vi bl.a. fordi, det ser ud 
som om beskæftigelsen er forholdsvis stabil, og at dette vil gøre, at folk har råd til at betale deres 
ydelser på deres boliglån. Ud over dette er renten pt. historisk lav, hvilket også er med til at 
stabilisere tvangsauktionerne. Der er dog fortsat problemer på boligmarkedet, da det fortsat er svært 
at sælge sin bolig.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 http://www.danskebank.com/da-dk/Presse/Morgenkommentarer/Steen-Bocian/Pages/090112SteenA.aspx 
11 http://home.dk/bolignyt/flere-artikler/april-2012/flere-jobs-holder-tvangsauktioner-nede 
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Figur 3 – udvikling i tvangsauktioner 

 
Kilde: Danmarks Statistik 

 
Sociale faktorer 
Når vi kigger på de sociale faktorer og ser, hvilken indflydelse de har på Sydbank, må man starte 
med at se, hvordan aldersudviklingen i befolkningen vil være fremadrettet. Når man kigger på 
befolkningen i Danmark, så bliver der generelt flere ældre. Danmarks Statistik forudser, at vi alene i 
Danmark bliver over 500.000 flere mennesker over 65 år i år 2044 end vi er i dag.12 Det svarer til en 
stigning på over 50 % i forhold til i dag. Dette behøver dog ikke at være et problem for Sydbank, da 
de alt andet lige har en god indtjening på ældre kunder, da disse gerne enten har noget fast ejendom 
eller en god pensionsopsparing. Der er også mange af disse kunder, som skal begynde at nedspare 
og derved evt. optage lån i deres ejendom, hvilket er noget bankerne kan drage fordel af. Kunder 
med pensionsformuer har bankerne også mulighed for at have en god indtjening på i form af 
investeringspleje. Der hvor aldersudviklingen kan blive et problem for Sydbank, er når vi taler 
arbejdskraft. Da vi ikke bliver flere mennesker i Danmark, men kun flere ældre kan der opstå 
mangel på kvalificeret arbejdskraft, da der simpelthen ikke er nok mennesker i den arbejdsdygtige 
alder. Det er også et problem, at vi ikke bliver flere mennesker i Danmark, da bankerne derved skal 
stjæle kunder fra hinanden for at have vækst, det ville være nemmere, såfremt der generelt kom 
flere kunder i Danmark, hvorved bankerne havde bedre muligheder for alle at have vækst. 
 

Teknologiske faktorer 
Det er vigtigt for Sydbank, at opretholde den teknologiske know-how, der er oparbejdet igennem en 
årrække således, at Sydbank hele tiden kan følge med markedet og de krav der stilles af Sydbanks 

                                                 
12 http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2011/NR205.pdf 
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kunder. Det samme gælder, hvis en konkurrent lancerer et nyt produkt, så er det vigtigt, at Sydbank 
besidder færdighederne til at kunne være med på samme niveau. 
 
Banker er med tiden blevet finansielle ”supermarkeder”, hvor kunderne har mulighed for ikke bare 
at optage en kassekredit, men nu kan få hjælp med alt fra investering til boliglån, forsikringer osv. 
Hvis man tager investeringssiden er der sket meget indenfor de sidste 25 år, hvor man eksempelvis 
tidligere havde personale ansat til at ”klippe” obligationer, i forbindelsen med udtrækningerne. 
Dette arbejde er i dag overtaget af it-systemer, det har også betydet, at den styk størrelse, det er 
muligt at købe obligationer i her i Danmark er nedsat til en øre, som følge af matematisk 
udtrækning. Man så også tidligere, at aktier var et fysisk bevis, mens de i dag er elektroniske. Dette 
er alt sammen noget som kræver, at bankernes it-systemer løbende bliver udviklet og opdateret, så 
de følger med tiden og kundernes krav. 
Når man taler om teknologiske faktorer, bliver man også nødt til at nævne netbanken, som nok er 
det smarteste kundevendte system bankerne har fundet på. Netbanken gør, at kunderne selv kan 
betjene sig uden, at bankens ansatte er involveret. Dette medfører, at bankerne har kunnet spare 
mange ansatte som eksempelvis kassemedarbejdere. Det er en trend som forventes at fortsætte i 
Sydbank, og de vil derfor have mulighed for at effektivisere sig gennem netbanken. Det kan være 
alt fra elektroniske underskrifter fra kunderne til nye investeringsmuligheder via netbanken, med 
andre ord gøre kunderne mere selvbetjene. Det giver Sydbank en god indtjening samt, at man kan 
spare på lønomkostningerne. 
Hvis man kigger mere internt, er det også her vigtigt, at teknologien er i top. Det vil gøre, at 
medarbejderne har mulighed for at arbejde mere effektivt samt, at banken kan strømligne nogle 
processer og lign. Det vurderes, at Sydbank løbende vil få bedre it-systemer, som igen gør at 
medarbejderne bliver mere effektive, som så medfører en bedre indtjening i Sydbank. 
Sydbank skal dog passe på, at de ikke lancerer nogen nye systemer, som ikke er gennemprøvet godt 
og grundigt, inden de bliver tilgængelige for kunderne. Man så eksempelvis Danske Bank efter de 
havde købt den finske bank Sampo, hvor de gerne ville integrere nogle af de samme it-systemer, 
som Danske Bank brugte i forvejen. Her gik der noget galt som gjorde, at de kunder som var kunder 
i Sampo oplevede fejl i deres netbank i en periode.13 Dette var noget som kostede Danske Bank, da 
der var rigtig mange finner, som brugte netbank og selvfølgelig også gør det i dag. Så banker som 
Sydbank og andre skal være forsigtige med at lancere ikke gennemtestede it-systemer til deres 
kunder, da kunder i dag forventer at tingene bare virker. 
Alt i alt vurderes det, at Sydbank vil blive mere effektive ved hjælp af teknologien. 
 

6.2 Porters five forces 

Ligesom det er vigtigt, at have et dybere kendskab til den omverden, der omgiver den finansielle 
sektor, så er det også relevant at kigge specifikt på forholdende internt i branchen. I den forbindelse 
er det vigtigt at kigge på konkurrenceintensiteten og på de muligheder og trusler, der findes i 

                                                 
13 http://borsen.dk/nyheder/it/artikel/1/128750/problemer_med_sampo_banks_it-system.html 
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branchen og omverdenen. Vi vil anvende Porters Five Forces14, som vises i figuren nedenfor, fordi 
den ser branchen fra flere sider og lægger op til en konkret vurdering af denne. 
 

Figur 4 – Porters Five Forces model 

 
Kilde: Strategi i Vindervirksomheder, side 65 

 
Til at lave ovenstående analyse har vi valgt at tage udgangspunkt i et værktøj, som benytter en skala 
fra 1 til 5, hvor 1 betyder, at virksomheden er i en gunstig position og 5 betyder, at virksomheden 
befinder sig i en ugunstig situation. En gunstig situation er kendetegnet ved, at der er gode 
muligheder for at tjene penge samt, at der er svag konkurrence mellem virksomhederne på 
markedet. Modsat er den ugunstige situation, hvor der er stærk konkurrence og indtjeningen er 
dårlig. 
 

�---1---------------2---------------3----------------4---------------5---� 
Gunstig situation               Ugunstig situation 

 
Værktøj til Porters Five Forces modellen15: 
 

6.2.1 Konkurrence fra nye pengeinstitutter 

1.1 Er der udprægede stordriftsfordele i den finansielle sektor, og/eller er det dyrt at etablere sig? 1 
1.2 Eksisterer der en høj grad af produktdifferentiering i den finansielle sektor? 3 
1.3 Får kunderne store skifteomkostninger ved at skifte til et nyetableret pengeinstitut? 4-5 
1.4 Har et nyt pengeinstitut vanskelig adgang til distributionskanaler? 2 
1.5 Er der noget historisk set, som tyder på gengældesaktioner over for nye pengeinstitutter? 2-3 
1.6 Anvendes ”stay away pricing” i modsætning til overnormal prissætning? 2-3 
 

                                                 
14 Jørgen Lægaard, Strategi i Vindervirksomheder, 2006, 2. udgave, side 65 
15 http://www.vindervirksomhed.dk/2010/Appendix%201%20Branchestrukturanalyse.pdf (28/3 2010) 
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Samlet vurdering: Er der trussel om en eller flere mulige nye konkurrenter i den finansielle sektor? 
2-3 
 
Der er en lav til mellem risiko/trussel for at flere mulige nye konkurrenter indtræder i den 
finansielle sektor. En ny udbyder kan fx være et udenlandsk pengeinstitut, som ønsker at have del i 
de finansielle forretninger i Danmark. Hertil ser vi i den nuværende kreditkrise, at flere 
pengeinstitutter opkøber hinanden, og mindre pengeinstitutter går i venskabelig fusion. Det er 
medvirkende til, at de kendte konkurrenter ændrer struktur, og en nuværende mindre lokalbank kan 
blive opkøbt af et af de store pengeinstitutter og derved opnår fornyet konkurrenceevne. Vi har bl.a. 
set Lokalbanken i Nordsjælland blive opkøbt af Handelsbanken, og ved dette opkøb stå væsentlig 
stærkere om de lokale kunder overfor deres tidligere konkurrenter der stadig er mindre lokalbanker. 
Den risiko vil vi også se Sydbank have i den kommende tid.   
Endvidere tror vi også, at teknologien i fremtiden kan komme til at spille ind på, den måde der 
drives bankforretning på. De unge i dag er vokset op med en masse teknologi, hvorfor vi ikke 
mener, det er urealistisk at forestille sig, at der fremadrettet vil komme flere ”rene” internet-banker. 
Vi har allerede set et eksempel i form af Skandia Banken i Norge, som ikke har et filialnet, men kun 
er internet baseret. En internetbank har umiddelbart en fordel i at omkostningerne er meget lavere, 
mens ulempen fx kan være den manglende personlige betjening.  
Alle større banker i Danmark har allerede forsøgt at imødekomme det teknologiske fremskridt og 
alle har i dag en hjemmeside, hvorfra kunderne kan få adgang til rigtig mange af de services, som 
der efterspørges, hvorfor det vurderes, at truslen fra denne type udbydere er relativ lav. 
Hvis vi kigger på truslen fra at der etableres helt ”nye” banker, så mener vi at den risiko er lav, idet 
der er store omkostninger forbundet hermed samt, at der er mange lovmæssige krav der skal 
overholdes. Derudover har banksektoren i Danmark haft nogle svære år de senere år med faldende 
indtjening, hvilket alt andet lige vil medføre, at det er en sektor, der ikke er så attraktiv for nye 
udbydere. 
 

6.2.2 Trusler fra substituerende produkter 

2.1 Er der produkter i dag, som ved tilpasning kan blive substitutter? 4 
2.2 Er der virksomheder i andre brancher, som på længere sigt kan blive substitutter? 2-3 
 
Samlet vurdering: Er der en umiddelbar fare for substituerende produkter? 3  
 
Vi vurderer, at der ikke er større risiko for at miste indtjening, fordi kunder vælger substituerende 
produkter, end den risiko vi hele tiden har været vidende til. På nuværende tidspunkt har 
finansieringsselskaber (fx DER) kæmpet om kunderne med lånefinansiering af forbrugsgoder, biler 
og elektronik. Det vurderes ikke, at disse finansieringsselskaber har udvidet mulighed for at 
konkurrere på mere ordinære bankforretninger, og derved er risikoen for at opleve stigende 
konkurrence fra substitutter moderat. Vi har dog set Nykredit udvide deres forretning fra realkredit 
til også udbyde bankforretninger via deres opkøb af Forstædernes Bank. Det er vores holdning, at 
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risikoen for lignende horisontal integration ikke er stor men, at der selvfølgelig er en risiko for at 
lignende kan ske.  
 

6.2.3 Kundernes forhandlingskraft 

3.1 Er der få kunder i den finansielle sektor, eller er virksomheden afhængig af få kunder? 1 
3.2 Udgør kundernes køb af produkter i den finansielle sektor en stor del af kundens samlede køb? 2 
3.3 Sælges der produkter og/eller serviceydelser, hvor der ikke er mulighed for differentiering? 4 
3.4 Såfremt en kunde ønsker at skifte pengeinstitut, er det forbundet med lave skifteomkostninger?4 
3.5 Ses der øget prispres fra kunder, og er kunderne bevidste om konkurrenternes priser? 3 
3.6 Truer kunderne med en baglæns integration? 1 
3.7 Har produktkvalitet betydning, og i hvor høj grad går kunderne efter et differentieret produkt? 3 
3.8 Har kunderne fuld viden om pris og indtjening i sektoren? 2 
 
Samlet vurdering: Er pengeinstituttet afhængigt af en eller flere kunder, eller er der risiko herfor? 2-
3 
  
Kunderne har en mellem til stærk forhandlingskraft, som dog vil være afhængig af, hvor formuende 
kunderne er, og hvordan deres kredithistorik er. Hvis man som kunde er formuende, og generelt er 
kreditværdig, så vil man have en større forhandlingskraft overfor banken, og man vil formentlig 
være i stand til at forhandle sig til bedre vilkår. Endvidere er det forholdsvis nemt og uden større 
omkostninger at skifte pengeinstitut, hvilket er med til at øge kundernes forhandlingskraft. På den 
anden side vurderes det, at Sydbank ikke er afhængige af få vigtige kunder, da der er kunder bredt i 
filialnettet, hvilket taler for at kundernes forhandlingskraft er lav. Omvendt er det vigtigt, at 
Sydbank fortsat forstår at prissætte sig skarpt nok, for at holde kunderne i banken, idet der ikke er 
mulighed for en særlig stærk produktdifferentiering. Afslutningsvist er der ikke den store trussel fra 
kunder om baglæns integration, da størstedelen af de finansielle forretninger forventes fortsat vil 
ske igennem et pengeinstitut. Alt i alt vurderes det, at kundernes forhandlingskraft er lav til 
moderat. 
 

6.2.4 Leverandørernes forhandlingskraft 

4.1 Er der tale om få dominerende leverandører? 2-3 
4.2 Har leverandørerne produkter eller serviceydelser uden reelle substitutter? 3 
4.3 Er pengeinstituttet og dets produkter uden vigtighed for leverandørens økonomiske forhold? 1-2 
4.4 Er de alternative leverandører differentierede eller har de skabt skifteomkostninger? 4 
4.5 Truer leverandøren med forlæns integration? 2-3 
 
Samlet vurdering: Er pengeinstituttet afhængigt af en eller flere leverandører, eller er der risiko 
herfor? 2-3  
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Leverandørerne til Sydbank er virksomheder som datacentral, realkredit samt store långivere for at 
nævne nogle af de største og vigtigste for Sydbank. Disse leverandører er alle meget store, og har 
flere større pengeinstitutter på kundelisten. Det er omfattende økonomisk og strukturelt for 
Sydbank, såfremt de beslutter at skifte realkreditsamarbejde eller vælge en anden datacentral, eller 
alternativt ønsker at hente kapital andetsteds. Samtidig vil der måske i forhold til omkostningen ved 
et skifte, være meget lidt der vindes ved at skifte leverandør, da det er meget sammenlignelige 
produkter de få leverandører tilbyder. I den sammenhæng har leverandører altså en relativ stor 
forhandlingskraft overfor Sydbank. Ser vi på kunderne som leverandører af kapital, så vurderes det, 
at deres forhandlingskraft er relativ lav. Det formodes, at det der betyder mest for kunderne i 
forhold til indskud af kapital i banken er indlånsrenten, men også sikkerhed for, at banken ikke går 
konkurs. Oven på finanskrisen vurderes det, at bankens robusthed betyder lige så meget som 
indlånsrenten. Hvis vi kigger på indlånsrenten, så kan det også være svært for den enkelte kunde at 
vurdere, hvilken bank der tilbyder de bedste vilkår, idet der også skal tages højde for gebyrer og 
fordelsprogrammer for helkunder mv. På baggrund heraf vurderes det, at kundernes 
forhandlingskraft er relativ lav. Alt i alt har bankerne en god forhandlingskraft overfor deres 
leverandører. 
 

6.2.5 Konkurrencen blandt nuværende pengeinstitutter i branchen  
5.1 Er der mange og/eller størrelsesmæssigt jævnbyrdige konkurrenter, der kan skabe ustabilitet 

hvis de forsøger et gennembrud, eksempel på prissætningen? 4-5 
5.2 Hvordan er væksten i det totale marked? 3 
5.3 Er konkurrenterne belastet af høje faste omkostninger, f.eks. fundingomkostninger? 3 
5.4 Kan man tale om manglende differentiering eller lave skifteomkostninger for kunderne ved at 

skifte pengeinstitut? 5 
5.5 Sker kapacitetsudvidelserne i branchen i store ryk? 1 
5.6 Er forskellige strategiske motiver skyld i hård konkurrence? 4 
5.7 Er der store udgangsbarrier i den finansielle sektor? 4 
 
Samlet vurdering: Er der tale om en kraftig konkurrence mellem de nuværende pengeinstitutter i 
branchen? 3-4.  
 
Der er tale om en moderat til hård konkurrence imellem de nuværende pengeinstitutter. Det skyldes 
primært, at der er mange jævnbyrdige konkurrenter, som pga. hver deres strategiske motiver skaber 
forskelle i prissætningen, og dermed skaber ustabilitet og konkurrence. Samtidig er der ikke de store 
skifteomkostninger for kunderne, mange steder tilbydes gratis bankskifte – hvilket gør det sværere 
at bevare stabilitet i kundeporteføljen. Når et pengeinstitut tilbyder gratis bankskifte for nye kunder, 
er det et faktum, at rentabiliteten ved kundens forretning med banken først indtræder i et tidsrum 
efter kundens engagement er etableret. Det eneste positive faktum er dog, at der ikke sker 
betydelige kapacitetsudvidelser i branchen, hvor de fleste pengeinstitutter har organisk drevet 
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vækst. Da Sydbank selv har været meget ekspansive med vækst ved filialåbninger og opkøb af 
bankTrelleborg, har de selv mulighed for at følge med udviklingen i kapaciteten. 
 

6.2.6 Samlet vurdering af konkurrencesituationen i banksektoren 

Den samlede vurdering af konkurrencen i banksektoren er, at denne er moderat. Årsagen hertil er, at 
den nuværende konkurrence mellem banker er moderat til høj, mens kundernes og leverandørernes 
forhandlingskraft ligeledes er relativ lav. Endvidere er der en relativ lav risiko for nye konkurrenter 
i sektoren. 
 

6.3 SWOT-analyse 

SWOT-analysen har til formål at belyse Sydbanks interne samt eksterne faktorer. Analysen tager 
udgangspunkt i de styrker og svagheder, som Sydbank har, som er interne faktorer samt hvilke 
muligheder og trusler, Sydbank står over for eksternt. 
SWOT’en giver samtidig et godt overblik samt opsummering af den strategiske analyse. 
SWOT’en ses i figur 5, hvor de mest relevante faktorer bliver nævnt. 
 

Figur 5 – SWOT-analyse 

Interne faktorer: Eksterne faktorer: 
Styrker: 

• Loyale kunder (flere nye kunder) 
• Image 
• Stordriftsfordele 
• Stærk markedsposition i Midt- og 

Sønderjylland 
• Decentral beslutningskompetence 

Muligheder: 
• Stigende priser på jord og ejendomme 
• Større omsættelighed på ejendomme 
• Højere vækst i samfundet 
• Billigere likviditet fra centralbankerne 
• Basel III 
• Moderat konkurrence i banksektoren i 

Danmark 
Svagheder: 

• Stor eksponering med landbrug 
• Dyrere fundingomkostninger 
• Næsten kun eksponeret i Danmark 
• Ikke eget IT-system (BankData) 

Trusler: 
• Fortsat faldende priser på ejendomme 
• Langvarig lav vækst i samfundet 
• Eskalerende gældskrise både i Sydeuropa og 

Danmark 
• Lovgivning 

Kilde: Egen tilvirkning 

 
Interne faktorer  
Sydbank har mange loyale kunder især i Midt- og Sønderjylland hvilket bevirker, at kundeafgangen 
er meget lav her. Det er meget vigtigt for en bank at have en stabil kundebase. Bankens høje 
markedsandel i denne region giver også nogle konkurrence fordele, da man er godt kendt og 
repræsenteret i denne landsdel. 
Sydbank har formået at fastholde sit gode image gennem finanskrisen primært pga., at de ikke har 
haft de store tab på ejendomme og ikke har haft personsager såsom Stein Bagger eller lign. De har 
kun oplevet lidt modgang, da de overtog BankTrelleborg, hvor det kom frem i pressen, at der var 
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nogle mennesker som mente, at Sydbank havde købt BankTrelleborg for billigt og derved havde 
”snydt” bankens aktionærer. 
Sydbank nyder også godt af deres størrelse, da de har mulighed for at tilbyde deres kunder en bred 
vifte af finansielle produkter. Banken kan bl.a. både tilbyde realkreditlån gennem Totalkredit og 
Nykredit samt investeringspleje gennem investeringsforeningen Sydinvest. De har også mulighed 
for at spare på administrationen, da man ikke nødvendigvis behøver flere stabsfunktioner, fordi man 
får flere filialer.  
Sydbank har også altid kørt efter det princip at medarbejderne, som sidder tættest på kunderne også 
skal have mulighed for at træffe de beslutninger, der skal træffes. Dvs. at ca. 90 % af Sydbanks 
bevillinger sker ude i de lokale enheder. Dette gør Sydbank, da de mener, at det giver en større 
fokus på kunderne.16 
Sydbanks store eksponering mod landbrugssektoren kan vise sig at være et problem for banken, da 
denne sektor har vist svaghed på det seneste. Dette er også noget, som man kan se i det seneste 
offentliggjorte regnskab, hvor man ser at nedskrivningerne på landbrug ligger på et højt niveau.17 
Sydbank har grundet deres størrelse samt indtjening nogle højere fundingomkostninger end 
eksempelvis Danske Bank og Nordea. Dette er selvfølgelig noget, som påvirker Sydbank negativt, 
da de kan blive tvunget til at hæve priserne overfor deres kunder, for at have samme marginal, som 
eksempelvis Nordea. 
Sydbank har kun afdelinger i Danmark lige bort set fra nogle enkelte i Tyskland. Dette gør at 
Sydbank er meget afhængige af udviklingen i dansk økonomi, og derved er banken ikke særlig 
differentieret på lande. Igen grundet deres størrelse har de heller ikke resurser til at udvikle deres 
eget it-system, men er afhængig af et eksternt firma, BankData. Dette gør, at de heller ikke har 
samme mulighed for at påvirke systemet, som hvis de selv udviklede det. Fordelen ved at benytte fx 
BankData er, at Sydbank alt andet lige binder mindre kapital i IT. 
 

Eksterne faktorer 
Sydbank vil nyde godt af større handel med ejendomme samt prisstigninger på boliger, da handel 
med ejendomme giver en større indtjening i form af handel med obligationer og gebyrer for 
håndtering af lån mv. Såfremt ejendomspriserne skulle begynde at stige vil det medføre, at 
Sydbanks risiko for at tabe penge på dårlige lån vil falde samt, at banken også vil have mulighed for 
at øge deres udlån til ejendomsmarkedet pga. højere priser. 
Sydbank vil også nyde godt af en højere vækst i samfundet, da dette alt andet lige vil medføre en 
større aktivitet indenfor bl.a. investeringer fra virksomheder. Hvilket så vil medføre, at 
virksomhederne har brug for at låne flere penge. Sydbank kan evt. låne disse penge billigt gennem 
centralbanken, da centralbanken stiller billig og ubegrænset likviditet til bankerne18. Dette er noget 
som centralbankerne gør, da de ikke ønsker, at bankerne skal løbe tør for likviditet, som man så 
under finanskrisen. 

                                                 
16 Interview med adm. Direktør Karen Frøsig, jf. bilag 3 
17 Sydbanks årsregnskab 2011 
18 http://finans.borsen.dk/artikel/1/222039/europaeiske_banker_suger_penge_ud_af_ecb.html 
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Basel III reglerne kan give nogle muligheder for Sydbank, da man alt andet lige må forvente, at der 
især vil være nogle af de mindre banker, som ikke vil være i stand til at overholde disse nye regler. 
Det vil medføre, at nogle af de mindre banker bliver nødt til at slå sig sammen eller blive opkøbt. 
Det kan være her Sydbank har sine muligheder, såfremt der kommer et godt tilbud på én af de 
mindre banker. Sydbank har kapitalen til at opkøbe andre pengeinstitutter, og har før været med i 
opkøbsprocesser. OECD har også været ude med en rapport som fortæller, at de mener, at de små 
banker vil få det svært samt, at der forsat vil ske en reduktion i antallet af banker i Danmark.19 Det 
er også en holdning, som Kent Petersen fra Finansforbundet deler.20 
Sydbank vil omvendt blive ramt, såfremt boligpriserne bliver ved med at falde, da Sydbank så kan 
blive nødsaget til at nedskrive mere på deres engagementer. Det samme gælder såfremt, der 
kommer en langvarig lavvækstperiode, da dette kan medføre, at der kommer flere mennesker som 
mister deres job, og derved ikke kan betale deres ydelser på deres lån og derved bliver dårlige 
betalere. Dette vil så gøre, at Sydbank måske må opgive, at få alle deres penge hjem igen, som de 
har lånt ud, hvilket vil medføre højere nedskrivninger. 
Såfremt gældskrisen skulle eskalere igen vil det også have en negativ effekt på Sydbank, da 
interbank-markedet evt., så vil fryse til igen og derved gøre det vanskeligt/umuligt for bankerne at 
funde sig. Hvis en bank ikke kan funde sig og derved få likviditet, så svarer det til at blodet stopper 
med at løbe rundt i kroppen dvs. at man dør. Det var det vi så i 2008 under Lehman’s kollaps. 
En meget aktuel trussel er, hvordan lovgivningen ang. banker kommer til at se ud fremover. Der er 
nok ikke nogen tvivl om, at der kommer til at ske stramninger spørgsmålet er bare, hvor hårde 
bliver disse stramninger. Kommer der eksempelvis en slags fond, som bankerne skal indbetale til 
løbende, eller kommer der en skat på transaktioner eller noget helt tredje. Vi ved allerede nu, at der 
bliver indført nye regler til bankernes kapitalgrundlag nemlig Basel III reglerne, som vil blive 
beskrevet i et afsnit for sig. 
 

7.0 Regnskabsanalyse af Sydbank på koncernniveau for perioden 2005-

2011 

I dette afsnit vil vi lave en analyse af Sydbanks historiske økonomiske udvikling herunder 
rentabiliteten og solvensprocenten. Formålet med afsnittet er at analysere Sydbanks historiske 
indtjening samt bankens modstandsdygtighed overfor økonomiske tab. 
 

7.2 Rentabilitetsanalyse 

For at vurdere udviklingen i Sydbanks rentabilitet vil vi i det følgende vurdere forskellige nøgletal, 
herunder nøgletallenes udvikling og niveau. 
 
Alle nedenstående beregninger er lavet i et excelark, der vedlægges i bilag 4. 
 

                                                 
19 http://www.business.dk/oekonomi/oecd-smaabanker-vil-lukke 
20 Interview med Kent Petersen, jf. bilag 2 
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7.2.1 ROE efter skat 

ROE står for return on equity, hvilket på dansk betyder egenkapitalforretningen, dvs. 
virksomhedens evne til at generere indtjening til dens aktionærer. 
 
ROE kan beregnes ved brug af følgende formel21: 
 
ROE = Resultat efter minoriteter *100  
 Gennemsnitlig egenkapital ekskl. minoriteter 
 
Udvikling i ROE efter skat for Sydbank22: 
 

Figur 6 – udvikling i ROE efter skat 

Tal i mio. kr. 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Resultat efter skat 188,0 411,0 781,0 606,0 1.710,0 1.514,0 936,0 

Gennemsnitlig egenkapital 9.574,5 9.336,0 8.103,0 6.892,5 6.523,0 5.667,5 4.708,5 

ROE efter skat 1,964% 4,402% 9,638% 8,792% 26,215% 26,714% 19,879% 

Kilde: Egen tilvirkning, beregningerne er foretaget i bilag 4 
 
Som det ses af ovenstående forværres ROE efter skat voldsomt i perioden. Årsagen hertil er, at 
resultat efter skat falder markant samtidig med, at den gennemsnitlige egenkapital ca. fordobles i 
perioden. Vi vil senere analysere hvorfor, resultat efter skat har udviklet, som det har, hvorfor der 
ikke kommenteres yderligere på dette nu. Når vi kigger på den gennemsnitlige egenkapital, så ses 
det, at denne stiger mest fra 2008 til 2010. Jf. årsrapporten 2009 ses det, at egenkapitalen i 2009 
forøges med 2.030 mio. kr. Denne forøgelse sker primært via overført resultat på 761 mio. kr. samt 
en aktieemission på 855 mio. kr. 
 
Niveauet for ROE efter skat kan holdes op imod aktionærernes afkastkrav (CAPM), som jf. afsnit 
11.1 er beregnet til 9,92 %. På den baggrund vurderes det, at niveauet for ROE efter skat er 
tilfredsstillende i 2005, 2006 og 2007, hvor ROE var markant højere end afkastkravet. Niveauet for 
2008 og 2009 vurderes som værende acceptabelt, da ROE her er på niveau med afkastkravet. I 2010 
og 2011 vurderes ROE efter skat som værende utilfredsstillende, idet afkastet er betydeligt mindre 
end aktionærernes afkastkrav, hvorved aktionærerne ikke belønnes for den risiko de løber. 
 
Hvis man sammenligner de seneste 5 år med Spar Nord og Jyske Bank, så har deres ROE efter skat 
udviklet sig som vist i nedenstående figur. 
 

                                                 
21 Den Danske Finansanalytikerforening, Norske Finansanalytikers Forening og Finske Finansanalytikerforening. 
Anbefalinger & Nøgletal 2010, side 26 
22 Tallene er fra Sydbanks årsrapporter for 2007, 2008, 2009, 2010 og 2011 
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Figur 7 – udvikling i ROE efter skat for Jyske Bank og Spar Nord Bank 

ROE efter skat 

I % 2011 2010 2009 2008 2007 

Jyske Bank A/S 3,60 5,90 4,10 9,70 17,90 

Spar Nord Bank A/S 6,10 2,50 2,90 2,30 17,50 

Kilde: Årsrapporter 2009 for Jyske Bank A/S og Sydbank 

 
Som det fremgår udvikler Jyske Bank og Spar Nords ROE efter skat sig ligeledes generelt negativt i 
perioden, men det ses dog, at Spar Nord Bank i 2011 ligger noget højere end Sydbank og Jyske 
Bank. Niveauet for ROE efter skat for Sydbank er ud fra peers sammenligningen tilfredsstillende i 
perioden 2007 til 2010, hvorimod den i 2011 er lavere end både Jyske Banks og i særdeleshed Spar 
Nords ROE efter skat, hvilket vurderes som utilfredsstillende. 
 

7.2.2 RORWA 

Et andet vigtigt nøgletal er RORWA, som fortæller hvilket afkast der er på de risikovægtede 
aktiver. RORWA er en variation af ROA og bruges fx til pengeinstitutter fordi, man ved 
pengeinstitutter ser på de risikovægtede aktiver i stedet for de samlede aktiver. Grunden til at der 
benyttes risikovægtede aktiver frem for samlede aktiver er, fordi de forskellige aktiver bliver vægtet 
forskelligt, når kapitalkravet til banken skal beregnes23. 
Ved at beregne RORWA kan det konstateres, om Sydbank leverer et fornuftigt afkast i forhold til 
de risikovægtede aktiver. 
 
RORWA kan beregnes ved brug af følgende formel24: 
 
RORWA =   Resultat   * 100 
 Gennemsnitlige risikovægtede aktiver 
 
Udviklingen fremgår af nedenstående figur: 
 

Figur 8 – udviklingen i Sydbanks RORWA 
Tal i mio. kr. 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Resultat efter skat 188,0 411,0 781,0 606,0 1.710,0 1.514,0 936,0 

Gns. risikovægtede aktiver 72.187,5 76.812,5 77.258,5 78.262,5 80.268,5 72.160,0 65.700,0 

RORWA 0,260% 0,535% 1,011% 0,774% 2,130% 2,098% 1,425% 

Kilde: Egen tilvirkning, beregningerne er foretaget i bilag 4 

  

                                                 
23 Den Danske Finansanalytikerforening & Norske Finansanalytikers Forening. Anbefalinger & Nøgletal 2005, side 31 
24 Den Danske Finansanalytikerforening , Norske Finansanalytikers Forening og den Finske Finansanalytikerforening. 
Anbefalinger & Nøgletal 2010, side 26 
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RORWA er faldet markant i perioden. Det skyldes, at resultat efter skat er faldet markant. De 
risikovægtede aktiver er ligeledes faldet i perioden 2007-2011, og bidrager dermed positivt til 
udviklingen i RORWA, men kan ikke tilnærmelsesvis opveje det markante fald i resultat efter skat. 
Det betyder, at Sydbank i analyseperioden har opnået en markant mindre forrentning af den kapital, 
der er investeret i de risikovægtede aktiver. 
 
Nedenfor vil vi gå i detaljer med, hvorfor RORWA og ROE har udviklet sig i den markante 
negative retning. 
 

7.2.2.1 Gearing og udredning af ROE og RORWA 
 
Sammenhængen mellem ROE og RORWA kan belyses ved brug af følgende formel25: 
 
ROE = RORWA (ROA) * Equity multiplier 
 
Formlen kan opdeles yderligere og ser således ud26: 
 
Net income  Net income              * Operation revenue     *       Total assets 
Total Equity  operation revenue Total assets  Total equity 
 
Vi har modificeret formlen således, at total equity og total assets er omformuleret til gennemsnitlig 
egenkapital og gennemsnitlige risikovægtede aktiver. Operation revenue svarer til Sydbanks 
basisindtjening. 
 
Af den første formel ses det, at ROE kan udregnes ved at gange RORWA med den gearing af 
egenkapitalen virksomheden foretager. I den anden formel opdeles RORWA yderligere således, at 
den første del af formlen udtrykker virksomhedens evne til at styre omkostningerne (også kendt 
som overskudsgrad/profit margin). Denne ganges så med et tal, der udtrykker virksomhedens evne 
til at få aktiverne til at generere omsætning i virksomheden, som så til sidst ganges med 
virksomhedens gearing af egenkapitalen. 
 
I nedenstående figur vil vi vise beregningerne for ovenstående formel, og efterfølgende analysere 
disse med henblik på at udrede den negative udvikling i ROE efter skat. 
 

 
 
 
 

                                                 
25 Gup, Benton E. og Kolari, James W. Commercial banking: The management of risk. J. Wiley. 2005, side 65 
26 Gup, Benton E. og Kolari, James W. Commercial banking: The management of risk. J. Wiley. 2005, side 66 
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Figur 9 – udregning af ROE efter skat 

Udregning af ROE efter skat 

År ROE= Profit margin * Assets utilization * Equity multiplier 

    

2011 1,964%   = 4,427% 0,0588 7,54 

2010 4,402%   = 8,946% 0,0598 8,23 

2009 9,638%   = 17,030% 0,0594 9,53 

2008 8,792%   = 14,343% 0,0540 11,35 

2007 26,215% = 42,463% 0,0502 12,31 

2006 26,714 % = 41,858% 0,0501 12,73 

2005 19,879 % = 30,272% 0,0471 13,95 

Kilde: Egen tilvirkning, beregningerne er foretaget i bilag 4 

 
7.2.2.2 Profit margin: 
Sydbanks profit margin er i analyseperioden faldet markant fra 30,272 % i 2005 til 4,427 % i 2011.  
 
Årsagerne til faldet i profit marginen vil vi redegøre for, ved at se på O/I, som viser hvor mange 
omkostningsører Sydbank skal bruge for at tjene 1 krone, basisindtjeningen ex handelsindtjeningen, 
handelsindtjeningen, basisomkostninger, beholdningsresultatet, nedskrivninger, Det Private 
Beredskab og andre engangsposter. 
 

Figur 10 – udvikling i O/I, basisindtjeningen ex handelsindtjeningen, handelsindtjeningen, 
basisomkostninger 

Indekstal (på nær O/I, som er i DKK) 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

O/I 0,580 0,540 0,538 0,588 0,546 0,561 0,599 

Basisindtjening ex. Handelsindtjening 165 164 165 152 126 114 100 

Handelsindtjening 86 120 117 107 138 122 100 

Basisindtjening 137 149 148 137 130 117 100 

Basisomkostninger 133 134 133 134 119 110 100 

Kilde: Egen tilvirkning, beregningerne er foretaget i bilag 4 

Som det fremgår, er O/I let faldende i starten af perioden. Fa 2007 til 2008 stiger O/I, mens den 
falder fra 2008 til 2010. I 2011 stiger den så igen til 0,58 omkostningsører pr. indtjeningskrone, 
hvor den er på sit næsthøjeste niveau i perioden, hvilket er med til at påvirke profit marginen 
negativt. Udviklingen fra 2010 til 2011, hvor O/I stiger pænt betyder, at omkostningerne stiger 
forholdsmæssigt mere end basisindtjeningen. Dette forhold ses også af indekstallene, hvor det 
fremgår, at basisindtjening i 2011, er faldet til 137 fra 149 i 2010, mens basisomkostningerne er 
som samme indeksniveau i 2011 som i 2010. Hvis vi så ser på indekset for handelsindtjeningen, så 
får vi forklaringen på, hvorfor basisindtjeningen er lavere end basisomkostninger på indeksniveau. 
Det ses nemlig, at handelsindtjeningen er faldet markant fra indeks 138 i 2007 til indeks 86 i 2011, 
hvilket medfører det lave indeks for basisindtjeningen ift. basisomkostningerne. Ser vi isoleret set 
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på basisindtjeningen så ses det, at indekset på denne er i 137 i 2011, hvilket marginalt bedre end 
indekset for basisomkostningerne. 
 

Basisomkostningerne steg fra 2005 til 2008 fra indeks 100 til indeks 134. I resten af perioden er 
basisomkostningerne stabile. Hovedårsagen til at basisomkostningerne stiger (steg 284 mio. kr.) fra 
2007 til 2008 er jf. Sydbanks årsrapport for 2008 en stigning i øvrige administrationsomkostninger 
på 193 mio. kr., samt øgede personaleomkostninger – antallet af personale steg med 203 
medarbejdere, hvilket hovedsageligt skete pga. overtagelsen af bankTrelleborg. Årsagen til, at 
Sydbank i resten af perioden er i stand til at holde deres omkostninger stabile er jf. Sydbanks 
årsrapport 2011, at de har haft en stram omkostningsstyring og et faldende personaleantal. I 2011 
reducerede Sydbank med 132 heltidsstillinger, hvorefter antallet udgør 2.152. I 2010 og 2009 blev 
personalet ligeledes reduceret med hhv. 85 og 110 medarbejdere. Stigningen i basisindtægterne 
gennemgås nedenfor i afsnittet omkring asset utilization. 
 
Set over hele perioden bidrager udviklingen i O/I dermed negativt til profit marginen. I forhold til 
Spar Nord ses det nedenfor i figur 11, at Spar Nord har en betydeligt højere O/I end Sydbank, 
hvorfor niveauet vurderes som værende tilfredsstillende. Jyske Bank opgør ikke deres omkostninger 
på samme måde som Sydbank og Spar Nord, hvorfor vi har valgt ikke at sammenligne med dem. 
 

Figur 11 – udvikling i Spar Nords O/I 
O/I 2011 2010 2009 2008 2007 

Spar Nord Bank A/S 0,68 0,64 0,62 0,74 0,67 

Kilde: Spar Nords årsrapport 2011, samt egen tilvirkning 

 
På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at basisindtjeningen som er den ene del af 
formlen i profit marginen, er faldet hovedsageligt pga. et markant fald i Sydbanks 
handelsindtjening. 
 
Hvis vi nu kigger på udviklingen i nettoresultatet, som udgør den anden af formlen for profit 
marginen, så ses det jf. figur 12, at årets resultat er faldet markant i perioden, hvilket også er med til 
at påvirke profit marginen negativt. Vi vil nu analysere, de andre forhold som ikke vedrører 
Sydbanks kernedrift, men som alligevel har stor betydning for nettoresultatet. 
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Figur 12 – udvikling i basisresultat før nedskrivninger, nedskrivninger, beholdningsresultat, 
garantifonden og DPB og engangsposter 
Tal er i mio. DKK 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Basisresultat før nedskrivninger 1.784 2.115 2.120 1.741 1.827 1.587 1.239 

Nedskrivninger -1.195 -1.400 -1.195 -544 568 171 -65 

Beholdningsresultat -15 227 430 -385 -193 173 139 

Garantifonden og DPB -102 -384 -443 -163 - - - 

Engangsposter, netto -171 - 86 162 55 120 - 

Årets resultat 188 411 781 606 1.710 1.514 936 

Kilde: Sydbanks Årsrapport 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 og 2011, samt egen tilvirkning 

 
Det ses her, at Sydbanks nedskrivninger i perioden 2008 til 2011 er stor ift. basisresultatet før 
nedskrivninger. I 2007 og 2006 havde Sydbank positive nedskrivninger, hvilket dermed bidrog 
positivt til resultatet. Derimod var nedskrivningerne i resten af perioden store, hvilket har en 
markant negativ indflydelse på bankens resultat – i 2011 var nedskrivningerne på 1.195 mio. kr., 
hvilket udgjorde 67 % af Sydbank basisresultat. 
 
En anden faktor er beholdningsindtjeningen. Denne post har haft store udsving i analyseperioden, 
og har haft stor indflydelse på Sydbanks resultater. I 2008 tabte Sydbank 385 mio. kr. på deres 
egenbeholdning, ud af dette tab kan ca. 175 mio. kr. henføres til urealiseret tab på Sydbanks 
beholdning af CDO’er. I 2009 og 2010 ser vi, at resultatet bliver påvirket positivt af 
beholdningsresultatet. 
 
Herudover skal Sydbank (og alle danske banker) fra september 2008 betale til ”Det private 
beredskab”/bankpakke 1, hvilket har medført store ”regninger” for Sydbank, der skal betales, og 
som dermed påvirker resultatet negativt. Det ses at ”regningerne” var størst i 2009 og 2010, hvor de 
udgjorde hhv. 20,9 % og 18,2 % af basisresultatet før nedskrivninger. 
 
Den sidste post vi vil kigge på er engangsposter. Det ses at denne post har bedraget positivt til årets 
resultat i 2006, 2007, 2008 og 2009. I 2007 er det af salg fem ejendomme og DMK-Holding, der har 
givet et positivt resultat på 55 mio. kr. I 2008 er der indtægtsført 186 mio. kr. på salg af Totalkredit 
aktier og 119 mio. kr. på badwill på bankTrelleborg, mens der er fratrukket 143 mio. kr. på 
integrationsomkostninger i relation til bankTrelleborg, hvilket netto giver en indtægt på 162 mio. 
kr. I 2009 er der indtægtsført 86 mio. kr. pga., at Sydbank har foretaget en højere værdiansættelse af 
deres kapitalandele i PBS Holding. I 2011 ser vi en udgift på 171 mio. kr., som består af 57 mio. kr. 
til afskedigelse af medarbejdere, nettoomkostninger ifm. salg af aktiviteter i datterselskabet i 
Schweiz på 27 mio. kr., restrukturering af linjefunktioner 19 mio. kr., samt et tab på 68 mio. kr. ved 
salg af 24,9 % af aktiekapitalen i Value-Cali S.A.  
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På baggrund af ovenstående poster ses det, at selvom basisresultatet før nedskrivninger i 2011 er på 
niveau med 2007 og 2008, så medfører disse ekstraordinære poster, at årets resultat er faldet 
markant i særdeleshed ift. 2007, hvilket også ses at nedenstående figur. 
 

Figur 13 – udvikling i basisresultat før nedskrivninger og årets resultat 
Indeks 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Basisresultat før nedskrivninger 144 171 171 141 147 128 100 

Årets resultat 20 44 83 65 183 162 100 

Kilde: Sydbanks Årsrapport 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 og 2011, samt egen tilvirkning 

 
På baggrund af ovenstående kan vi konkludere, at det primært er de ekstraordinære poster, som har 
forringet Sydbanks resultat og dermed også profit marginen. 
 

7.2.2.3 Assest utilization (de risikovægtede aktivers udnyttelse) 
Det ses af figur 14, at basisindtjeningen for 2008 til 2011 er bedre end eller på niveau med 2007, 
som resultat mæssigt har været det bedste år i perioden. Når man så kigger på udviklingen i det 
risikovægtede aktiver, så ses det, at de risikovægtede poster faldt fra indeks 125 i 2007 til indeks 
108 i 2011. Det betyder således, at Sydbank i analyseperioden er blevet bedre til at skabe indtjening 
ud af de risikovægtede aktiver. At Sydbanks assets utilization er forbedret påvirker Sydbanks ROE 
positivt. 
 

Figur 14 – udvikling i Sydbanks assets utilization 
Indeks 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Basisindtjening i alt 137 149 148 137 130 117 100 

Risikovægtede aktiver i alt (RWA) 108 112 122 114 125 120 100 

Assets utilization 0,0588 0,0598 0,0594 0,0540 0,0502 0,0501 0,0471 

Kilde: Sydbanks Årsrapport 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 og 2011, samt egen tilvirkning – beregninger fremgår af 
bilag 4 

 
Vi vil nu analysere udviklingen i assets utilization. Vi har valgt, at dele analysen op i to perioder – 
fra 2005 til 2008 og fra 2009 til 2011. Hvis vi ser på basisindtjeningen, så ses der en forbedring fra 
2005 til 2008. Hovedårsagen til den forbedrede basisindtjening er, at handelsindtjeningen steg 
markant fra 2005 til 2007. Endvidere faldt de risikovægtede aktiver fra 2007 til 2008, hvilket har en 
positiv påvirkning på assets utilazation. 
 
Hovedårsagen til den forbedrede udnyttelse af de risikovægtede aktiver fra 2008 og frem til 2011 
skal findes i rentemarginalen. Traditionelt set måles rentemarginalen, som den forskel der er 
imellem den gennemsnitlige indlåns- og udlånsrente. Men da pengeinstitutternes funding har ændret 
sig gennem årene således, at indlån ikke længere er den alt dominerende fundingkilde samtidig 
med, at der også kan være et valuta-mismatch, så kan det være svært at beregne den reelle 
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rentemarginal på baggrund af det officielle regnskab27. Vi har valgt, at analysere udviklingen i 
Sydbanks rentemarginal på baggrund af nøgletallene i nedenstående figur, som også svarer til de 
anbefalinger som bogen Anbefalinger & Nøgletal 2010 kommer med. 
 

Figur 15 – udvikling i Sydbanks rentemarginal 

Rentemarginaler 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Gennemsnitlige udlånsrente 4,09% 3,69% 4,13% 5,68% 6,50% 7,59% 9,39% 

Gennemsnitlige indlånsrente 0,97% 0,72% 1,85% 3,86% 4,69% 5,82% 6,62% 

Rentemarginal på udlån 3,07% 2,91% 2,56% 1,97% 2,30% 3,08% 3,63% 

Rentemarginal på indlån 0,05% 0,06% -0,28% -0,15% -0,49% -1,31% -0,87% 

Rentemarginal 1 3,12% 2,96% 2,29% 1,82% 1,81% 1,77% 2,76% 

Afkast af rentebærende aktiver 3,47% 3,15% 4,16% 5,88% 5,07% 4,21% 6,60% 

Fundingomkostninger ex. Indlån 1,01% 0,78% 1,57% 3,71% 4,20% 4,51% 5,76% 

Fundingomkostninger samlet 0,99% 0,75% 1,72% 3,76% 3,31% 2,35% 2,82% 

Rentemarginal 2 2,48% 2,40% 2,44% 2,12% 1,76% 1,86% 3,78% 

Rentemarginal (RWA) 4,33% 4,19% 4,41% 3,60% 2,65% 2,61% 2,61% 

Kilde: Beregnet på baggrund af Sydbanks Årsrapport 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 og 2011, samt egen tilvirkning 

 
Det ses, at rentemarginalen på udlån faldt fra 2005 til og med 2008 fra 3,63 % til 1,97 %, hvilket 
kan skyldes stigende konkurrence i sektoren. Fra 2008 til 2011 ses det, at rentemarginalen blev 
forbedret fra de 1,97 % til 3,07 %. Samtidig er rentemarginalen på indlån gået fra at være negativ til 
at være svagt positiv, hvilket betyder, at Sydbank tjener flere penge på deres udlån samt, at de ikke 
længere har tab på deres indlån. Når vi kigger på Rentemarginal 1, som er forskellen mellem 
udlånsrenten og indlånsrenten, så ses det her, at denne er forbedret kraftigt fra 1,82 % i 2008 til 3,12 
% i 2011. 
Kigger vi på Rentemarginal 2, som er forskellen mellem afkastet på de rentebærende aktiver og de 
samlede fundingomkostninger, så ser vi samme trend her – stigningen i perioden er her på 0,36 %. 
Det ses dog, at Rentemarginal 2 steg mest fra 2007 til 2008, hvilket er med til at forklare 
forbedringen af assets utilization fra 2007 til 2008. 
Det sidste nøgletal som er rentemarginalen på de risikovægtede aktiver (RWA), viser ligeledes en 
markant stigning i rentemarginalen. På dette nøgletal, som beregnes som 
nettorenteindtægter/gennemsnitlige risikovægtede aktiver ser vi, at denne er stabil fra 2005 til 2007, 
hvorefter vi ser en stigning på 1,68 procentpoint, hvilket er en stigning på ca. 63 % ift. 2007. 
Dermed ses det, at det er den stigende rentemarginal, der primært kan forklare, hvorfor Sydbank har 
forbedret deres assets utilization fra 2007/2008 til 2011. Det ses dog også, at de risikovægtede 
aktiver falder fra 2008 til 2011, hvilket også er positivt for udviklingen i assets utilization. 
 

                                                 
27 Henning Skov Jensen, Den Danske Finansanalytikerforening, Kjetil Rimstad, Norske Finansanalytikers Forening og 
Matti Riikonen, Suomen Sijoitusanalyytikot ry. Anbefalinger & Nøgletal 2010. København , juni 2010, side 26. 
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7.2.2.4 Equity multiplier (gearing) 
Figur 16 – udvikling i Sydbanks gearing 

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Gearing 7,54 8,23 9,53 11,35 12,31 12,73 13,95 

Kilde: Sydbanks årsrapporter for 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 og 2011 samt egen tilvirkning 

 
Gearingen af egenkapitalen i Sydbank er i perioden faldet fra 13,95 gange til 7,54 gange. Det ses at 
gearingen er svagt faldende fra 2005 til 2008, mens den falder betydeligt fra 2008 til 2009. Årsagen 
hertil skal bl.a. findes i udviklingen i de gennemsnitlige risikovægtede aktiver, som i 2005 var på 
65.700 mio. DKK og set over hele perioden kun steg til 72.188 mio. DKK i 2011. Hvis vi så 
sammenligner med udviklingen i den gennemsnitlige egenkapital, så er denne steget fra 4.708,5 
mio. DKK. til 9.574,5 mio. DKK. Set over hele perioden er det dermed den positive udvikling i den 
gennemsnitlige egenkapital, der har bevirket, at gearingen i Sydbank fra 2005 til 2011 er faldet, 
hvilket samtidig har en negativ indflydelse på ROE. Hvis vi kigger på perioden fra 2007 til 2011, så 
ses det, at de gennemsnitlige risikovægtede aktiver i denne periode er medvirkende til den faldende 
gearing, idet de gennemsnitlige risikovægtede aktiver her falder fra 80.269 mio. DKK til 72.188 
mio. DKK i 2011. Dermed er det i denne periode både udviklingen i de gennemsnitlige 
risikovægtede aktiver og den positive udvikling i egenkapitalen, der har medvirket til den faldende 
gearing. Mens det fra 2005 til 2007 udelukkende var den positive udvikling i egenkapitalen. 
En gearing på 7,54 viser, at hver gang ejerne har finansieret Sydbank med 1 kr., så har Sydbanks 
långivere bidraget med 7,54 kr. Sammenhængen mellem gearing og soliditet er, at jo højere gearing 
jo lavere soliditet vil Sydbank have28. Derfor betyder faldet i gearingen en forbedring af Sydbanks 
soliditet, som vi vil komme ind på senere i regnskabsanalysen. Umiddelbart lyder det godt, at 
Sydbank har forbedret soliditeten, men der er også forretningsmæssige fordele ved at have en højere 
gearing, idet en højere gearing vil medføre en stigning i ROE, såfremt profit marginen er positiv29.  
 
Vi har nu set, at årsagen til at ROE efter skat er faldet i analyseperioden er, at profit marginen er 
faldet markant samt, at gearingen er faldet. På positiv siden så har assets utilization bidraget positivt 
til ROE efter skat, men har ikke tilnærmelsesvist kunne opveje den negative udvikling i profit 
marginen og gearingen. 
 

7.3 Solvens 
Til at starte med vil vi kort beskrive de nuværende regler for solvensen, som er beskrevet i FIL. 
Jf. FIL § 124 stk. 1 nr. 1, som siger at bankens basiskapital skal udgøre min. 8 % af de 
risikovægtede poster, samt at minimumskapitalkravet er på 5 mio. euro. – dette kaldes 
solvenskravet. Jf. FIL § 142 er de risikovægtede poster defineret som de poster der bærer 
kreditrisiko, aktierisiko, renterisiko, valutarisiko, råvarerisiko m.v. Solvenskravet for 

                                                 
28 Jørgen Waarst og Knud Erik Bang. Erhvervsøkonomi – videregående uddannelser. Forfatterne og Academica, Århus 
2007. 3. udgave, 2. oplag, 2008, side 279. 
29 Jørgen Waarst og Knud Erik Bang. Erhvervsøkonomi – videregående uddannelser. Forfatterne og Academica, Århus 
2007. 3. udgave, 2. oplag, 2008, side 281 
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pengeinstitutter er opsat som en sikkerhedsmargin i forhold til de risici og tab, der kan opstå, som 
ikke kan dækkes af den løbende drift.30 Jf. § 124 stk. 4, skal der til trods for et lovbestemt 
solvenskrav på 8 % også fastsættes et individuelt solvensbehov af virksomhedens bestyrelse og 
direktion. Sydbank har fastsat sit individuelle solvensbehov til 9,6 % i samråd med finanstilsynet 
efter at finanstilsynet i 2010 gennemgik udlånsengagementerne.31 Finanstilsynet havde ingen 
bemærkninger, da de senest gennemgik Sydbanks markedsrisikoområde i november 2011.32 I den 
forbindelse blev det individuelle solvensbehov sat ned fra 9,6 % til 9,4 %.33  
Jf. FIL § 128 består basiskapitalen af kernekapitalen tillagt den supplerende kapital med fradrag. 
Der står endvidere, at finanstilsynet fastsætter reglerne for opgørelsen af basiskapitalen herunder 
egentlig kernekapital, hybrid kernekapital samt supplerende kapital jf. FIL § 128, stk. 2. 
Der kan både være fordele og ulemper ved at fastsætte sit individuelle solvensbehov højt. En fordel 
er, at en høj solvensprocent signalerer bedre sikkerhed overfor långivere (dem der er med til at 
finansiere bankens udlån m.v.). En bedre sikkerhed kan betyde, at pengeinstituttet har billigere 
adgang til kapital. En høj solvensprocent har omvendt den ulempe, at en stor del af kapitalen ikke 
kan komme ud at arbejde således, der kan skabes yderligere vækst og indtjening. Banken har derved 
sværere ved at skabe en høj ROE, da egenkapitalen vil være højere, såfremt man har sat et højere 
solvensbehov. 
 

Figur 17 – udvikling i Sydbanks solvensprocent, kernekapital, kernekapital ex. hybrid og 
nedskrivningsprocent 
 2011 2010 2009 2008 2007 
Nedskrivningsprocent 1,500% 1,700% 1,300% 0,600% -0,700% 

Solvensprocent/Basiskapital 16,123% 15,368% 14,778% 14,729% 11,946% 

Kernekapital ex. Hybrid 13,411% 12,665% 11,239% 9,344% 8,064% 

Kernekapital 15,152% 14,324% 12,795% 10,815% 8,861% 
Kilde: Sydbanks Årsrapport 2007, 2008, 2009, 2010 og 2011, samt egen tilvirkning 

 
Nedskrivningsprocent 
Nedskrivningsprocenten fortæller noget om, hvor stor en del af Sydbanks udlån, som de er nødsaget 
til at nedskrive på. Jo større en nedskrivningsprocent desto flere penge taber Sydbank, såfremt deres 
udlånsmængde er den samme over tid, hvilket udlånsmængden jo ikke er. Dvs. 
nedskrivningsprocenten siger ikke noget om, hvor mange kroner Sydbank taber, men kun hvor står 
en andel af deres udlån, som de nedskriver. 
Som man kan se af figur 17, så har Sydbanks nedskrivningsprocent været kraftigt stigende fra 2007 
til 2011, hvor den er gået fra, at man tilbageførte nedskrivninger til at nedskrive med 1,5 %. Man 

                                                 
30 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=138013#K10 
31 http://finans-dyn.tv2.dk/nyheder/article.php/id-34531069:sydbank-h%C3%A6ver-forventninger-og-
solvensbehov.html 
32 http://www.sydbank.dk/inc/pdf/omsydbank/vurderinger/redegoerelse_jan_12.pdf 
33 Sydbanks årsrapport 2011 
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kan dog se, at nedskrivningsprocenten fra 2010 til 2011 er faldet med 0,2 %, hvilket kunne tyde på, 
at vi har set toppen for denne gang. Dette er dog på et spinkelt grundlag, da vi kun kigger over 2 år. 
 

Solvensprocent/Basiskapital 
Solvensprocenten giver et indblik i, hvor solid banken er, samt hvor meget kapital den har at stå 
imod med. Jo højere en solvensprocent en bank har jo mere solid er den. Måden man regner 
solvensprocenten ud på, er ved at tage bankens basiskapital og dividere dette tal med bankens 
risikovægtede aktiver. Dvs. banken har to måder, hvorpå den kan øge sin solvensprocent - enten ved 
at øge dens basiskapital og/eller få nedbragt sine risikovægtede aktiver. En måde hvorpå banken 
kan øge sin basiskapital kunne eksempelvis være at udstede nye aktier og derved øge bankens 
egenkapital. Banken kan også øge dens hybrid kernekapital. Man ser også, at solvensprocenten har 
været støt stigende gennem de seneste 5 år, hvilket primært skyldes, at Sydbank har formået at 
nedbringe deres risikovægtede aktiver, mens der også har været vækst i deres basiskapital. 
Sydbanks solvens er steget med ca. 35 % i perioden. Man ser også, at Sydbanks solvensprocent 
ligger et godt stykke over kravet fra Basel III, som hæver kravet fra i dag 8 % til 10,5 % i 2019. 
 

Kernekapital ex. Hybrid  
Kernekapitalen ex. hybridkapital viser, hvor stor en andel af Sydbanks kapital, som er den ”bedste” 
kapital, da denne består af egenkapital. Egenkapitalen betragtes som den højeste kvalitet af kapital 
en bank kan have. Man finder frem til kernekapitalen ex. hybridkapital ved at dividere dette med 
bankens risikovægtede aktiver. Sydbank kan få denne kapital enten ved at udstede nye aktier 
og/eller undlade at betale udbytte og derved overføre hele overskuddet til egenkapitalen. Sydbank 
kan også ligesom under solvens nedbringe deres risikovægtede aktiver. Som vi kan se i figur 17, så 
har udviklingen i Sydbanks kernekapital ex. hybrid været kraftigt stigende i gennem de sidste 5 år, 
hvor den er gået fra ca. 8 % i 2007 til ca. 13,4 % i 2011, dvs. en stigning på ca. 66 %. Denne 
udvikling skyldes både, at egenkapitalen er steget samt, at Sydbank har nedbragt deres 
risikovægtede aktiver. Vi kan derfor sige at Sydbanks kapital har fået en bedre kvalitet, da deres 
kernekapital ex. hybrid har vokset hurtigere end deres solvens. Også her ligger Sydbank et pænt 
stykke over kravene fra Basel III, da de kræver, at egenkapitalen udgør mindst 4,5 % og de 
overholder også de nye hævede krav fra EU kommissionen, som siger 9 % som beskrives under 
Basel III afsnittet. 
 

Kernekapital  
Kernekapitalen består af Sydbanks egenkapital plus deres hybrid kernekapital. Hybrid kernekapital 
kan egentlig betegnes, som et almindeligt lån til banken dog med nogle helt særlige vilkår. Først og 
fremmest løber disse lån uendeligt, da de principielt aldrig kan opsiges dvs., at långiver ikke kan 
komme og kræve hans lån indfriet. Derfor regnes hybrid kernekapital, som stort set lige så godt som 
bankens egenkapital, da man som långiver af disse lån også mister sine penge først, dog efter 
aktionærerne. Ser vi på Sydbanks kernekapital, så er denne steget fra ca. 8,9 % i 2007 til 15,2 % i 
2011 en stigning på ca. 71 %. Sydbanks kernekapital er dermed stort set steget det samme som 
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deres kernekapital ex. hybrid, dog en lille smule mere, hvorfor vi også kan konstatere, at Sydbanks 
hybrid kernekapital har været nogenlunde stabil i perioden. Sydbank overholder også her Basel III 
reglerne, da disse kræver en kernekapital på 6 %. 
 

Peer Group 
For at have noget at sammenligne med, har vi valgt, at sammenligne med Jyske Bank og Spar Nord. 
Som det ses af figur 18, så har både Jyske Bank og Spar Nord også en pæn solvens sammenlignet 
med Basel III, dog har Sydbank formået at øge deres solvens gennem de sidste 5 år. Både Jyske 
Bank og Spar Nord har haft et fald i deres solvens fra 2009 til 2010. Man kan også konstatere, at 
Sydbank generelt er bedre kapitaliseret end både Jyske Bank og Spar Nord ud fra kernekapital og 
solvens. 
 

Figur 18 – udvikling i Jyske Bank og Spar Nords solvens 
I % 2011 2010 2009 2008 2007 

Jyske Bank      

Solvensprocent/Basiskapital 14,7 14,1 15,3 12,7 9,5 

Kernekapital ex. hybrid 12,1 11,5 11,9 9,5 6,9 

Kernekapital 13,3 12,7 13,5 11,9 8,1 

      

Spar Nord      

Solvensprocent/Basiskapital 14,0 13,4 14,2 11,3 11,1 

Kernekapital ex. hybrid 10,4 9,5 9,3 8,9 8,9 

Kernekapital 13,3 13,2 13,2 9,7 9,4 
Kilde: Egen tilvirkning og årsrapporter fra Jyske Bank og Spar Nord 

 

7.4 Delkonklusion 

Alt i alt har Sydbanks rentabilitet udviklet sig fra at være tilfredsstillende i 2005, 2006 og 2007 til at 
være acceptabel i 2008 og 2009, mens den vurderes at være utilfredsstillende i 2010 og 2011. Det 
vurderes, at basisforretningen har været drevet tilfredsstillende. Endvidere vurderes det, at Sydbank 
skal have fokus på udviklingen omkring faldende RWA, da Sydbank alt andet lige ikke kan blive 
ved at forhøje rentemarginaler i al fremtid. Vi så også en faldende handelsindtjening i 2011, hvilket 
efter vores vurdering hænger sammen med konjunkturerne, hvorfor det forventes, at denne post vil 
blive forbedret igen når konjunkturerne vender.  
Hovedårsagen til den utilfredsstillende rentabilitet er udviklingen i nedskrivningerne, samt 
betalinger til Garantifonden og Det Private Beredskab. Når disse poster falder igen, hvilket alt andet 
lige vil ske når konjunkturerne vender, så er der basis for, at Sydbanks rentabilitet igen vil blive 
tilfredsstillende.  
I vores analyse af Sydbanks solvens kom vi frem til, at Sydbank er en meget velkapitaliseret bank 
med en høj solvensprocent. Ud over dette har Sydbank også en høj kernekapital. 



Side 46 af 137 
 

8.0 Basel III 

I dette afsnit vil vi beskrive Basel III reglerne samt vurdere, om Sydbank vil blive påvirket af disse 
nye regler. 
 
Oplægget til Basel III blev offentliggjort i september 2010 ikke lang tid efter, at Basel II blev 
endeligt implementeret. Faktisk blev Basel III offentliggjort bare 9 måneder efter at Basel II var 
implementeret, hvilket er væsentligt hurtigere end fra Basel I til Basel II, da der her gik 11 år. I 
dette afsnit vil vi gennemgå hovedpunkterne i de nye Basel III regler og derved også, hvilken 
indflydelse de vil få på Sydbank. 
På G20-mødet i Seoul tilbage i november 2010 godkendte landene Basel Komiteens oplæg til Basel 
III. Den finansielle krise har vist, at pengeinstitutterne ikke havde den tilstrækkelige kapital til, at 
imødegå evt. høje tab. Ændringerne i Basel III i forhold til Basel II skal være med til at skabe 
stabilitet i den finansielle sektor, da det er meget vigtig for verdenssamfundet at have en sund 
finansiel sektor. Det er vigtigt at have en sund finansiel sektor, da denne er stærkt forbundet med og 
medvirkende til, at der er et godt makroøkonomisk miljø i samfundet. Basel III skal dermed sikre, at 
det finansielle system bliver mere holdbart og bedre polstret til fremtidige udfordringer, og var de 
blevet indført tidligere kunne de have sikret, at banksektoren havde været bedre polstret, og derved 
var finanskrisen måske ikke blevet så slem.34 
Basel III indfases over en længere periode nemlig fra januar 2013 til 2023. Der indføres højere 
kapitalkrav fra 2013 til 2015, mens der indføres en kapitalbuffer fra 2016 til 2018. Kommer der en 
periode med overnormal udlånsvækst kan kapitalbufferen blive indført hurtigere. Der indføres nye 
og snævrere definitioner af kernekapital og basiskapital, som indføres frem til 2023. Det kan f.eks. 
være, at der ikke må være forfaldsdato på kernekapital og incitamenter til at indfri denne. Samtidig 
skal kernekapital være fuldt fleksibel i forhold til dividendebetaling, der vil blive betragtet som 
udlodning af indtjening under kapitalbufferen.35 
Der var dog delte meninger omkring denne nye aftale, der blev indgået. Den daværende Europæiske 
Central Bank chef Jean-Claude Trichet udtalte bl.a. følgende ang. aftalen ” a fundamental 
strengthening of global capital standards ... Their contribution to long term financial stability and 
growth will be substantial.”36 Andre bank folk har dog været ude og sige at tiltagene, er for hårde og 
at tiden til at implementere dem, er for kort. Dette kan medføre, at bankerne ikke kan låne ud, 
hvilket vil gå ud over den globale vækst og jobskabelsen.37 
Hovedpunkterne i Basel III er overordnet listet op nedenfor. 

- Egenkapitalsandelen skal øges og andelen af fremmedkapital skal mindskes. Kravet til 
egenkapitalen hæves fra i dag 2 % af de risikovægtede aktiver til fremover 4,5 %. Kravet til 
kernekapitalen hæves også fra i dag 4 % til 6 %, mens kravet til basiskapitalen holdes 
uændret på 8 % af de risikovægtede aktiver. Disse tiltag implementeres fra 2013 til 2015.38  

                                                 
34 www.nationalbanken.dk – kvartalsoversigt 4. kvartal 2010 
35 www.nationalbanken.dk – kvartalsoversigt 4. kvartal 2010 
36 http://lexicon.ft.com/Term?term=Basel-III 
37 http://lexicon.ft.com/Term?term=Basel-III 
38 www.nationalbanken.dk – kvartalsoversigt 4. kvartal 2010 
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- EU kommissionen hævede yderligere kravene til den egentlige kernekapital for en lang 
række finansielle institutter herunder Sydbank til nu 9 %. Disse nye regler træder allerede i 
kræft fra juni 2012. For de finansielle institutter, som ikke har mulighed for, at nå de nye 9 
% mål, har mulighed for, at få en form for statslig støtte fra European Financial Stability 
Facility. De nye krav er ikke i konflikt med Basel III reglerne, men skal ses som en hurtigere 
implementering, det dog ikke intentionen, at de skal være permanente. Baggrunden for at 
EU har indført disse nye tiltag er, at vi befinder os i et svært økonomisk miljø og det er 
derfor vigtigt at skabe tillid til den finansielle sektor.39 

- Der introduceres en kapitalbuffer over kapitalkravet som et nyt tiltag. Det består af et fast 
element kaldet kapitalbevaringsbufferen, og af et variabelt element kaldet den modcykliske 
kapitalbuffer (beskrives nedenfor). Kapitalbevaringsbufferen som er det faste element, er 
fastsat til 2,5 % af de risikovægtede aktiver. Dvs. at der i normale tider vil der være en 
buffer på 2,5 % og at minimumskapitalen/solvensprocenten vil blive hævet fra i dag 8 % til 
10,5 %. Til forskel for kapitalkravet, så er denne buffer i princippet frivillig for bankerne, 
det eneste er, at såfremt banken ikke overholder disse krav til en kapitalbuffer bliver de 
underlagt nogle restriktioner. Bl.a. bliver der lagt nogle begrænsninger på udlodning af 
udbytte, tilbagekøb af egne aktier samt bonusudbetalinger.  Man indfører kapitalbufferen for 
at sikre, at bankerne holder kapital over kapitalkravet, så de kan absorbere tab i perioder 
med lavkonjunkturer. Denne kapitalbuffer indfases fra 2016 til 2019.40 

- Der indføres også en variabel buffer kaldet den modcykliske kapitalbuffer. Den modcykliske 
kapitalbuffer er variabel og kan svinge mellem 0 – 2,5 % af de risikovægtede aktiver. Hvis 
der kommer tider med overnormal udlånsvækst, vil der blive bygget en buffer ovenpå 
kapitalbevaringsbufferen, så den samlet kan blive 5 % af de risikovægtede aktiver. Ved 
overnormal udlånsvækst forstås, at udlån stiger mere en landets BNP. Omvendt kan den 
modcykliske kapitalbuffer nedsættes til nul igen, såfremt konjunkturerne skifter igen. Ideen 
ved denne modcykliske kapitalbuffer er at opbygge en ekstra buffer i bankerne i de gode 
tider, så de har noget at tage af i mindre gode tider. Dette vil gøre, at banker også har 
mulighed for at yde lån til private og erhvervsdrivende i økonomiske dårlige tider.41 

- Bedre dækning af likviditetsrisici. Med Basel III indføres der et nyt kortsigtet likviditets mål 
”Liquidity Coverage Ratio” (LCR). Målet med denne indførelse er at sikre, at bankerne har 
tilstrækkelig med højkvalitetsaktiver, som hurtigt kan omsættes til likvider. LCR angiver 
hvor stor en andel højkvalitetsaktiver, som en bank skal have for at modgå de 
nettoudbetalinger, som banken vil opleve under en kortsigtet likviditetsstress periode. LCR 
skal primært bestå af kontanter, statsobligationer og centralbankreserver, men op til 40 % 
kan udgøres af andre aktiver herunder dækkende obligationer. Kun 85 % af aktiverne tæller 
med i opgørelsen af LCR, da man indregner et haircut på mindst 15 %. LCR vil blive indført 
pr. 1. januar 2015. Der er stadig usikkerhed omkring om danske realkredit obligationer kan 

                                                 
39 http://www.kpmg.com/DK/da/nyheder-og-indsigt/nyheder/financial-services/Sider/Kraftig-udvidelse-af-
kapitalkravet-for-pengeinstitutter.aspx 
40 www.nationalbanken.dk – kvartalsoversigt 4. kvartal 2010 
41 www.nationalbanken.dk – kvartalsoversigt 4. kvartal 2010 
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anvendes fuldt ud i LCR eller ej. Dette er et væsentligt element for de danske banker 
herunder Sydbank.42 

- Net Stable Funding Ratio (NSFR) er et krav til bankerne, om at benytte sig af længere 
funding end de har i dag, dvs. mere stabil finansiering. Ved stabil finansiering forstås 
finansiering med en stabil løbetid over 1 år. Det overvejes også om finansiering under 1 år i 
en vis udstrækning skal tælle med som stabil finansiering. Dette begyndte man at opservere 
på i 2011 og menes at være færdige i 2016. Det vil dog umiddelbart give god mening, at 
bankerne også får et incitament til at få eksempelvis 3-måneder til 9-måneder finansiering. 
NSFR vil blive indført i pr. 1. januar 2018.43 

- Der bliver også indført et loft over bankernes gearing. For at begrænse en overdreven 
gearing i den finansielle sektor indfører man en gearingsratio. Gearingsratioen skal måle 
forholdet mellem bankens kernekapital på den ene side og dens aktiver og ikke bogførte 
poster på den anden. Alle balanceposter vil indgå i beregningen af gearingsratioen herunder 
f.eks. også lånetilsagn, kreditkort og ikke mindst ubenyttede likviditetsfaciliteter, såsom 
kunders kassekreditter. Gearingsratioen er blevet fastsat til 3 % dvs., at et finansielt institut 
kan have en gearing på ca. 33. Dette er dog også noget som vil blive testet fra januar 2013 til 
januar 2017. Det er planen, at gearingsratioen bliver endeligt indført i januar 2018.44 

 
Disse tiltag er illustreret nedenfor i figur 19. 
 

Figur 19 – Basel III tiltagene 

Kilde:  http://www.basel-iii-accord.com og egen tilvirkning 

 

Påvirkning af Basel III på Sydbank 
Hvis vi ser på, hvilken indflydelse Basel III har på Sydbank, er denne faktisk begrænset. Dette 
hænger sammen med, at Sydbank i dag er en meget velkapitaliseret bank med en høj 
egenkapitalsprocent samt en høj solvensgrad. Dette hænger sammen med, at Sydbank i gennem 
længere tid og stadig nøje overvåger de nye regler, samt løbende tester, hvilken påvirkning de har 
på banken. Dette gør at Sydbank allerede i dag kan sige, at de bliver klar til at implementere Basel 
III reglerne. Som Karen Frøsig siger ”Sydbank vil blive klar til at implementere reglerne, og jeg ser 
kun en mindre effekt af Basel III reglerne”45. 

                                                 
42 www.nationalbanken.dk – kvartalsoversigt 1. kvartal 2011 
43 www.nationalbanken.dk – kvartalsoversigt 1. kvartal 2011 
44 www.nationalbanken.dk – kvartalsoversigt 1. kvartal 2011 
45 Interview med adm. Direktør Karen Frøsig, jf. bilag 3 
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Dette kan man også se i vores værdiansættelse, da man her ser, at Sydbank faktisk har en pæn 
overdækning af kapital ift. hvad Basel III forlanger. 
En påvirkning som Basel III dog kan få på Sydbank er, at kapital alt andet lige må blive dyrere, da 
den bliver mindre risikovillig kapital, da disse regler jo glæder for alle banker. Basel III gør , at 
bankerne generelt skal polstre sig mere og derved vil kapitalen mellem bankerne blive mindre og 
derved også dyrere. Dette synspunkt understøttes også af Kent Petersen fra Finansforbundet som 
også mener, at bankernes risikovillige kapital bliver mindre og derved bliver prisen på kapital 
højere.46 
 

9.0 Risikovurdering 

I dette afsnit vil vi analysere Sydbanks kreditrisiko og likviditetsrisiko. Formålet med analysen er at 
vurdere Sydbanks porteføljekvalitet samt bankens fundingstruktur, da det vurderes som værende 
centralt med baggrund i de seneste års finanskrise. 
 

9.1 Kreditrisiko: 

Kreditrisiko kan defineres som risikoen for tab, der opstår fordi kunder og andre modparter ikke 
overholder deres betalingsforpligtigelser overfor Sydbank. Det er dermed den risiko der er for at 
udlån, kredittilsagn, garantier samt markedsværdier på diverse finansielle instrumenter og evt. 
kapitalandele ikke bliver overholdt. 
 
I vores vurdering af Sydbanks kreditrisiko vil vi fokusere på udlåns- og garantiporteføljen, idet det 
vurderes, at det er denne portefølje, der har størst indflydelse på nedskrivningerne og dermed 
bankens indtjening. 
 

9.1.1 Sydbanks kreditpolitik: 

Sydbanks samlede kreditrisiko styres ud fra rammer og politikker, som er fastsat af bestyrelsen. 
Bestyrelsen får ligeledes løbende en orientering omkring de største engagementer i banken, og skal 
ligeledes bevilge de største engagementer i banken. 
 
Bevillingsbeføjelserne på privatkundesiden er forsøgt strikket sammen på en måde således, 
minimum 90 % af sagerne kan bevilges ude i filialnettet, og resten kan bevilges i områdekontoret – 
områdekontoret for filialerne på Sjælland (eksl. hovedstaden) har fx filialen i Slagelse som 
områdekontor, hvor områdets ledelse er placeret. Kreditgivning til privatkunder vurderes ud fra 
rådighedsbeløb, formue og gearing samt rådgivers kendskab til kunden. 
 
På erhvervssiden er det holdningen, at mindre erhvervskunder skal kunne bevilges i 
områdehovedkontoret, mens mellemstore og store engagementer bevilges centralt i 
Kreditafdelingen, direktionen og bestyrelsen. Ved bevilling lægges der vægt på brancheanalyser, 

                                                 
46 Interview med Kent Petersen, jf. bilag 2 
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regnskaber samt en vurdering af kundens forretningsplan, herunder skal det vurderes, om denne er 
realistisk. 
 
Sydbanks kreditafdeling har ansvaret for at styre og overvåge kreditrisici, dvs. at denne skal sikre, 
at bankens engagementer overholder de retningslinjer, der er fastsat af bestyrelsen.  
 
Overvågningen sker dels ved tilfældige udtræk, hvor der laves skrivebordsundersøgelser og dels 
ved besøg i filialnettet. Det er bankens mål, at hver eneste filial skal have besøg af 
”Kreditopfølgning” mindst hvert 3. år. Udover dette foretages der hvert år undersøgelser af nogle af 
bankens nye kunder. 
 
Hvis der er engagementer, som udpeges som specielt svage engagementer, så vil disse blive 
analyseret og vurderet mindst én gang hvert halve år. Årsagen til dette er at sikre, at der hele tiden 
er den ”korrekte” handlingsplan for disse engagementer, således bankens risici minimeres mest 
muligt. 
 
Slutteligt har Sydbank oprettet en afdeling, som behandler alle engagementer, som har en tabsrisiko 
på over 3 mio. kr. Denne afdeling er oprettet for at sikre at disse engagementer følges meget tæt, og 
der er stor fokus på at nedbringe bankens tabsrisiko/kreditrisiko på disse engagementer. 
 

9.1.2 Rating af kunder: 

Sydbank rater alle sine privat- og erhvervskunder ud fra egne godkendte modeller – vi vil ikke 
gennemgå, hvorledes Sydbank ratingmodeller fungerer men blot nævne, at Sydbank rater deres 
kunder på en skala fra 1 – 10, hvor 1 repræsenterer den bedste kreditkvalitet og 10 repræsenterer de 
kunder, der har misligholdt deres engagementer med Sydbank. Der er enkelte kunder der falder 
udenfor ratingmodellerne, det er kunder som de offentlige myndigheder (stater, regioner og 
kommuner). På disse kunder har Finanstilsynet godkendt, at Sydbank benytter standardmetoden til 
beregningen af de risikovægtede poster. Endvidere er der en mindre del af bankens engagementer 
der ikke rates endnu – der er primært tale om leasingengagementer, men dette er ligeledes godkendt 
af Finanstilsynet. 
 
9.1.2.1 Sammensætning af udlån målt på ratingklasser 
Nedenfor ses Sydbanks samlede udlån i mio. kr. fordelt på ratingklasser. 
 

 
 
 
 
 
 



 

Figur 20 – udlån fordelt på ratingklasser

Kilde: Tallene er fra Sydbanks Kreditrisiko 2011, side 7 og egen tilvirkning

 
Som det fremgår af ovenstående har Sydbank en pæn overvægt af udlån og garantier i 
ratingklasserne 1 – 4, som udgår 53.919 mio. kr. ud af et samlet beløb på 77.118 mio. kr. og svarer 
dermed til ca.70 % af deres udlån. Vi har valgt ikke at sammenligne dette
kan verificere om bankerne rater deres kunder på samme måde.
Det vurderes, at 70 % i ratingklasserne 1 
 

9.1.3 Udlånssammensætning (udlån og garantier)

Sydbanks samlede udlån og garantier udgør som nævnt 77
udgør 68.847 mio. kr.), hvoraf 67,3 % kan henføres til erhvervskunder, 32 % 
privatkunder, de sidste 0,7 % kan henføres til offentlige myndigheder.
 
Vi har i det nedenstående valgt at opdele 
udlån og garantier er fordelt på. Dette gør vi for at få et indblik i, hvordan Sydbank er eksponeret 
overfor specielt landbrugs- og ejendomsbranchen, som de senere år har været to brancher, som har 
medført store tab for mange pengeinstitutter.
Når man ser på analyseperioden har det ikke været muligt at adskille garantier og udlån, da det kun 
er i 2011 Sydbank har lavet en opgøre
kreditrisikorapporter for 2011 og 201
garantier, der er stillet i 2010, 2009, 2008 og 2007, idet dette 
i 2011, derfor vil vi ikke skelne mellem udlån og garantier.
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Kilde: Tallene er fra Sydbanks Kreditrisiko 2011, side 7 og egen tilvirkning 

Som det fremgår af ovenstående har Sydbank en pæn overvægt af udlån og garantier i 
4, som udgår 53.919 mio. kr. ud af et samlet beløb på 77.118 mio. kr. og svarer 

dermed til ca.70 % af deres udlån. Vi har valgt ikke at sammenligne dette med peers, idet vi ikke 
kan verificere om bankerne rater deres kunder på samme måde. 

ratingklasserne 1 - 4 er tilfredsstillende. 

Udlånssammensætning (udlån og garantier) 

Sydbanks samlede udlån og garantier udgør som nævnt 77.118 mio. kr. pr. ultimo 2011 (udlån 
udgør 68.847 mio. kr.), hvoraf 67,3 % kan henføres til erhvervskunder, 32 % kan henføres til 

de sidste 0,7 % kan henføres til offentlige myndigheder. 

Vi har i det nedenstående valgt at opdele udlånssammensætningen yderlige i de brancher
udlån og garantier er fordelt på. Dette gør vi for at få et indblik i, hvordan Sydbank er eksponeret 

og ejendomsbranchen, som de senere år har været to brancher, som har 
tab for mange pengeinstitutter. 

Når man ser på analyseperioden har det ikke været muligt at adskille garantier og udlån, da det kun 
er i 2011 Sydbank har lavet en opgørelse, der viser denne opdeling, jf. Sydbanks 

isikorapporter for 2011 og 2010. Endvidere er det ikke muligt, at få oplyst, hvor mange 
der er stillet i 2010, 2009, 2008 og 2007, idet dette ikke udspecificeres ligesom det bliver 

i 2011, derfor vil vi ikke skelne mellem udlån og garantier. 

2011 Garantier

2011 Udlån

Ratingklasse 
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Som det fremgår af ovenstående har Sydbank en pæn overvægt af udlån og garantier i 
4, som udgår 53.919 mio. kr. ud af et samlet beløb på 77.118 mio. kr. og svarer 

med peers, idet vi ikke 

.118 mio. kr. pr. ultimo 2011 (udlån 
kan henføres til 

udlånssammensætningen yderlige i de brancher, som 
udlån og garantier er fordelt på. Dette gør vi for at få et indblik i, hvordan Sydbank er eksponeret 

og ejendomsbranchen, som de senere år har været to brancher, som har 

Når man ser på analyseperioden har det ikke været muligt at adskille garantier og udlån, da det kun 
Sydbanks 

at få oplyst, hvor mange 
udspecificeres ligesom det bliver 
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Figur 21 – Branchefordeling på udlån og garantier 
Branche 2011 2010 2009 2008 2007 

Landbrug 7,7% 6,9% 6,9% 6,6% 5,7% 

Industri og råstofindvinding 6,9% 5,6% 6,2% 6,0% 6,7% 

Energiforsyning 1,8% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 

Bygge og anlæg 3,1% 2,8% 2,7% 2,8% 2,7% 

Handel 10,4% 8,6% 8,5% 8,9% 9,1% 

Transport 2,5% 2,2% 2,3% 2,3% 2,6% 

Information og kommunikation 0,3% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 

Finansiering og forsikring 20,5% 17,3% 18,6% 16,2% 13,7% 

Fast ejendom 9,8% 10,1% 12,7% 14,2% 13,5% 

Øvrige erhverv 4,3% 9,2% 7,3% 9,0% 9,2% 

Fiskeri 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 

Erhverv i alt 67,3% 65,3% 65,3% 66,1% 63,3% 

Offentlige myndigheder 0,7% 1,1% 1,2% 2,5% 1,3% 

Private 32,0% 33,6% 33,5% 31,4% 35,4% 

 

I alt 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Kilde: Årsrapporterne 2011, 2010, 2009, 2008 og 2007 samt egen tilvirkning 

 
Som det ses af ovenstående figur, er der en god spredning på tværs af brancherne i Sydbanks udlån 
til erhvervslivet. Det ses at landbruget i 2011 udgør 7,7 % af Sydbanks samlede udlån og garantier, 
men når man ser på udviklingen i perioden, så er andelen steget pænt med ca. 2 %. 
 
Eksponeringen mod ejendomssektoren er på 9,8 %, men modsat landbruget er eksponeringen 
overfor ejendomssektoren faldet pænt i perioden fra 14,2 % i 2008, hvilket set i lyset af tiderne 
vurderes som værende en tilfredsstillende trend. 
 
Den branche der fylder mest i Sydbanks udlåns-  garantiportefølje er finansiering og 
forsikringsbranchen, som i 2011 udgør 20,5 %. Eksponeringen overfor denne branche er steget 
markant i perioden fra 13,7 % i 2007. 
 
Hvis vi sammenligner med alle pengeinstitutter i grupppe 1-3 i Danmark for 2010, så er den gns. 
eksponering overfor landbrug ca. 4 %, fast ejendom ca. 11,9 %, finansiering og forsikring ca. 24,9 
% og erhvervseksponeringen er ca. 66,7 %47. 
 

                                                 
47 http://www.finanstilsynet.dk/da/Tal-og-fakta/Statistik-noegletal-analyser/Statistik-om-sektoren/2010/~/media/Tal-og-
fakta/2011/Statistik/Statistisk_Materiale_Pengeinstitutter/Tabel2_13PI_pdf.ashx - 17/3 2012 
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Det ses endvidere, at fordelingen mellem privat og erhvervsudlån er relativ stabil i perioden, men 
trenden er, at erhvervsudlån er stigende ift. privatudlån. 
 
På baggrund af ovenstående er det vores vurdering, at der er en tilfredsstillende spredning på de 
forskellige brancher/segmenter, dog med en lidt større andel i landbrugssektoren. 
 
Hvis vi sammenligner med vores peers (Spar Nord Bank og Jyske Bank), så ses det jf. nedenstående 
figurer, at niveauet for andelen af erhvervsudlån ligger meget tæt på hinanden. Det ses endvidere på 
eksponeringen overfor landbrugsbranchen at denne ligger mellem 6 og 12 % i perioden 2010 til 
2011. Sydbanks eksponering er i 2011 på 7,7 %, hvilket vurderes som værende tilfredsstillende. 
Hvis vi ser på eksponeringen overfor fast ejendom, så ses det, at de tre banker i perioden ligger 
mellem 8 og 11,3 %. Sydbanks eksponering er i 2011 på 9,8 %, hvilket ligeledes vurderes som 
værende tilfredsstillende. 
 

Figur 22 – Spar Nord og Jyske Banks udlånssammensætning 
 

Spar Nord Bank A/S's udlånssammensætning 

  2011 2010 

Landbrug 12,0% 11,9% 

Fast ejendom 11,3% 10,7% 

Finansiering og forsikring 5,5% 7,9% 

Erhverv i alt 67,8% 66,7% 

Private kunder 32,2% 33,3% 

I alt 100,0% 100,0% 

Kilde: Risikorapport 2011 for Spar Nord Bank, årsrapporten 2011 for Jyske Bank A/S samt egen tilvirkning 

 

9.1.4 Nedskrivninger fordelt på brancher 

Vi vil nu se på hvilke brancher, som rent nedskrivningsmæssigt, er den største udfordring for 
Sydbank i 2011 og 2010. Årsagen til, at vi ikke har 2009, 2008 og 2007 med er, at Sydbank ikke 
har brugt samme fremgangsmåde i disse år, hvorfor tallene ikke er sammenlignelige. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jyske Banks udlånssammensætning 

  2011 2010 

Landbrug 6,0% 7,0% 

Fast ejendom 8,0% 9,0% 

Finansiering og forsikring 29,0% 23,0% 

Erhverv i alt 67,0% 64,0% 

Private kunder 33,0% 36,0% 

I alt 100,0% 100,0% 
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Figur 23 – Nedskrivninger fordelt på brancher 

 

Nedskrivninger på udlån i mio. kr. % ift. samlede nedskrivninger 

2011 2010 2011 2010 
Landbrug 356 148 29,8% 10,6% 

Industri og råstofindvinding 38 69 3,2% 4,9% 

Energiforsyning -13 14 -1,1% 1,0% 

Bygge og anlæg 64 64 5,4% 4,6% 

Handel 103 115 8,6% 8,2% 

Transport 51 26 4,3% 1,9% 

Information og kommunikation 1 0 0,1% 0,0% 

Finansiering og forsikring 205 510 17,2% 36,4% 

Fast ejendom 209 160 17,5% 11,4% 

Øvrige erhverv 26 92 2,2% 6,6% 

Erhverv i alt 1040 1198 87,0% 85,6% 

Offentlige myndigheder 0 0 0,0% 0,0% 

Private 154 177 12,9% 12,6% 

Gruppevise nedskrivninger 1 25 0,1% 1,8% 

I alt 1195 1400 100,0% 100,0% 
Kilde: Årsrapporten 2011 for Sydbank samt egen tilvirkning 

 
Generelt fremgår det af ovenstående figur, at det er på erhvervsudlån og erhvervsgarantier, at 
Sydbank har de største problemer med nedskrivninger. I hhv. 2011 og 2010 ses det at 
erhvervsbrancherne, jf. figur 21 udgør 67,3 % og 65,3 % af Sydbanks samlede udlån og garantier, 
mens hhv. 87 % og 85,6 % af nedskrivningerne er på erhvervssegmentet jf. figur 23. 
 
Nedenfor har vi valgt at sætte fokus på landbrug og fast ejendom, idet det er her de største 
udfordringer er for Sydbank. Vi har valgt ikke, at gå i dybden med Finansiering og forsikring, til 
trods for at denne branche udgør ca. 20,5 % af Sydbanks udlån og garantier, da branchens andel af 
Sydbanks nedskrivninger er på 17,5 %, hvilket er lidt lavere end udlånet til branchen. 
 

9.1.4.1 Landbrug 
Som det ses af figuren vægter nedskrivningerne på landbruget tungt i Sydbanks nedskrivninger, idet 
branchen står for 29,8 % af de samlede nedskrivninger, mens udlån og garantier til landbruget kun 
er på 7,7 % ud af Sydbanks samlede udlån og garantier. Det ses at landbrugsnedskrivningerne i 
2011 er steget markant ift. 2010.  
 
Hvis vi sammenligner med Spar Nord Bank, så har de taget 28,7 % af deres nedskrivninger på 
landbruget, hvilket ligner det vi ser i Sydbank. Det har desværre ikke været muligt at finde et 
sammenligneligt tal for Jyske Bank, hverken i deres årsrapport eller risikorapport.  
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Hvis vi ser isoleret på Sydbanks udlån til landbrug, og hvordan det er fordelt på ratingklasser, så ser 
vi, at Sydbank har ca. 43 % af deres udlån til landbrug i ratingsklasserne 1-4, mens det for det 
samlede udlån udgør ca. 68 %, jf. risikorapport 2011, side 14. Dermed er kreditkvaliteten i 
landbrugsudlånet betydeligt dårligere end i det samlede udlån, hvilket er med til at forklare, hvorfor 
Sydbank har haft så store nedskrivninger på landbruget. 
 
I det nedenstående vil analysere nogle af de forhold, der alt andet lige har haft en indflydelse på 
Sydbanks store nedskrivninger på landbruget. 
 

Figur 24 – udvikling i priserne på landbruget 

 
Kilde: http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2012/NR070.pdf (17/3 2012) 

 
Som det ses af ovenstående, så faldt priserne på landbrugsprodukter markant fra 2008 til 2009. 
Efterfølgende ses det så, at priserne er steget markant – i 2011 steg de samlede salgspriser på 
landbrugsprodukter med 17 %48. På omkostningssiden steg prisen på produktionsfaktorer i landbrug 
i 2011 med 11 % ift. 2010. 
Ser man derimod på hele perioden, så beskriver figuren meget godt de problemer, som landbruget 
har. Det ses at omkostningerne i perioden er steget markant mere end salgspriserne, hvilket alt andet 
lige er et problem for branchen. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
48 http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2012/NR070.pdf (17/3 2012) 
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Figur 25 – udvikling i driftsresultat og investeringer for konventionelle landbrug 

 
Kilde: http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/16715/regn.pdf (17/3 2012) 

 
Når vi kigger på det gennemsnitlige driftsresultat for alle konventionelle landbrug, så har det været 
negativt i 2008 og 2009, mens der i 2010 er sket en forbedring, hvor driftsresultatet ca. er på 0 kr. 
Dermed vises det endnu engang, at landbruget har meget svært ved at tjene penge, hvilket vurderes 
at påvirke Sydbanks nedskrivninger på landbruget. 
 
Hvis vi nu kigger på udviklingen i jordpriserne, så ser vi i nedenstående figur, at jordpriserne steg 
markant frem til omkring 2008, hvorefter jordpriserne er faldet markant frem til 2010. Dette forhold 
er alt andet lige også en stor del af årsagen til de markante nedskrivninger, som Sydbank har på 
landbruget. 
 

Figur 26 – udvikling i jordpriser på landbruget 

 
Kilde: http://www.e-pages.dk/landbrugsavisen/57/48 (13/4 2012) 
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En anden væsentlig faktor, der er medvirkende til, at landbruget har det svært er, at landbruget 
generelt har en relativ stor gældsprocent, hvilket medfører, at landbruget er mere følsom overfor 
fald i omsætningen49. 
 
Finanstilsynet var på besøg hos Sydbank i januar 2012 for at vurdere Sydbanks landbrugskunder. 
Finanstilsynet vurderede at landbrugssegmentet er et segment med forhøjet risiko pga. dårlig 
indtjening og likviditet samt faldende jordværdier. Finanstilsynet fandt i deres gennemgang, at 
Sydbank var for positiv i deres værdiansættelse af jord og ældre driftsanlæg. Sydbank har 
efterfølgende ændret sin værdiansættelse af disse, og Finanstilsynet har ingen bemærkninger til 
værdiansættelsen herefter. Endvidere fandt Finanstilsynet, at Sydbank i deres stikprøvekontrol var 
for positive i ca. 40 % af sagerne, når kunderne blev ratet. En for høj rating medfører, at der er 
risiko for, for lave risikovægtede poster, hvilket igen kan betyde at solvensopgørelsen bliver forkert, 
dvs. at den beregnede solvensprocent er for høj. Slutteligt konstaterede Finanstilsynet, at Sydbank 
manglede at konstatere OIV (objektive indikatorer for værdiforringelse) på en del af bankens 
engagementer med utilstrækkelig indtjening.  
På baggrund af ovenstående vurderede Finanstilsynet, at der var behov for yderligere 
nedskrivninger på 200 mio. kr. på landbruget. 
Sydbank har valgt at foretage disse ekstra nedskrivninger i deres regnskab for 2011. Sydbank har 
opgjort sit solvensbehov til 9,4 %, og her er der taget højde for et skønsmæssigt tillæg på ca. 500 
mio. kr. vedr. bankens landbrugsengagementer. Det var Finanstilsynets vurdering, at dette tillæg 
dækker de risici, som de konstaterede ved inspektionen.50 
 
På baggrund af ovenstående er det vores vurdering, at det ikke er hensigtsmæssigt for Sydbank at 
øge deres udlån overfor landbrugssektoren, men derimod forsøge at mindske det, da vi mener, at det 
er en branche med betydelige risici for nedskrivninger. 
 

9.1.4.2 Fast ejendom 
Hvis vi ser på fast ejendom, så ses det, at der her er nedskrevet 209 mio. kr. i 2011, hvilket svarer til 
17,5 % af de samlede nedskrivninger. Hvis man sammenligner det med, at branchen kun udgør 9,8 
% af Sydbanks samlede udlån og garantier, så ses det, at denne branche også er en udfordring for 
Sydbank. 
 
Hvis vi sammenligner med Spar Nord Bank, så har deres nedskrivninger på fast ejendom udgjort 
9,8 % af deres samlede nedskrivninger, hvilket er betydeligt lavere end Sydbanks – dette til trods 
for, at Spar Nord Bank har en større udlånseksponering i fast ejendom end Sydbank. Igen har vi 
desværre ikke været i stand til at finde et sammenligneligt tal fra Jyske Bank. Niveauet for 
Sydbanks nedskrivninger er utilfredsstillende, når der sammenlignes med Spar Nord Bank. 

                                                 
49 http://epn.dk/landbrug/article2701627.ece (13/4 2012) 
50 http://www.finanstilsynet.dk/da/Tal-og-fakta/Vurderinger-af-finansielle-virksomheder/2012/VU-Sydbank-AS-
Landbrugskunder.aspx (17/4 2012) 
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Nu vil vi se lidt på, hvordan det kan være, at Sydbank har haft så store nedskrivninger på fast 
ejendom. 
 

Figur 27 – udvikling i boligpriserne 

 
Kilde: Fejl! Hyperlinkreferencen er ugyldig. http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1536 

(17/3 2012) 

 
Som det ses af figuren, så er det kun fabriks- og lagerejendomme, der i 2011 ligger over indekset 
for 2006. Det ses at prisfaldene er gået hårdest udover ejerlejligheder, sommerhuse og ejendomme 
med 9 eller flere lejligheder (udlejningsejendomme). 
 
På privatsiden medfører prisfaldene på boligerne, at såfremt man ønsker at sælge sin bolig, så bliver 
det højest sandsynligt med tab, og dermed har man fortsat gæld efter salget af boligen. Hvis sådan 
et salg kombineres med, at en familiefar samtidig mister sit job eller familien bliver skilt, kan det 
medføre alvorlige konsekvenser for både banken og familien. Fra bankens side kan man risikere at 
tabe penge, såfremt familien ikke kan afbetale den evt. restgæld efter salg af boligen – for familien 
kan det betyde, at man går personligt konkurs, idet man ikke kan overholde sine forpligtigelser 
overfor banken eller andre kreditorer. Et andet problem med faldende boligpriser er, at såfremt en 
familie eller person tidligere har levet af, at kunne optage yderligere lån i sin bolig, for at betale 
deres overforbrug, vil familien ikke længere kunne finansiere deres forbrug på denne måde. Og da 
det er svært for mange at omlægge deres vaner og forbrug, kan det ende med en tvangsauktion, som 
alt andet lige ikke kan inddække deres lån i huset. 
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Figur 28 – udvikling i tvangsauktioner 

 
Kilde: http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2012/NR115.pdf (17/3 2012) 
 
Når vi kigger på tvangsauktionerne, så ses det tydeligt, at tvangsauktioner tidligere har været på et 
meget højt niveau i 80’erne og i starten af 90’erne, men det ses også, at niveauet har været meget 
lavt fra midten af 90’erne til og med 2007, hvorefter vi har set en stigning i niveauet, som er med til 
at presse Sydbanks udlån til ejendomme. 
 
Et andet parameter der kan være med til at påvirke Sydbanks tabsrisici på privatkunder er 
arbejdsløsheden. 
 

Figur 29 – udvikling i arbejdsløshed 

 
Kilde: 
http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/Graphics/MakeGraph.asp?gr_type=0&gr_width=550&gr_height=400&gr_fo
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ntsize=11&menu=y&PLanguage=0&pxfile=201242215748106068026AKU120.px&wonload=1300&honload=600&rot
ate= (22/4 2012) 

 
Som det ses af ovenstående, så er arbejdsløsheden steget markant fra 2008 til januar 2012, hvor den 
ligger omkring 7,5 %. 
 
På baggrund af prisfaldene på privatboliger, flere tvangsauktioner og en stigende arbejdsløshed, så 
er det vores vurdering, at Sydbanks nedskrivninger har været påvirket negativt af denne udvikling. 
 
På erhvervssiden så vi som tidligere nævnt, at prisfaldene er gået hårdest udover ejendomme med 9 
eller flere lejligheder, som ligger omkring indeks 82 ift. 2006. Når man så kigger på, hvordan 
Sydbanks udlån til fast ejendom fordeler sig, så ses det, at der her kan være en udfordring for 
Sydbank, idet udlån til udlejningsejendomme (erhverv) udgør 3.002 mio. kr. ud af samlet 
eksponering på 7.749 mio. kr. til branchen. Går vi dybere ned i Sydbanks udlån til 
udlejningsejendomme (erhverv), så ses det, at ud af de 3.002 mio. kr., så er 1.512 mio. kr. lånt ud til 
ratingklasserne 5-9 samt default, som udgør 188 mio. kr., hvilket er med til at give en forklaring på, 
hvorfor Sydbank har så store nedskrivninger på ejendomsbranchen. 
 
Ser vi på hele Sydbanks udlån til ejendomsbranchen, så er ca. 46 % udlånt til ratingklasserne 1-4, 
med andre ord er der en forholdsmæssig relativ stor eksponering i de dårlige ratingklasser, hvilket 
vurderes som værende en udfordring for banken. 
 
Alt i alt er det dog vores vurdering, at Sydbanks eksponering overfor ejendomsbranchen er 
acceptabel, dog bør der efter vores mening ikke ske en stigning i udlån til ejendomssektoren. Det er 
vores vurdering, at den eksponering Sydbank har overfor ejendomsbranchen ikke er truende overfor 
bankens eksistensgrundlag, men den er en udfordring idet ca. 54 % af udlånet til branchen er lånt ud 
til ratingklasserne 5-9, samt default. 
 

9.1.4.3 Vurdering af niveauet for nedskrivningerne i Sydbank 
Figur 30 – udvikling i nedskrivningsprocenter for Sydbank, Jyske Bank og Spar Nord 

Årets nedskrivningsprocent 

Virksomhedsnavn 2011 2010 2009 2008 2007 

Jyske Bank A/S 1,10 1,40 2,10 0,8 0,0 

Sydbank A/S 1,50 1,70 1,40 0,6 -0,6 

Spar Nord Bank A/S 1,10 1,20 1,50 0,5 -0,2 

Kilde: http://www.finanstilsynet.dk/da/Tal-og-fakta/Statistik-noegletal-analyser/Analyser.aspx (17/3 2012), 
årsrapporterne 2011 for Jyske Bank, Spar Nord Bank og Sydbank samt egen tilvirkning 

 
Som det ses af figuren, så har trenden generelt set været stigende i fra 2007 til 2009, hvor der endda 
har været negative nedskrivningsprocenter i Spar Nord og Sydbank i 2007, dvs. der er tilbageført 
tidligere nedskrivninger. Fra 2007 til 2009 ligger Sydbank meget ens med Spar Nord, mens Jyske 
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Bank klarer sig dårligere. I 2010 ses det, at Sydbank fortsat har en stigende nedskrivningsprocent 
fra 2009 til 2010, mens Spar Nord og Jyske Bank har formået at minimere deres 
nedskrivningsprocent. I 2011 har Sydbank trods en faldende nedskrivningsprocent stadigvæk en 
højere nedskrivningsprocent end Spar Nord Bank og Jyske Bank, hvilket indikerer, at Sydbank 
dermed har en dårligere kreditkvalitet i porteføljen ift. Jyske Bank og Spar Nord Bank. Hvis der 
sammenlignes med alle pengeinstitutter i Danmark i 2010 (2011 tal er ikke offentliggjort endnu), så 
var den gennemsnitlige nedskrivningsprocent her 1,4 %51, hvilket er lavere end Sydbanks 1,7 %. 
Det vurderes, at Sydbanks nedskrivninger er lidt i den høje ende men, at niveauet er acceptabelt. 
 

9.1.5 Finanstilsynsdiamanten: 

Vi vil nu se på, hvordan Sydbank ligger ift. Tilsynsdiamanten, som træder i kraft pr. ultimo 2012.  
 
Nedenfor ses de grænseværdier, som Finanstilsynet har fastsat for pengeinstitutter. Værdierne er 
fastsat med det formål at modvirke pengeinstitutternes eventuelle lyst til at tage overdrevne risici. 
Samtidig er det formålet, at værdierne giver mulighed for at drive en rentabel bankvirksomhed og 
yde den nødvendige kredit til husholdninger og virksomheder52. 
 

Figur 31 - Tilsynsdiamanten 

 
Kilde: http://www.finanstilsynet.dk/da/Temaer/Strategi2011/~/media/Temaer/2010/Tilsynsdiamant_brev141210.ashx 
(17/3 2012) 

 
Nedenfor ses det hvordan Sydbank, Spar Nord og Jyske Bank ligger ift. tilsynsdiamanten 
(ejendomseksponering er ikke medtaget, da denne tidligere er gennemgået – alle tre banker opfylder 
dette punkt). Det var ikke muligt at aflæse Jyske Banks funding-ratio, hvorfor denne ikke er 
medtaget. 
 
 

                                                 
51 http://www.finanstilsynet.dk/da/Tal-og-fakta/Statistik-noegletal-analyser/Analyser/MU-2010/MU-2010-
pengeinstitutter.aspx - 17/3 2012 
52 http://www.finanstilsynet.dk/da/Temaer/Strategi-2011/Tilsynsdiamanten.aspx - 17/3-2012 
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Figur 32 – Sydbank, Jyske Bank og Spar Nord ift. tilsynsdiamantan 

Sammenligning af Sydbank, Jyske Bank og Spar Nord Bank ift. 

Tilsynsdiamanten 

    

Årets udlånsvækst i % 

Virksomhedsnavn 2007 2008 2009 2010 2011 

Jyske Bank A/S 25,0 -3,6 -14,3 3,1 9,2 

Sydbank A/S 13,5 15,4 -8,7 -4,3 -5,7 

Spar Nord Bank A/S 19,3 10,8 -15,6 4,3 -3,1 

    

Summen af store engagementer i % (skal være < end 100 % af basiskapitalen) 

Virksomhedsnavn 2007 2008 2009 2010 2011 

Jyske Bank A/S 63,7 58,9 26,7 32,5 0,0 

Sydbank A/S 46,4 23,8 17,2 54,4 26,3 

Spar Nord Bank A/S 65,0 12,3 10,9 0,0 0,0 

    

Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet (i %) 

Virksomhedsnavn 2007 2008 2009 2010 2011 

Jyske Bank A/S 102,1 99,9 172,9 179,8 98,3 

Sydbank A/S 103,1 89,4 94,5 106,3 149,0 

Spar Nord Bank A/S 91,9 86,7 157,0 109,1 163,9 

    

Funding-ratio < 1       

Virksomhedsnavn 2010 2011       

Jyske Bank A/S - -       

Sydbank A/S 0,87 0,88       

Spar Nord Bank A/S 0,77 0,76       

Kilde: http://www.finanstilsynet.dk/da/Tal-og-fakta/Statistik-noegletal-analyser/Analyser.aspx   (17/3 2012), 
årsrapporterne 2011 for Sydbank, Spar Nord Bank og Jyske Bank samt egen tilvirkning. 

 

Årets udlånsvækst: 
Som det ses, er alle bankerne indenfor kravet i hele perioden, på nær Jyske Bank i 2007, hvor deres 
udlånsvækst var for høj ift. de kommende krav. At alle tre banker har negativ vækst i 2009, findes 
naturligt grundet finanskrisen, som har medført, at bankerne har ønsket at nedbringe deres risici. 
Det ses dog, at Sydbank og Spar Nord ligeledes har faldende udlån i 2010 og 2011, mens Jyske 
Bank i denne periode har stigende udlån. En af årsagerne til Jyske Bank stigning i udlånet skal dog 
findes i ekstraordinære poster, som opkøb af Fjordbank Mors samt leasingselskabet Finansnord og 
Easyfleet. Det er ikke oplyst i Jyske Banks regnskab, hvordan udlånsvæksten ville have været uden 
disse tilkøb. 
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Det vurderes, at finanskrisen og lavkonjunkturen gør det naturligt, at udlånet er faldende og 
udvikling vurderes dermed som værende acceptabel. Dog bør Sydbank fokusere på denne 
udvikling. Årsagen hertil er, at for at drive en rentabel forrentning, kan banken alt andet lige ikke 
klare, at udlånet bliver ved med at falde i fremtiden. 
 

Summen af store engagementer: 
For alle tre bankers vedkommende har denne kategori været markant faldende henover perioden, 
dog ses det, at Sydbank i 2011 har det klart højeste niveau på 26,3 %, mens Jyske Bank og Spar 
Nord Bank har 0,0 %. Til trods for at have en højere andel af store engagementer, så findes 
udviklingen for Sydbank positiv, idet Sydbank i perioden har mindsket sin risiko således, at 
enkeltengagementer ikke udgør en markant trussel for banken og samtidig overholder banken 
Finanstilsynets grænseværdi. Niveauet vurderes som værende tilfredsstillende. 
 

Likviditetsoverdækning > 50 %: 
Alle tre banker overholder dette punkt med en stor margin, og niveauet for Sydbank findes 
tilfredsstillende. Dette punkt vil blive gennemgået dybere i et senere afsnit. 
 

Funding-ratio < 1: 
Det ses her, at både Sydbank og Spar Nord Bank overholder Finanstilsynets kommende krav 
omkring funding-ratio. Niveauet er tilfredsstillende og indikerer, at Sydbank har en solid funding. 
 
Dermed lever Sydbank pr. 31/12 2011 allerede op til Finanstilsynets krav i tilsynsdiamanten, 
hvilket findes tilfredsstillende og indikerer, at Sydbank er en robust bank, som også er klar til 
fremtidige økonomiske udfordringer. 
 

9.1.6 Sikkerheder – EAD blanko 

Når Sydbank opgør deres blanko, så gør de det ift. til den vurderede EAD – EAD er et estimat for 
den saldo, som kunden vil have trukket, hvis de muligholder deres engagement, dermed tages der 
højde for, at kunden ofte vil trække yderligere på sine uudnyttede kreditfaciliteter frem mod 
misligholdelsestidspunktet. Værdien af Sydbanks sikkerheder vurderes dermed ift. EAD og ikke 
aktuelle udlån og garantier. 
Jf. Sydbanks risikorapport så har Sydbank sikkerheder for ca. 31 % af deres EAD – EAD udgør 
93.450 mio. kr. mod udlån og garantier på i alt 77.118 mio. kr. i 2011. Dermed har Sydbank 
sikkerheder for i alt 29.125 mio. kr., hvilket svarer til ca. 38 % af det samlede udlån og garantier. 
 
Det har ikke været muligt, at finde sammenlignelige tal fra Spar Nord Bank og Jyske Bank, da de 
bruger forskellige opgørelsesmetoder. 
 
For at vurdere niveauet af sikkerhederne har vi valgt, at se på hvordan EAD blankoandelen er 
fordelt på ratingklasser, da kreditkvaliteten og dermed risikoen er mindre, hvis blankoandelen er 
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størst på de bedste ratingklasser. Jf. Sydbanks kreditrisikorapport for 2011, så er den samlede EAD 
blanko på 64.325 mio. kr., heraf er 46.989 mio. kr. fordelt på ratingklasserne 1 – 4, hvilket svarer til 
ca. 73 % af den samlede EAD blanko. Det vurderes, at niveauet for blankoandelen er 
tilfredsstillende, med baggrund i fordelingen på ratingklasserne. 
 

9.2 Likviditetsrisiko: 

Generelt kan man sige, at Sydbanks likviditetsrisiko består i: 

• at bankens finansieringsomkostninger stiger uforholdsmæssigt  

• at banken kommer til at stå i en situation, hvor de har mangel på likviditet, og derfor ikke er 
i stand til at indgå nye forretninger samt  

• at likviditetsmanglen medfører, at banken ikke er i stand til at betale sine forpligtigelser. 
 
FIL § 152 siger, at et pengeinstitut skal have en forsvarlig likviditet således, at den kan honorere 
den efterspørgsel efter bl.a. udlån, der finder sted. Kravet om en forsvarlig likviditet, skal ses i lyset 
af at pengeinstituttet: 

• På kort sigt skal kunne skaffe penge til at indfri de løbende betalingsforpligtelser samt 

• Er pengeformidler og derfor må have en troværdig økonomi, så ovenstående kan overholdes. 
 
Lovkravet opfyldes, hvis likviditeten mindst udgør: 

• 15 % af de gældsforpligtelser, der påhviler banken at betale op til en måned samt 

• 10 % af de samlede gælds- og garantiforpligtelser fraregnet efterstillet kapitalindskud, der 
kan medregnes ved opgørelsen af basiskapitalen. 

 
FIL § 152 stk. 2 beskriver, hvilken likviditet der kan medregnes i opgørelsen. Det drejer sig om 
• Kassebeholdning 
• Fuldt ud sikre og likvide anfordringstilgodehavender 
• Beholdning af sikre, let sælgelige, ubelånte værdipapirer og kreditmidler. 
 
I forhold til lovkravet om at likviditeten skal udgøre minimum 10 % af de samlede gælds- og 
garantiforpligtigelser fraregnet efterstillet kapitalindskud, har Sydbank en dækning på 24,9 %, jf. 
årsrapporten 2011, side 13. Det vurderes, at Sydbank har en tilfredsstillende likviditetsoverdækning, 
og at Sydbank dermed kan overholde sine betalingsforpligtigelser, samt er i stand til at indgå nye 
forretninger, såfremt dette ønskes. 
 

9.2.1 Fundingstruktur 

Sydbank funder sine aktiver gennem mange kilder - fordelingen og udviklingen i fundingkilderne 
fremgår af nedenstående figur. 
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Figur 33 – udvikling i fundingstruktur 
Udvikling i fundingstruktur i mio. kr. 2011 2010 2009 2008 2007 

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 38.767 40.250 45.406 38.889 26.523 

Indlån og anden gæld 66.724 64.161 68.780 75.007 66.037 

Indlån i puljeordninger 8.557 7.923 6.735 5.777 6.789 

Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 7.500 11.242 8.622 10.096 10.076 

Andre passiver 19.911 15.084 15.524 14.764 12.083 

Supplerende kapital - obligationslån i EUR og DKK med forfald 743 945 1.743 2.837 3.829 

Hybrid kernekapital - obligationslån – uendelig 1.382 1.384 1.381 1.382 - 

Egenkapital 9.595 9.554 9.118 7.088 6.697 

Andet 262 300 512 135 289 

Samlet: 153.441 150.843 157.821 155.975 132.323 

Kilde: Årsrapporterne 2011, 2009 og 2008 for Sydbank 

 
Som det fremgår, er de to primære fundingkilder for Sydbank ”Gæld til kreditinstitutter og 
centralbanker” og ”Indlån og anden gæld”, dvs. kundernes indskud i banken. Det ses at gælden til 
kreditinstitutter og centralbanker generelt for perioden har været stigende, men dog med et fald fra 
2009 til 2011 – det skal her nævnes at 81,7 % af gælden pr. ultimo 2011 løber i 3 måneder og 
dermed ikke er på anfordring. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker udgør i 2011 25,3 %. 
Indlån og anden gæld faldt betydeligt fra 2007 til 2010, men Sydbank har i 2011 formået at øge 
andelen af indlån til 43,5 % ud af den samlede funding i 2011. Ud af det samlede indlån og anden 
gæld på 66.724 mio. kr. i 2011 udgør andelen, der er på anfordring 60,7 %.  
 
Hvis vi sammenligner med Spar Nord Bank og Jyske Bank, så udgør deres andel på Indlån hhv. 
44,4 % og 37,4 % i 2011, på baggrund heraf vurderes niveauet for Sydbank som tilfredsstillende. 
Ved en sammenligning på ”Gæld til kreditinstitutter og centralbanker”, så udgør Spar Nord Banks 
og Jyske Banks andel hhv. 17,2 % og 16,9 %, dermed henter Sydbank en større andel af deres 
funding hos kreditinstitutter og centralbanker, hvilket vurderes som værende tilfredsstillende. 
 
Sydbank har valgt at førtidsindfri et ansvarligt lån på 100 mio. EUR pr. 4. april 2012 i stedet for pr. 
4. april 2015, hvor lånet havde ordinært udløb. Endvidere har Sydbank efter regnskabsafslutningen 
for 2011 indgået en aftale der medfører, at de pr. 23. februar 2012 førtidsindfrier et obligationslån 
med udløb i september 2012 på ca. 1,58 mia. DKK (EUR-lån). På samme tid (23/2 2012) blev der 
optaget et nyt usikret obligationslån på ca. 3,73 mia. DKK (EUR-lån), som har udløb efter 2 år, dvs. 
den 23/2 201453. Dermed har Sydbank øget deres funding samt opnået en længere løbetid på en del 
af deres funding, hvilket betragtes som værende tilfredsstillende. 
 

                                                 
53 http://www.sydbank.dk/omsydbank/investor/finansinformation/pm?id=obligationslaan (3/3 2012) 
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Hvis vi ser isoleret set på Sydbanks indlåns evne til at funde det direkte udlån til kunder, så kan vi 
ved at se på nedenstående figur se, at Sydbank fra 2007 til og med 2010 har ligevægt mellem udlån 
og indlån, mens der i 2011 er mere indlån end udlån, hvilket vurderes som værende en styrke. Hvis 
vi sammenligner med Jyske Bank og Spar Nord Bank, så har begge disse i starten af perioden mere 
udlån end indlån, men får i løbet af perioden reduceret denne forskel. Niveauet for Sydbank er på 
baggrund heraf tilfredsstillende. 
 

Figur 34 – Udvikling udlån ift. indlån 

Udlån ift. indlån 

Virksomhedsnavn 2011 2010 2009 2008 2007 

Sydbank A/S 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 

Jyske Bank A/S 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 

Spar Nord Bank A/S 1,1 1,1 1,1 1,2 1,3 

Kilde: Årsrapporterne 2011 for Sydbank, Spar Nord Bank og Jyske Bank 

 
I februar 2012 har Sydbank indgået en aftale med BRFkredit omkring fælles funding af bankens 
boliglån. Det betyder, at Sydbank fremadrettet kan SDO-finansiere deres boligudlån til bankens 
privatkunder mod tinglyst pant i ejendommene. Denne aftale er med til at sikre Sydbank en mere 
fleksibel og konkurrencedygtig adgang til langsigtet funding af bankens boligudlån på 
markedsvilkår via BRFkredits AAA-ratede SDO-udstedelser. Dette vurderes som et strategisk 
vigtigt samarbejde for Sydbank, og derfor vurderes det, at Sydbanks funding til privatkunder 
fremadrettet er blevet styrket med denne aftale. 

 

9.3 Delkonklusion 

Når man ser på Sydbanks samlede udlån og garantier fordelt på ratingklasser så så vi, at Sydbank 
har ca. 70 % af dette udlån til ratingklasserne 1 – 4, hvilket vurderes som værende tilfredsstillende. 
 
Vi fandt endvidere frem til, at Sydbanks udlånssammensætning var tilfredsstillende fordelt på 
forskellige brancher, men hovedvægt på erhvervsbrancherne – det samme gjorde sig gældende for 
Spar Nord Bank og Jyske Bank. 
 
Vi så, at Sydbank forholdsmæssigt har haft de største nedskrivninger på landbrug og fast ejendom. 
Udlån og garantier til disse to brancher udgør 23,3 % af Sydbanks samlede udlån og garantier, mens 
nedskrivningerne på disse to brancher udgjorde 47,3 % af Sydbanks samlede nedskrivninger. Ved 
en sammenligning med Spar Nord Bank så vi, at deres niveau på nedskrivninger til landbrug var i 
samme størrelsesorden som Sydbank, hvorfor niveauet blev vurderet som værende acceptabelt. Vi 
så, at landbruget i de senere år har haft forholdsmæssigt større stigninger i omkostningerne end i 
salgspriserne og at de generelt har haft driftsunderskud, hvilket alt andet lige er med til at forklare 
Sydbanks store nedskrivninger på landbruget. 
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Nedskrivningerne på fast ejendom var betydeligt større i Sydbank end i Spar Nord Bank, hvorfor 
niveauet vurderes som værende utilfredsstillende. Det blev konstateret, at ejendomspriserne generelt 
har været faldende, hvilket alt andet lige har været en af årsagerne til nedskrivningerne. Endvidere 
så vi, at der i de senere år har været en stigning i tvangsauktioner samt at ledigheden er stigende, 
hvilket vi ligeledes vurderer, er med til at øge Sydbanks nedskrivninger på fast ejendom. Det blev 
endvidere konstateret, at Sydbank har en stor andel af deres udlån til fast ejendom i de dårlige 
ratingklasser, hvilket også kan være med til at forklare deres store nedskrivninger. 
Vi konstaterede, at det generelle niveau for Sydbanks nedskrivninger var lidt højere end peers, men 
det blev vurderet, at niveauet er acceptabelt. 
 
Sydbank lever allerede pr. ultimo 2011 op til Finanstilsynets ”tilsynsdiamant”, hvilket vurderes som 
værende tilfredsstillende. Vi så at Sydbank har en tilfredsstilende likviditet, og dermed er i stand til 
at leve op til deres betalingsforpligtigelser samtidig med, at de har likviditet til nye investeringer. 
 
I analysen af Sydbanks fundingstruktur fandt vi frem til, at Sydbank skaffer størstedelen af deres 
funding via kunder og kreditinstitutterne og centralbanker, hvilket medfører, at en stor del af deres 
funding er med relativ kort løbetid. Det blev vurderet, at Sydbanks fundingstruktur er 
tilfredsstillende. Slutteligt så vi, at Sydbank har mere indlån fra deres kunder end udlån til 
kunderne, hvilket vurderes som tilfredsstillende. 
 
Alt i alt vurderes det, at Sydbanks kreditkvalitet og likviditetssituation er tilfredsstillende. 

 

10.0 Budgettering 

I dette afsnit vil vi udarbejde en makroanalyse, som har til formål at give et indblik i de generelle 
samfundsøkonomiske udsigter. Makroanalysen vil sammen med vores strategiske analyse, 
regnskabsanalysen samt risikovurderingen danne grundlag for vores budgettering af base casen. I 
selve budgetteringen vil vi gå i dybden med de forskellige poster i resultatopgørelsen og balancen, 
som har en indflydelse på Sydbanks equity cash flow og dermed værdiansættelsen. 
 
Nedenstående figur viser visuelt, hvordan vi laver vores budgettering. 
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Figur 35 - Budgetteringsstruktur 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

10.1 Makroanalyse 

Udviklingen i makroøkonomien har på kort sigt stor betydning for udviklingen i Sydbanks 
indtægter og i særdeleshed deres nedskrivninger. På længere sigt vil det specielt være udviklingen i 
BNP, som har indflydelse på hvorledes Sydbanks fremtidige vækstrate. 
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BNP og inflation 
Vismændenes forventninger til udviklingen i den reale BNP var i efteråret 2011, at den reale BNP i 
2012 vil være 1,1 % og 1,3 % i 201354. Finansministeriet har de samme forventninger55. De 
Økonomiske Råd/Vismændene forventer, at inflationen i euroområdet fra 2012 til 2020 er på 2,00 
%, hvorfor den nominelle BNP i 2012 og 2013 vil være på hhv. 3,1 % og 3,3 %. 
 
Hverken Vismændenes rapport eller Finansministeriets rapport på BNP løber længere end til 2013. 
Derfor har vi kigget på den historiske udvikling i den reale BNP, hvor gennemsnittet i perioden 
2000 til 2010 har været på ca. 0,93 % pr. år56. På baggrund heraf forudsætter vi, at den nominelle 
vækst i BNP fra 2014 og frem til 2020 vil være 0,93 % + 2,00 % (forventning til inflationen jf. 
ovenfor), dvs. 2,93 % pr. år. 
 
Fra 2020 og frem forventer vi, at den nominelle BNP vil være på 0,93 % + 2,18 %, dvs. 3,11 % pr. 
år. De 2,18 % er den gennemsnitlige inflation for perioden 2000 til 201157, som vi mener, er 
repræsentativ for den resterende del af den budgetperiode, som vi har valgt jf. afsnit 10.2.1. 

 
Udvikling i renteniveauet 
Nordea forventer, at den korte rente (1 års renten) fortsat vil være lav i 2012, med et lille fald i 
første halvår 2012 og en stigning i slutningen af 2012. I 2013 forventer Nordea, at den korte rente 
vil stige yderligere, dog vil den stadigvæk være på et historisk lavt niveau omkring 2 – 2,5 %58. 
 
Sydbank prognose løber 12 mdr. fra den 13. april 2012, og de forventer, at den korte rente vil være 
på 1,15 % om 12 mdr., hvilket er lidt højere end i dag, hvor den ligger omkring 0,8 %59. 
 
Baseret på Sydbanks og Nordeas prognoser forventer vi dermed svagt stigende renter i 2012 og 
2013. Sydbanks adm. direktør Karen Frøsigs holdning til rentemarginalen er, at den vil være svagt 
stigende i 2012, jf. bilag 3. 
 
Vi har ikke været i stand til at finde nogle prognoser, der løber længere end til 2013, hvorfor vores 
budgettering af rentemarginalen tager udgangspunkt i egne forventninger samt det historiske niveau 
for Sydbank. 
 

                                                 
54 : http://www.dors.dk/graphics/Synkron-
Library/Publikationer/Rapporter/Efter%E5r_2011/Trykt%20rapport/Samlet%20KapI%20A.pdf 
(13/4 2012) 
55 http://www.fm.dk/publikationer/2011/status-for-konjunkturudsigterne-og-de-offentlige-
finanser/~/media/Publikationer/Imported/2011/Status%20for%20konjunkturudsigter/Status%20for%20konjunkturudsig
ter%20og%20offentlige%20finanser_web.ashx (13/4 2012) 
56 http://www.euo.dk/fakta/tal/BNP_vaekst/ (13/4 2012) 
57 : http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/prisindeks/forbrugerprisindeks-og-aarlig-inflation.aspx (13/4 2012) 
58 http://www.nordea.dk/Privat/L%C3%A5n/Bolig/Nordeas+renteforventninger/1131402.html (13/4 2012) 
59 http://www.sydbank.dk/privat/raadgivning/bolig/laaneanbefaling/renteforventning (13/4 2012) 
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Landbrug 
I vores vurdering af forventningerne til landbruget i 2012 og 2013, så har vi valgt at tage 
udgangspunkt i en ”Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2011-2013, som er udarbejdet 
af VIDENCENTRET FOR LANDBRUG i marts 2012. Rapporten er ikke offentligt tilgængeligt, 
men kan ses i bilag 5. I rapporten er forventningerne, at landbrugets driftsresultat vil blive løftet 
markant frem mod 2013. Det forventes, at det gennemsnitlige resultat i perioden vil være ca. 
400.000 DKK, hvilket er betydeligt bedre, end det vi så i vores risikovurdering i afsnit 9. Det skal 
nævnes, at resultatet er før løn til ejeren, hvorfor resultatet stadigvæk vurderes som værende 
utilfredsstillende. Årsagerne til de forventede forbedrede resultater er hovedsageligt: 

- Højere produktpriser. 
- En styrkelse af effektiviteten samt produktiviteten i landbruget. 
- Den internationale gældskrise medfører lave renter og dermed lave 

finansieringsomkostninger, som dog i nogen grad ophæves af højere bidragssatser og 
rentemarginaler. 

Det forventes endvidere, at gældsniveauet vil falde fra ca. 66,6 % i 2010 til 62 % i 2013 pga. et 
lavere investeringsniveau. Et lavere gældsniveau vurderes som værende positivt for branchen. 
 
Hvis vi ser på hvad landmændene selv forventer, så fremgår det af ”Landmandsbarometret” fra 
december 2011 (udgivet af VIDENCENTRET FOR LANDBRUG, jf. bilag 6), at landmændene 
ligeledes forventer fremgang i driftsresultatet. Fremgangen forventes med baggrund i højere priser 
og større produktion. Landmændene forventer endvidere ikke, at investeringerne i 2012 vil blive 
forøget. 
Dermed er både landmændene selv og VIDENCENTRET FOR LANDBRUG enige om udviklingen 
indenfor landbruget de næste par, hvor de forventer et forbedret driftsresultat, hvilket vurderes som 
værende positivt. 
 

Boligpriser 
Nationalbanken skriver i deres kvartalsrapport for 1. kvartal 2012, at de mener, at boligmarkedet i 
den første halvdel af 2012 vil falde pga. den negative stemning på markedet, mens de tror, at 
boligmarkedet herefter vil blive stabiliseret med svagt stigende priser. De beregninger som 
Nationalbanken foretager på boligpriserne siger, at boligpriserne ved de aktuelle rentevilkår er 
under ligevægtsniveauet.60 
De Økonomiske Råd (Vismændene) skriver i deres konjunkturvurdering for Dansk økonomi 
udarbejdet i efteråret 2011, at de forventer, at de reale boligpriser i de kommende år fortsat tilpasses 
i en nedadgående retning. De forventer, at boligpriserne først når et ligevægtsniveau i 2014. Der er 
dog ikke tale om så markante fald i boligpriserne, som vi så i 2008 og 2009.61 

                                                 
60 
http://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/Aktuelle_oekonomiske_og_monetaere_tendenser/$file/KVO1
_2012_soemu.pdf (17/4 2012) 
61 http://www.dors.dk/graphics/Synkron-
Library/Publikationer/Rapporter/Efter%E5r_2011/Trykt%20rapport/Samlet%20KapI%20A.pdf (17/4 2012) 
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Hvis man ser på fx Danske Bank og Nykredits udmeldinger omkring deres forventninger til 
boligpriserne i 2012, så tror Nykredit på stigende priser i 201262, mens Danske Bank tror på svagt 
faldende boligpriser i 201263. 
Dermed er der generelt forskellige holdninger til udviklingen i boligpriserne, men fælles for alle 
udmeldingerne er, at de ikke forventer så markante udsving, som vi så i 2008, 2009 og til dels i 
2011. Dette vurderes som værende positivt for banksektoren og Sydbank. 
 

10.2 Budgettering af base case 

10.2.1 Budgetteringsperiode 

Banker er meget konjunkturfølsomme, hvilket taler for, at man vælger en lang 
budgetteringsperiode. Vi har budgetteret med både lavkonjunktur og højkonjunktur, samt vores bud 
på en såkaldt steady-rate. Den steady-rate vi benytter er den, vi mener, er et gennemsnit for en fuld 
konjunkturperiode. Vi har derfor valgt en budgetteringsperiode på 10 år. Vi har ikke valgt en 
længere budgetperiode, da vi mener, at usikkerheden i forbindelse med estimering af posterne bliver 
for stor. 
 

10.2.2 Resultatopgørelsen 

10.2.2.1 Bankudlån og bankindlån 
Hovedindtægten i Sydbank kommer fra bankens nettorenteindtægter. Vi har valgt at opdele 
Sydbanks renteindtægter og renteudgifter i indtægter og udgifter på bankudlån og bankindlån samt 
andet udlån og indlån. Bankudlån og bankindlån er udlån og indlån til de ”almindelige” kunder i 
banken. Andet udlån er kassebeholdning hos kreditinstitutter og centralbanker, obligationer og 
tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker. Andet indlån består af indlån i pulje, 
obligationer, gæld til kreditinstitutter og centralbanker og efterstillet kapitalindskud. Årsagen til at 
vi har valgt at opdele disse er, at vi mener, at det er vigtigt at vise, hvor kerneindtjeningen skabes 
samt det forhold, at der er en betydelig forskel i renterne på de to poster. 
Endvidere er der den forskel, at Sydbank kan justere på rentemarginalen på bankudlån og 
bankindlån, mens det er sværere på andet udlån og indlån som følger den generelle udvikling i 
markedet. 
 
De vækstrater vi har valgt for bankudlån og bankindlån fremgår af nedenstående figur 35. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
62 http://bolignyheder.boligsiden.dk/2012/02/nykredit-boligpriserne-vil-stige-i-ar/ (17/4 2012) 
63 http://home.dk/bolignyt/flere-artikler/januar-2012/prognose-2012-boligsaelgerne-har-oplevet-det-vaerste- (17/4 2012) 
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Figur 36 – udvikling i bankudlån og bankindlån 
I mio. DKK R2011 E2012 E2013 E2014 E2015 E2016 E2017 E2018 E2019 E2020 E2021 

Forventning nom. 

BNP vækst 3,1% 3,3% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 3,1% 

Vækst -8,7% -5,0% -2,0% 1,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 4,0% 3,0% 3,0% 

Gns. Bankudlån 80.129 76.122 74.600 75.346 76.099 77.621 79.950 83.148 86.474 89.068 91.740 

Vækst 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 1,0% 2,0% 2,5% 3,0% 3,0% 2,5% 2,5% 

Gns. Bankindlån 65.443 67.406 68.754 69.441 70.136 71.539 73.327 75.527 77.793 79.737 81.731 

Kilde: Egen tilvirkning og årsrapporten for Sydbank 2011 

 
Det ses at væksten i bankudlån i 2011 var negativ med 8,7 %. Vi har ligeledes valgt en negativ 
vækst i 2012 og 2013, da det er vores vurdering, at 2012 og 2013 fortsat vil være præget af 
udfordringer i banksektoren, hvilket vurderes, at medføre et fald i udlån. Herefter vurderer vi, at 
Sydbank vil formå at øge deres udlån frem mod 2019, hvorefter vi vurderer, at en steady-rate på 3 
% er realistisk. Det ses at vores forventninger til den nominelle BNP er på 3,1 % i E2021 samt i 
terminalperioden, som beskrevet i makroanalysen. Det faktum at Sydbank ikke vokser mere end 
samfundsøkonomien sikrer også, at Sydbank ikke bliver større end samfundsøkonomien i 
fremtiden. 
Når vi skal vurdere udviklingen i indlån, så har vi valgt at denne i starten af perioden er på 3 %, 
hvorefter den falder frem mod 2014. Fra 2015 forventer vi, at udviklingen i indlån tilnærmelsesvis 
følger udviklingen i udlån. 
 

10.2.2.2 Renten på bankudlån og bankindlån 
Jf. nedenstående figur 36 forventer vi, at Sydbank vil hæve renten på udlån fra 2012 til 2016. I 2012 
og 2013, er det vores vurdering, at der alene vil være tale om marginalforhøjelser, mens vi 2014 og 
2015 forventer, at markedsrenterne stiger, mens marginalen stadigvæk hæves lidt. I 2015 til 2017 
forventer vi en stabil rentemarginal. Fra 2018 og frem forventer vi, en faldende rentemarginal ned 
mod en steady-rate rentemarginal på 3,6 %. Dette passer også sammen med, at vi forventer den 
højeste vækst i udlån fra 2018, hvormed konkurrencen alt andet lige vil forøges, hvilket vil presse 
rentemarginalen. 
 

Figur 37 – udvikling i rente på hhv. bankudlån og bankindlån samt rentemarginalen 
I mio. DKK R2011 E2012 E2013 E2014 E2015 E2016 E2017 E2018 E2019 E2020 E2021 

Rente på bankudlån 4,1% 4,5% 4,7% 5,2% 5,7% 6,0% 6,0% 5,7% 5,4% 5,4% 5,4% 

Renteindtægter bankudlån 3.274 3.425 3.506 3.918 4.338 4.657 4.797 4.739 4.670 4.810 4.954 

Rente på bankindlån 1,0% 1,0% 1,0% 1,3% 1,5% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 

Renteudgifter på bankindlån 633 674 688 868 1.052 1.288 1.320 1.359 1.400 1.435 1.471 

Udvikling i rentemarginal 3,1% 3,5% 3,7% 4,0% 4,2% 4,2% 4,2% 3,9% 3,6% 3,6% 3,6% 

Kilde: Egen tilvirkning og årsrapporten for Sydbank 2011 
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10.2.2.3 Andet udlån og andet indlån 
Udviklingen i disse poster har været svære at vurdere, da vi kan se, at disse poster har haft pæne 
udsving i vores regnskabsanalyse, og udsvingene har ingen sammenhæng med udviklingen i 
bankudlån og bankindlån. Vi så i 2011, at udlånet steg markant, mens indlån faldt markant. Derfor 
har vi valgt at udlånet stiger pænt i 2012, mens indlån falder moderat i 2012. Herefter har vi valgt, 
at de udvikler sig tilnærmelsesvist ens i resten af perioden. 
 

Figur 38 – udvikling i andet udlån og andet indlån 
I mio. DKK R2011 E2012 E2013 E2014 E2015 E2016 E2017 E2018 E2019 E2020 E2021 

Vækst 9,7% 5,0% 3,0% 2,0% 2,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

Gns. andet udlån 45.745 48.032 49.473 50.463 51.472 51.987 52.507 53.032 53.562 54.098 54.638 

Vækst -7,8% -2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

Gns. andet indlån 59.347 58.160 59.323 60.509 61.719 62.954 63.583 64.219 64.861 65.510 66.165 

Kilde: Egen tilvirkning og årsrapporten for Sydbank 2011 

 

10.2.2.4 Renten på andet udlån og andet indlån 
Denne post har også været svær at vurdere, men vi har valgt at tage udgangspunkt i 
markedsrenterne stiger i 2014 og 2015, som set ovenfor i figur 38, og marginalen er dermed 
uændret i hele perioden. 
 

Figur 39 – udvikling i renterne på andet udlån og andet indlån 
I mio. DKK R2011 E2012 E2013 E2014 E2015 E2016 E2017 E2018 E2019 E2020 E2021 

Rente på andet udlån 2,4% 2,4% 2,4% 2,8% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 

Renteindtægter andet udlån 1.089 1.143 1.178 1.403 1.637 1.653 1.670 1.687 1.704 1.721 1.738 

Rente på andet indlån 1,0% 1,0% 1,0% 1,4% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 

Renteudgifter andet indlån 602 590 602 856 1.120 1.142 1.154 1.165 1.177 1.189 1.200 

Kilde: Egen tilvirkning og årsrapporten for Sydbank 2011 
 

10.2.2.5 Nettorenteindtægter 
På baggrund af ovenstående budgettering fås følgende udvikling i nettorenteindtægterne. 
 

Figur 40 – udvikling i nettorenteindtægter 
I mio. DKK R2011 E2012 E2013 E2014 E2015 E2016 E2017 E2018 E2019 E2020 E2021 

Nettorenteindtægter 3.128 3.305 3.395 3.597 3.803 3.881 3.993 3.901 3.796 3.906 4.020 

Kilde: Egen tilvirkning og årsrapporten for Sydbank 2011 

 

10.2.2.6 Lånesagsgebyrer og garantiprovision 
I vores budgettering af denne post har vi valgt, at den følger væksten i bankudlån, da vi mener, at 
gebyrer og provisioner følger det generelle aktivitetsniveau på bankudlån. Hvis vi kigger på 
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udviklingen fra 2010 til 2011 så, så vi at bankudlån faldt med 8,7 % mens lånesagsgebyrer og 
garantiprovisioner faldt med 9 %. 
 

Figur 41 – udviklingen i lånesagsgebyrer og garantiprovision 
I mio. DKK R2011 E2012 E2013 E2014 E2015 E2016 E2017 E2018 E2019 E2020 E2021 

Vækst i lånesagsgebyrer og 

garantiprovision -9% -5% -2% 1% 1% 2% 3% 4% 4% 3% 3% 

Lånesagsgebyrer og 

garantiprovision 192 182 179 181 182 186 192 199 207 213 220 

Kilde: Egen tilvirkning og årsrapporten for Sydbank 2011 

 

10.2.2.7 Handelsindtjening 
Handelsindtægter i en bank vurderes som værende ustabil og volatil indtjening, som er meget svær 
at budgettere. Når vi kigger på udviklingen for 2005 til 2011, så ser vi, at handelsindtjeningen i 
gennemsnit har udgjort 44,6 % af basisindtjeningen ex. handelsindtjeningen. På baggrund heraf har 
vi valgt at bruge de 44,6 % i hele vores budgetperiode, da dette tal tager højde for både høj- og 
lavkonjunktur. 
 

Figur 42 – udvikling i handelsindtjening 

I mio. DKK R2011 E2012 E2013 E2014 E2015 E2016 E2017 E2018 E2019 E2020 E2021 
% af basisindtj. ex 
handelsindtj. 27,9% 44,6% 44,6% 44,6% 44,6% 44,6% 44,6% 44,6% 44,6% 44,6% 44,6% 

Handelsindtjening 927 1.555 1.594 1.685 1.777 1.814 1.867 1.829 1.785 1.837 1.891 

Kilde: Egen tilvirkning og årsrapporten for Sydbank 2011 

 

10.2.2.8 O/I 
Vi har valgt at holde dette nøgletal konstant i hele budgetperioden på 0,56 DKK pr. 
indtjeningskrone. De 0,56 DKK er gennemsnittet for perioden 2005 til 2011. Vi vælger at sætte O/I 
ned fra 0,58 DKK i 2011 til de 0,56 DKK, da vi forventer at Sydbank holder omkostningerne 
relativt stabile i 2012 i forhold til basisintjeningen, mens vi forventer at basisindtjeningen stiger. At 
omkostningerne i 2012 er stabile ift. 2011, understøttes også af, at adm. direktør for Sydbank Karen 
Frøsigs udtalelse, jf. bilag 3. 
 

Figur 43 – udvikling i O/I, basisindtjening og basisomkostninger 

I mio. DKK R2011 E2012 E2013 E2014 E2015 E2016 E2017 E2018 E2019 E2020 E2021 
Udvikling i O/I 0,58 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 

Basisindtjening 4.247 5.043 5.167 5.463 5.763 5.881 6.052 5.930 5.789 5.957 6.131 

Basisomkostninger -2.463 -2.824 -2.894 -3.059 -3.227 -3.293 -3.389 -3.321 -3.242 -3.336 -3.433 

Kilde: Egen tilvirkning og årsrapporten for Sydbank 2011 
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10.2.2.9 Nedskrivninger 
Denne post er meget svær at budgettere på, da den er meget afhængig af kreditkvaliteten i 
udlånsporteføljen, samt udviklingen i konjunkturerne. Som ekstern analytiker er det svært at 
vurdere de fremtidige nedskrivninger på baggrund af de historiske nedskrivninger, da det er svært, 
at vurdere kvaliteten af udlånsporteføljen. Endvidere er det også meget svært at vurdere, om 
pengeinstitutternes tidligere nedskrivninger afspejler de reelle tab, eller om de har været for små 
eller store. 
Under vores risikovurdering så vi, at Sydbanks udlån og garantier til landbrug og fast ejendom 
fordelt på ratingklasser, var med en overvægt i de dårlige ratingklasser (5-default).  
Som beskrevet i makroanalysen samt i PEST-analysen, så forventer vi, at boligpriserne vil 
stabilisere sig indenfor de kommende år og tvangsauktionerne vil falde marginalt. På 
landbrugsområdet forventer vi en forbedring af driftsresultaterne i de kommende år, samt et svagt 
faldende gældsniveau, hvilket vurderes som positivt for Sydbank. 
På baggrund heraf vurderes det, at Sydbank i de næste 3 år, vil have en nedskrivningsprocent på 
over 1 %, dog støt faldende. I 2015 forventer vi en nedskrivningsprocent på under 1 % og denne 
falder til ca. 0,6 %, som vi mener, er et fornuftigt niveau for steady-rate på nedskrivninger. Dette 
niveau understøttes også af, at gennemsnittet for Sydbanks nedskrivninger de seneste 7 år, hvilket 
dækker over en periode med både højkonjunktur og lavkonjunktur, er på ca. 0,6 %. 
 

Figur 44 – udviklingen i Sydbanks nedskrivninger og nedskrivningsprocenten 
I mio. DKK R2011 E2012 E2013 E2014 E2015 E2016 E2017 E2018 E2019 E2020 E2021 

Vækst i nedskrivninger -14,6% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% -14,0% -7,0% -3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Nedskrivninger -1.195 -1.135 -1.022 -868 -695 -598 -556 -539 -539 -539 -539 

Nedskrivningsprocent 1,50% 1,45% 1,36% 1,16% 0,92% 0,78% 0,71% 0,66% 0,64% 0,61% 0,60% 

Kilde: Egen tilvirkning og årsrapporten for Sydbank 2011 
 

10.2.2.10 Beholdningsresultat, Poster med engangskarakter og Bidrag til garantifonden 

og DPB 
I vores regnskabsanalyse så vi, at beholdningsresultatet har været meget svingende i 
analyseperioden. Derfor har vi valgt at tage gennemsnittet af beholdningsresultatet i 
analyseperioden, som er 54 mio. DKK. 
Poster med engangskarakter er poster, som ikke er tilbagevendende, og derfor har vi valgt ikke at 
budgettere på disse, idet de ikke er en del af kernedriften. 
Bidrag til garantifonden og Det Private beredskab forventer vi vil være på samme niveau i 2012, 
som i 2011. Herefter forventer vi et fald i posten, da vi forventer, at konjunkturerne stille og roligt 
forbedres. Det er vores forventning, at der fra 2016 ikke længere vil være bidrag til denne post, 
således vi dermed vender tilbage til niveauet fra 2007 og bagud. 
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Figur 45 – udviklingen i beholdningsresultat, Poster med engangskarakter og bidrag til 
garantifonden og DPB 

I mio. DKK R2011 E2012 E2013 E2014 E2015 E2016 E2017 E2018 E2019 E2020 E2021 

Beholdningsresultat -15 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

Poster med engangskarakter  -171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Garantifonden og DPB -102 -100 -50 -50 -25 0 0 0 0 0 0 

Kilde: Egen tilvirkning og årsrapporten for Sydbank 2011 

 
10.2.2.11 Skat 
Selskabsskatten er 25 %, men da virksomheder har et individuelt skatteregnskab, vil den reelle 
skattebetaling ift. resultatet før skat ofte være forskellig fra 25 %. Derfor har vi valgt at tage 
udgangspunkt i den gennemsnitlige skatteprocent, som Sydbank har betalt de seneste 7 år. Denne er 
på 27,1 %. 
 

Figur 46 – udvikling i årets resultat efter skat 

I mio. DKK R2011 E2012 E2013 E2014 E2015 E2016 E2017 E2018 E2019 E2020 E2021 

Resultat før skat 301 1.038 1.256 1.539 1.870 2.044 2.161 2.124 2.062 2.136 2.213 

Skat 37,5% 27,1% 27,1% 27,1% 27,1% 27,1% 27,1% 27,1% 27,1% 27,1% 27,1% 

Årets resultat efter skat 188 756 915 1.122 1.363 1.490 1.575 1.548 1.503 1.557 1.613 

Kilde: Egen tilvirkning og årsrapporten for Sydbank 2011 

 

10.2.2.12 Årets resultat 
Som vi kan se af figur 46, så er årets resultat efter skat stærkt stigende i starten af budgetperioden, 
hvorefter den flader lidt ud, men dog stadigvæk stigende. Årsagen til den markante forbedring i 
starten af perioden er primært, at nedskrivningerne mindskes, poster med engangskarakter er fjernet 
samt en stigning i rentemarginalen. 
 

10.2.2.13 Terminalperioden 
Vi har i terminalperioden valgt de samme vækstrater, som vi havde i E2021. Forudsætningerne kan 
ses i bilag 7.  
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Figur 47 – budgettering af terminalperioden 

I mio. DKK T2022 
Renteindtægter i alt 6.858 

Renteudgifter i alt 2.720 

Nettorenteindtægter 4.138 

Lånesagsgebyrer og garantiprovision 226 

Handelsindtjening 1.947 

Basisomkostninger -3.534 

Nedskrivninger -539 

Beholdningsresultat 54 

Resultat før skat 2.292 
Skat 621 

Årets resultat 1.671 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

10.2.3 Balancen 

Da der er tale om en bank, så skal man også budgettere på balance, idet bankerne skal overholde 
visse lovgivningsmæssige krav – her tænkes på lovkravene til solvensgraden. Solvensgraden 
udregnes som basiskapitalen ift. risikovægtede aktiver, som er nævnt under vores afsnit omkring 
solvens. Nedenfor vil vi derfor budgettere på Sydbanks risikovægtede aktiver samt på 
basiskapitalen. 
 

10.2.3.1 Risikovægtede aktiver 
Som ekstern analytiker er det nærmest umuligt at analysere, hvordan Sydbank (pengeinstitutternes) 
udregner deres risikovægtede aktiver. Dette da hvert pengeinstitut selv beregner deres 
risikovægtede aktiver ud fra interne risikomodeller. Derfor har vi valgt at lave en grov antagelse 
om, at Sydbanks risikovægtede aktiver følger udviklingen i deres bankudlån. I 2011 udgjorde de 
gennemsnitlige risikovægtede aktiver 90 % af Sydbanks gennemsnitlige bankudlån, mens 
gennemsnittet for de seneste 7 år er på 97,7 %. Der kunne argumenteres for, at procenten skal 
svinge alt efter om der er højkonjunktur eller lavkonjunkt, idet det må formodes, at risikoen på 
bankudlån stiger ved lavkonjunktur og falder ved højkonjunktur. Vi har valgt at benytte de 97,7 %, 
idet det vurderes at give det bedste billede, da der i dette tal er indregnet både høj- og 
lavkonjunktur. 
 

Figur 48 – udvikling i Sydbanks risikovægtede aktiver 

Kilde: Egen tilvirkning og årsrapporten for Sydbank 2011 
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10.2.3.2 Solvensgrad 
Som tidligere belyst i afsnittet omkring solvens er lovkravet, at solvens skal være minimum 8 %. 
Det individuelle solvensbehov for Sydbank er af Finanstilsynet opgjort til 9,4 %. Det betyder, at 
basiskapitalen minimum skal udgøre 9,4 % af de risikovægtede aktiver.  
Sydbank har selv fastsat et mål for kapitaliseringen i banken, som går på at basiskapitalen minimum 
skal udgøre 9,9 mia. DKK, svarende til en solvens på 14 % i 201164.  
Med den kommende indførelse af Basel III ændres kravene til den samlede solvens samt til 
kernekapitalprocenten, som beskrevet i afsnittet under Basel III. Men med den nuværende 
kapitalisering i Sydbank, vil Basel III reglerne ikke nødvendigvis medføre en yderligere 
kapitalisering i Sydbank. Dette menes, da Sydbanks nuværende solvensgrad på 16,1 % 
(kernekapitalprocenten ex. hybrid er 13,4 % i 2011 – skal være 4,5 % ifølge Basel III reglerne), og 
målet på de 14 % ligger betydeligt over både de nuværende regler og Basel III reglerne. 
Det kan diskuteres om Sydbank er overkapitaliseret, idet de kunne have en større del af deres 
kapital ude at tjene penge og derved skabe værdi for aktionærerne. At Sydbanks solvensgrad er 
betydeligt højere end hvad der er nødvendigt, kan hænge sammen med, at Sydbank ønsker at 
fremstå som en solid og robust bank. Dermed er den høje solvens alt andet lige med til at sikre, at 
kunderne og øvrige interessenter har tillid til Sydbank. 
I det nedenstående afsnit, hvor vi beregner Sydbanks cash flow til equity, har vi derfor valgt at lave 
to beregninger. Én hvor vi tager udgangspunkt i, at Sydbanks solvensgrad skal være 14 % og én 
anden beregning, hvor der tages udgangspunkt i de solvenskrav, som Basel III opstiller samt det 
individuelle solvensbehov på 9,4 %. Dette gøres for at se, om Sydbank med deres nuværende 
målsætning for solvensen ift. Basel III reglernes krav og det individuelle solvensbehov, destruerer 
værdi for aktionærerne. 
 

10.2.4 Cash flow til equity 

10.2.4.1 Cash flow til equity ud fra Sydbanks solvensmål 
På baggrund af vores budgettering på resultatopgørelsen og balancen, kommer vi frem til det cash 
flow til equity, som fremgår af figur 49. 
 

Figur 49 – udvikling i Sydbanks cash flow til equity med baggrund i deres eget solvensmål 

 
Kilde: Egen tilvirkning og årsrapporten for Sydbank 2011 

                                                 
64 Sydbanks årsrapport 2011, side 12 
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”Budgetteret basiskapital, nødvendig” er beregnet ved at gange den budgetterede solvensgrad på 14 
% med de budgetterede risikovægtede poster, jf. figur 47. 
”Basiskapital udover overført overskud” er 3.092 mia. DKK i 2011, denne ændres i 2012, hvor der 
indfries supplerende kapital på 743 mio. DKK, hvorfor beløbet nedsættes til 2.349 mia. DKK i 
resten af budgetperioden65. Beløbet er fundet ved at kigge på Sydbanks årsrapport for 2011, hvor 
det ses, at de har kapital på de 3.092 mia. DKK udover deres overførte overskud. Ved at fastholde 
på denne post, så forudsættes det dermed også, at ændringer i basiskapitalen kun kan ske med 
overført overskud. 
Cash flow til equity er til og med 2016 svarende til årets resultat, da Sydbank indtil da er 
overdækket ift. deres solvensmål. I 2017 ses det, at ”budgetteret overskud, nødvendig” er på 8.587 
mio. DKK mod ”overført overskud primo” på 8.300 mio. DKK. Derfor tages der 287 mio. DKK fra 
årets resultat i 2017, som overføres til ”overført overskud i alt”, hvormed der opnås den nødvendige 
basiskapital. Samme fremgangsmåde er brugt i resten af budgetperioden samt terminalperioden. 
 

10.2.4.2 Cash Flow til equity ud fra Basel III reglerne samt det individuelle solvensbehov 
Som det ses af nedenstående figur, så kan Sydbank i hele budgetperioden overføre hele årets 
resultat, da der nu er et lavere krav til solvensen. Årsagen til den budgetterede solvens er over Basel 
III reglerne til og med 2017, er at vi i den periode har valgt at benytte Sydbanks individuelle 
solvensbehov. 
 

Figur 50 – udvikling i Sydbanks cash flow til equity med baggrund i Basel III samt det 
individuelle solvensbehov 

 
Kilde: Egen tilvirkning og årsrapporten for Sydbank 2011 

 
Som det ses, så svarer cash flow til equity til årets resultat i hele budget- og terminalperioden. 
 

11.0 Værdiansættelse 

Vi vil i dette afsnit, på baggrund vores budgettering udarbejde selve værdiansættelsen af Sydbank. 
Vi starter med at beregne afkastkravet til egenkapitalen (CAPM), da denne senere skal bruges til at 
tilbagediskontere de fundne cashflow til egenkapitalen (ECF). Til slut vil vi beregne den teoretiske 

                                                 
65 Jf. afsnit 9.2 
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kurs på Sydbank aktien. Kursen vil blive beregnet både ud fra Sydbanks eget solvensmål samt ud 
fra Basel III reglerne, hvor der dog tages højde for Sydbanks individuelle solvenskrav på 9,4 %. 
 

11.1 CAPM 

I forbindelse med vores værdiansættelse har vi brugt visse forudsætninger, som vil blive beskrevet i 
dette afsnit. Vi beskriver den risikofri rente, beta og risikopræmien, som alle indgår i CAPM-
modellen. 
 

11.1.1 Risikofri rente 

Den risikofrie rente sætter analytikere normalt ud fra en 10-årig statsobligation, denne ligger pt. på 
2,05 %.66 Denne rente er dog historisk lav, og bunder i, at danske statsobligationer bliver betragtet 
som ”safe haven” af udlandet. Vi mener derfor ikke, at man kan bruge denne i vores budgetperiode. 
Vi har derfor set på, hvad renten har været de seneste 10 år på 10-årige danske statsobligationer, og 
brugt denne, da det vurderes at denne giver et mere retvisende billede. Hvis man tager et 
gennemsnit over 10 år, så kommer man frem til en rente på 3,819 %.67 Det er den rente vi har brugt. 
 

11.1.2 Beta 

For at finde beta har vi brugt Bloomberg samt Damodaran. Når man slår et selskabs beta op på 
Bloomberg, får man ikke den ”rigtige” beta, men en Bloomberg beta. Bloomberg tager aktiens raw 
beta og ganger den med 2/3 dele og ligger 1/3 del af markedets beta til. Markedet er her C20-
indekset. Aktiens beta ifølge Bloomberg bliver enten lidt lavere, hvis raw beta er over 1, eller lidt 
højere hvis aktiens raw beta er under 1, da markedets beta altid er 1. Ud over dette bygger deres 
beta på en historik på to år.  Bloomberg bruger dette tal for at få et mere stabilt beta, og skærer 
samtidig de store udsving fra - også kaldet ”halerne”, når man kigger på normalfordelingen. 
Bloomberg bruger en beta på 1,0768. Vi har brugt Bloomberg, da vi ser virksomheden som meget 
anerkendt. 
Damodaran mener, at man skal finde beta på en finansiel virksomhed ved at benytte bottom-up 
beta. Bottom-up beta betyder, at man deler selskabet op i deres forskellige forretningsområder, og 
sammenligner med branchen som helhed, og derefter vægter dem efter hvor meget hvert 
forretningsområde udgør af selskabet.69 
Vi har ikke valgt at justere beta for gearing, der er to årsager til, hvorfor vi ikke gør dette. For det 
første er pengeinstitutter meget homogene i deres kapitalstruktur idet, de alle er reguleret i henhold 
til lovgivningen. Den anden årsag er, at det er svært at definere gæld i pengeinstitutter, hvorfor det 
er svært at fastsætte en gearing.70 

                                                 
66 
http://www.nationalbanken.dk/DNDK/Statsgaeld.nsf/side/Resultat_af_auktioner_over_statsobligationer!OpenDocumen
t 
67 http://nationalbanken.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1024 
68 Jf. bilag 8 
69 Damodaran A. Valuing Financial Service Firms. 2009 April, www.damodaran.com (6 april 2012) 
70 Damodaran A. Valuing Financial Service Firms. 2009 April, www.damodaran.com (6 april 2012) 



Side 81 af 137 
 

Når vi vælger at bruge branche beta og ikke justere for gearing, så betyder det, at vi implicit siger, 
at alle pengeinstitutter har samme beta indenfor den enkelte branche. For at korrigere for dette 
vælger vi at benytte Small/Regional Banks som en 70 % vægt, og Investment Banks som en 30 % 
vægt. Denne fordeling svarer til Sydbanks gennemsnitlige indtægtsgrundlag på hhv. almindelig 
bankdrift og handelsindtægter de seneste 7 år.  
Vi tager udgangspunkt i Damodarans skema, som ses i figur 50, for at beregne denne buttom-up 
beta. Button-up  betaen vægter vi med 50 %, og vi vægter Bloombergs beta med 50 %. Disse lagt 
sammen giver en samlet beta på 1,11, som vi bruger i vores værdiansættelse ud fra Sydbanks egen 
solvenskrav på 14 %. Hvis vi sammenligner med Jyske Bank og Spar Nord, så er deres beta jf. 
Bloomberg hhv. 1,05 og 0,6371. Som det ses er Jyske Banks beta meget tæt på Sydbanks, mens Spar 
Nords er betydeligt lavere. 
En beta for Sydbank på 1,11 vurderes som værende passende, da der har været stor usikkerhed i 
banksektoren de senere år, hvilket medfører udsving i kursen og dermed en beta over 1. 
 

Figur 51 – buttom-up betas  

 
Kilde:  Damodaran A. Valuing Financial Service Firms. 2009 April, side 17 

 
Når vi kigger på Sydbank ud fra Basel III, benytter vi os af en anden beta, da vi her anser risikoen 
for at være højere grundet den lavere kapital end Sydbanks egen solvenskrav. Vi antager derfor, at 
Sydbanks beta her vil være 0,1 højere end ud fra Sydbanks egen solvenskrav. 
 

11.1.3 Risikopræmie 

Risikopræmien på markedet bestemmes ud fra de forhold, som påvirker det forventede aktieafkast, 
da risikopræmien er det forventede aktieafkast minus den risikofrie rente.  Aktieafkastet afhænger 
bl.a. af markedets generelle risikoprofil. Hvis investorerne generelt er meget risikoaverse, vil kravet 
til det forventede afkast være højt og vice versa, hvilket vil påvirke risikopræmien. Risikopræmien 
på markedet er meget central, da den har indflydelse på CAPM, men problemet er, at risikopræmien 
ikke er en direkte observerbar størrelse, hvorfor den skal estimeres.  
Hvis man ser på den historiske risikopræmie for Danmark for perioden 1970-2002, ligger den på 
5,2 %72. Ifølge Ole Sørensen anbefales det at bruge en risikopræmie mellem 4 % og 6 %, det 

                                                 
71 Jf. bilag 8 
72 www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D 



Side 82 af 137 
 

nævnes endvidere at PriceWaterHouseCoopers har lavet en undersøgelse i 2008, som viste en 
risikopræmie på 4,7 %73. Brealey, Myers og Allen mener, at risikopræmien skal være 5-8 %, dette 
er dog gældende for USA74. Der er ingen garanti for, at risikopræmien vil være den samme de næste 
30 år. 
Med udgangspunkt i ovenstående har vi valgt at sætte risikopræmien til 5,5 %, da usikkerheden på 
aktiemarkedet er høj pt. samt, at vi forventer, at den vil forblive høj over de kommende år grundet 
de mange usikkerheder, der er på makrosiden. 
På baggrund af ovenstående får vi følgende afkastkrav til egenkapitalen, som så ses i nedenstående 
figur. 
 

Figur 52 – afkastkrav til egenkapitalen 

Sydbanks solvensmål Basel III 

Risikofri rente 3,819% Risikofri rente 3,819% 

Beta 1,11 Beta 1,21 

Forventet markedsafkast 9,319% Forventet markedsafkast 9,319% 

        

CAPM 9,92% CAPM 10,47% 

Kilde: Egen tilvirkning 

 
Som det ses er der forskel på de to scenarie, hvilket stemmer overens med den højere finansielle 
risiko, som Basel III medfører. 
 

11.2 Værdiansættelse ud fra base case budget 

På baggrund ovenstående budgettering kommer vi frem til følgende kurs: 
 

Figur 53 – Værdiansættelse af Sydbank med baggrund i Sydbanks eget solvensmål 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

                                                 
73 Sørensen O. Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, side 51-52 
74 Brealey, Myers and Allen. Principles of Corporate Finance, Ninth Edition, side 180 



Side 83 af 137 
 

 
Som det ses af figuren, så kommer vi frem til en teoretisk kurs på DKK 132,80 pr. aktie i vores base 
case scenarie. Hvis vi sammenholder denne med kursen den 1/5 2012, hvor kursen er 98,75 DKK 
pr. aktie, så svarer det til et kurspotentiale på 34,48 %. 
 

Figur 54 - Værdiansættelse af Sydbank med baggrund i Basel III og det individuelle 
solvensbehov 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
Når vi i stedet for Sydbanks eget solvensmål benytter de krav som Basel III opstiller, så kommer vi 
frem til en teoretisk kurs på DKK 145,52 pr. aktie. Hvis vi igen sammenholder med kursen pr. 1/5 
2012, så er der her et kurspotentiale på 47,36 %. 
 
Det ses hermed, at der er en betydelig forskel på kursen, alt efter hvilket krav der stilles til 
solvensen. Årsagen til forskellen på de to scenarier er, at den nødvendige egenkapital er mindre i 
Basel III scenariet, og dermed giver et andet cash flow til equity. Cash flowet i Basel III scenariet er 
dermed højere, da der ikke er så store krav til reinvesteringer i egenkapitalen. 
Der kan argumenteres for, at Sydbank er for konservativ, og dermed er overkapitaliseret og derfor 
destruerer værdi for aktionærerne. Dette er dog svært at vurdere, da kapitaliseringen også kan spille 
ind på andre parametre, såsom fx fundingmulighederne. 
 

11.3 Scenarieanalyse 

Vi vil i dette afsnit lave en scenarieanalyse på kursen, dvs. vi vil stressteste vores base case 
scenarie, i både positiv og negativ retning. Formålet med analysen er, at vise et udfaldsrum for 
aktien, samt for at give et indblik i, hvorledes kursen bliver påvirket ved at ændre i de forskellige 
faktorer.  
 
Vi har valgt at fokusere på følgende faktorer: 

• Udviklingen i bankudlån 

• Renteudviklingen på bankudlån og derved også rentemarginalen 
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• Udviklingen i lånesagsgebyrer og garantiprovision 

• Udviklingen i handelsindtjening 

• Udvikling i nedskrivninger 
Vi har valgt disse faktorer, da det vurderes, at de er de mest centrale og betydningsfulde faktorer for 
værdiansættelsen.  
 
Vil vi nu opstille forudsætninger for vores worst- og best case scenarie. 
 

Figur 55 – Worst case scenarie 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
Vi har valgt at benytte en fremgangsmåde, hvor vi blot forværrer faktorerne i vores worst case og 
forbedrer dem i vores best case. Der vil derfor ikke blive argumenteret for den valgte udvikling. 
 

Figur 56 – Best case scenarie 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
Vi benytter samme fremgangsmåde som i vores base case scenarie – udregningerne findes i bilag 7. 
 
I vores worst case scenarie med Sydbanks solvensmål kommer vi frem til en kurs på DKK 86,43 pr. 
aktie, hvilket svarer til et kursfald på 12,47 %. Ved brug af Basel III reglerne kommer vi frem til en 
kurs på DKK 82,69 pr. aktie, hvilket svarer til et kursfald på 16,26 %. Det skal her bemærkes, at 
Basel III kursen er lavere end kursen beregnet ud fra Sydbanks solvensmål. Dette skyldes, at de 
risikovægtede aktiver er lavere end i vores base case hvilket medfører, at Sydbank i beregning ud 
fra solvensmålet ikke har behov for de samme reinvesteringer i egenkapitalen, som vi så i vores 
base case. Dermed er der ikke så stor forskel på ECF i hhv. Sydbanks solvensmål og Basel III. Dog 
er ECF i Basel III stadigvæk lidt større end i Sydbanks solvensmål, men kursen bliver lavere, da 
CAPM er højere i Basel III beregningen, som tidligere beskrevet. 
 
I vores best case scenarie med Sydbanks solvensmål kommer vi frem til en kurs på DKK 156,66 pr. 
aktie, hvilket er en stigning på 58,64 % ift. kursen pr. 1/5 2012. Ved brug af Basel III reglerne 
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kommer vi frem til en kurs på DKK 170,37 pr. aktie, hvilket er en stigning på 72,53 % fra den 
nuværende kurs. Her ses det, at Basel III beregningen er højere end beregningen ud fra Sydbanks 
solvensmål, ligesom vi så i vores base case. Årsagen er, at der er behov for større reinvesteringer i 
egenkapitalen i beregningen ud fra Sydbanks solvensmål. Dermed destrueres der værdi for 
aktionærerne ved at have en høj solvens. 
Det er her interessant at se, at i det ene scenarie er det Basel III beregningen, der giver den højeste 
kurs, mens det i det andet scenarie er Sydbanks solvensmål beregningen, som giver den højeste 
kurs. Derved ser vi også, at der er en stor forskel på, om man værdiansætter en mere traditionel 
virksomhed eksempelvis en produktionsvirksomhed, da man her ikke tager højde for de lovmæssige 
krav, som vi gør, når vi værdiansætter banker. 
 
I nedenstående figur ses udfaldsrummet for Sydbank aktien med udgangspunkt i Sydbanks 
solvensmål og dermed den teoretiske kurs. 
 

Figur 57 – udfaldsrummet for Sydbank aktien 
 
 

 
Kilde: Euroinvestor.dk, samt egen tilvirkning 

 

11.4 Den teoretiske kurs på Sydbank aktien 

For at tage højde for vores scenarieanalyse, har vi valgt at vægte vores base case, worst case og best 
case scenarier med hhv. 70 %, 20 % og 10 %. Årsagen til, at vi har valgt at vægte scenarier, er for at 
forsøge at tage højde for de usikkerheder, der er forbundet med budgettering af den fremtidige 
udvikling i Sydbank. Vi har valgt at vægte worst case højere end best case scenariet, da det 
vurderes, at risikoen for at den nuværende gældskrise blusser op/bliver langvarig er større, end 
chancen for at den neutraliseres hurtigt. 
 

Kurs 

Tid 

DKK 156,66 

DKK 132,80 

DKK 86,43 
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På baggrund af disse vægte kommer vi frem til følgende teoretisk kurs på Sydbank aktien: 
 
Teoretisk kurs = (0,70*132,80) + (0,20*86,43) + (0,10*156,66) = 125,91 DKK. pr. Sydbank aktie 
 
Det vil sige, at vi i forhold til kursen pr. 1/5-2012, hvor kursen var 98,75 DKK pr. aktie vurderer, at 
den teoretiske kurs er 27,5 % højere. 
 

12.0 Konklusion 

 
Formålet med denne opgave var at beregne den teoretiske kurs på Sydbank aktien pr. 01.05.2012. 
Denne skulle beregnes på baggrund af en strategisk analyse, regnskabsanalyse, risikovurdering og 
en budgettering af Sydbanks forventede fremtidige økonomi. 
 

Strategisk analyse: 
Omverdenen har stor indflydelse på Sydbank. Samfundsudviklingen stiller fortsat store krav til 
Sydbanks udvikling af IT-systemer, uddannelse af medarbejdere, samt bankens håndtering af 
kunderne. Derudover har den seneste tid med finanskrise vist, at staten er klar til at lave 
lovgivningsmæssige indgreb for at understøtte banksektoren. Regeringer rundt om I verden er også 
klar til at øge reguleringen af den finansielle sektor, og har allerede på nuværende tidspunkt gjort 
dette i et vist omfang. De økonomiske konjunkturer har ligeledes stor betydning for Sydbank, idet 
forhold som renteudviklingen, ledigheden, konkurser og tvangsauktioner, samt ejendomspriser og 
landbrugspriser alle er forhold, der har konsekvenser for Sydbank. Stigende ledighed som vi har set 
i de seneste år, samt faldende boligpriser kan medføre yderligere tab for Sydbank og dermed 
påvirke bankens resultat negativt. 
 
Den konkurrencesituation som Sydbank befinder sig i vurderes at være moderat. Årsagen hertil er, 
at det vurderes, at den nuværende konkurrence mellem bankerne i Danmark er moderat til høj, 
samtidig med nogle relativt høje indgangsbarrierer for nye konkurrenter. Derudover har både 
kunderne og leverandører en relativ lav forhandlingskraft. 
 
Sydbank har en stor del af deres kunder i midt- og sønderjylland og da Sydbank er en sønderjysk 
bank, er de kendt i sønderjylland og har en loyal kundebase. Sydbank har en decentral 
beslutningskompetence og dermed er beslutningstagerne tættere på kunden. 
Sydbank har kun aktiviteter i Danmark og er derfor afhængig af dansk økonomi, hvilket også 
betyder, at de ikke har en så veldiversificeret portefølje som fx Nordea.  
 

Regnskabsanalyse: 
Vi så, at Sydbanks rentabilitet var tilfredsstillende i 2005-2007, mens den var acceptabel i 2008 og 
2009. I 2010 og 2011 var rentabiliteten utilfredsstillende med en ROE efter skat på hhv. 4,4 % og 
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1,96 %. Når vi sammenlignede udviklingen med peers så vi, at Sydbanks ROE efter skat var 
betydelig lavere i 2011 hvilket understøtter, at der er tale om et utilfredsstillende niveau. 
Årsagen til den negative udvikling i ROE’en efter skat har primært skyldes store nedskrivninger 
samt betalinger til Garantifonden og Det Private Beredskab. Endvidere har faldet i 
handelsindtjeningen også haft en negativ indflydelse på udviklingen i ROE’en. Vi så, at de 
risikovægtede aktiver faldt i perioden, hvilket er en udfordring for basisindtjeningen, da Sydbank alt 
andet lige ikke kan fortsætte med at hæve deres rentemarginaler, som vi så i analysen. 
 
Solvensen stiger i perioden, og er på 16,1 %, hvilket vurderes at være tilfredsstillende. Solvensen er 
betydeligt højere end det lovgivningsmæssige krav på 8 %, samt Sydbanks individuelle 
solvensbehov på 9,4 %, hvilket både kan være positivt og negativt. På positivsiden er, at banken 
bliver betragtet som robust, hvilket er fornuftigt i tider med store nedskrivninger. På negativsiden 
binder man ”unødig” kapital, som kunne være lånt ud og dermed skabe indtjening til aktionærerne. 
 

Basel III: 
Oplægget til Basel III blev offentliggjort i september 2010 i kølvandet af finanskrisen. Formålet 
med indførelsen af Basel III er at sikre en sund og stabil finansiel sektor, da den finansielle sektor 
har stor indflydelse på den generelle samfundsøkonomi. Basel III bliver gradvist indført frem mod 
2019, hvorefter solvenskravet vil være 10,5 %.  
Det viser sig i analysen, at Sydbank ikke bliver påvirket af Basel III reglerne, da Sydbank har en høj 
kernekapitalsprocent, samt en høj solvensprocent. Sydbank kan dog blive påvirket af Basel III 
reglerne i form af, at der bliver mindre risikovillig kapital, da samtlige banker i Europa skal opfylde 
disse nye kapitalkrav. Når der bliver mindre risikovillig kapital og dermed generelt mindre kapital, 
vil prisen på kapital alt andet lige stige. 
 

Risikovurdering: 
Når man ser på Sydbanks kreditrisiko så ser vi, at banken generelt har en god spredning af deres 
udlån på forskellige brancher og ratingklasser. Dog vurderes det, at banken er overeksponeret 
indenfor landbrugssektoren og fast ejendom, som ligeledes har været to problemområder for 
banken. Vi så, at de to brancher tilsammen udgjorde 47,3 % af Sydbanks samlede nedskrivninger, 
mens udlån og garantier til de to brancher udgjorde 23,3 %. Det blev derfor konkluderet, at 
Sydbank bør forsøge at reducere udlånet til specielt landbrugssektoren. Det generelle 
nedskrivningsniveau vurderes som værende acceptabelt til trods for, at niveauet er lidt højere end 
peers. Vi så endvidere, at Sydbank lever op til Finanstilsynets tilsynsdiamant, hvilket er 
tilfredsstillende. 
 
I vores analyse af Sydbanks likviditet så vi, at Sydbank har en dækning på 24,9 % ift. de 
lovmæssige krav til likviditeten på 10 % af de samlede gælds og garantiforpligtelser. Dermed 
vurderes likviditeten at være tilfredsstillende. 
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Sydbanks fundingstruktur bærer præg af, at en stor del af deres funding har en relativ kort løbetid, 
hvoraf en stor del er lånt i kreditinstitutter og centralbanker samt via kundernes indlån. I vores 
analyse af udlån kontra indlån så vi, at Sydbank har mere indlån end udlån, hvilket vurderes som 
værende positivt. 
Alt i alt vurderes udlånssammensætningen og dermed kreditrisikoen at være tilfredsstillende, 
hvilket ligeledes gælder for likviditeten og fundingstrukturen. 
 

Budgettering: 
Vi valgte en budgetperiode på 10 år for, at få både lavkonjunktur og højkonjunktur med i vores 
budgettering. Vi mener ikke, at det ville skabe ekstra værdi at vælge en længere periode, idet der 
derved bliver endnu større usikkerhed i estimeringen af resultat og balance. 
 
Med baggrund i vores makroanalyse, den strategiske analyse, regnskabsanalysen samt 
risikovurderingen budgetterede vi Sydbanks fremtidige resultatopgørelse og balance. Vi kom frem 
til, at Sydbank i budgetperioden vil forbedre deres resultat efter skat fra 188 mio. DKK i R2011 til 
1.613 mio. DKK i E2021 og 1.671 mio. DKK i T2022. Set i forhold til den historiske indtjening, så 
var denne faktisk højere i 2007, hvor den var 1.710 mio. DKK.   
 

Værdiansættelsen: 
Vi opdelte vores værdiansættelse i to dele således, at vi både beregnede kurser med udgangspunkt i 
Sydbanks eget solvensmål og ud fra Basel III reglerne, dog med hensyntagen til det individuelle 
solvensbehov for Sydbank. 
 
Afkastkravet fra aktionærer var på 9,92 % ud fra Sydbanks eget solvensmål, mens det ud fra Basel 
III reglerne og det individuelle solvensbehov var på 10,47 %. Årsagen til forskellen er, at der er en 
højere finansiel risiko ved en lavere solvens, hvilket alt andet lige vil medføre et højere afkastkrav. 
 
I vores beregning af kursen på Sydbank fik vi forskellige kurser alt efter, om vi brugte Sydbanks 
eget solvensmål eller Basel III reglerne samt det individuelle solvensbehov. Årsagen hertil er, at 
cash flow til equity bliver påvirket af de krav der stilles til egenkapitalen og dermed solvensen. I 
vores base case fik vi en kurs på 132,80 DKK pr. aktie ud fra solvensmålet, mens kursen ud fra 
Basel III samt det individuelle solvensbehov var 145,52 DKK pr. aktie. 
Vi lavede endvidere en scenarieanalyse, hvor kursen i vores worst case scenarie var hhv. 86,43 
DKK og 82,69 DKK. Dermed er kursen her højst ved brug af Sydbanks eget solvensmål. Årsagen 
hertil skal findes i, at de risikovægtede poster falder samt det forhold, at der næsten ikke er forskel i 
de to modellers cash flow til equity. I vores best case scenarie var kursen hhv. 156,66 DKK pr. aktie 
og 170,37 DKK pr. aktie. Årsagen til at kursen her er højst på Basel III modellen er, at de 
risikovægtede poster stiger og dermed stiller større krav til reinvesteringer i egenkapitalen. 
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Dermed er der stor forskel på kursen alt efter, om der benyttes Sydbanks eget solvensmål eller 
Basel III reglerne inklusiv det individuelle solvensbehov. Dette viser, at Sydbanks ”valg” af solvens 
alt andet lige har indflydelse på aktiekursen og dermed aktionærerne. 
 
I vores beregning af den teoretiske kurs valgte vi kun at benytte de kurser vi beregnede ud fra 
Sydbanks eget solvensmål, da det må forventes, at det er denne solvens Sydbank styrer efter. Ved at 
vægte vores base- worst- og best case kom vi frem til, at den teoretiske kurs er 125,91 DKK pr. 
aktie pr. den 1/5 2012.  
 

13.0 Perspektivering 

Er de nye Basel III reglers krav på 4,5 % til bankernes egenkapitalsandel høj nok – hvis ja, 
hvorfor har Sydbank så en egenkapitalsandel på 13,4 %? 
Der findes mange holdninger til Basel III reglernes kapitalkrav bl.a. har Admati (2010) studeret tre 
rapporter fra hhv. Bank of Canada, IIF og BIS. I dette studie findes der frem til, at deres 
beregningsgrundlag ikke er godt nok75. Admati siger fx, at BIS bruger et historisk egenkapitalkrav, 
hvor der ikke tages hensyn til, at en øget solvens vil mindske risikoen. Admati mener, at 
egenkapitalsandelen burde være på 10 %.76 
Andrew Haldane skriver i sin rapport ”Banking on the State, 2009”77, at han mener, at 
egenkapitalsandelen bør være helt op til 20 – 30 %. 
På baggrund af ovenstående ses det, at der er vidt forskellige holdninger til, hvad 
egenkapitalsandelen skal være i bankerne. Basel III reglerne lægger kun op til en egenkapitalsandel 
på 4,5 %, hvorfor man kan spørge sig selv, om Basel III reglernes krav til egenkapitalandelen er for 
lav? På baggrund af ovenstående virker det som værende fornuftigt, at Sydbank har en 
egenkapitalsandel på 13,4 % i 2011. 
Det kunne have været interessant at undersøge dette emne nærmere samt koble det sammen med, 
hvordan en øget egenkapital spiller ind på aktionærernes afkastkrav. Ved at lave denne kobling 
kunne vi være kommet med et mere uddybende bud på, hvilken indflydelse egenkapitalandelen har 
for kursen på Sydbanks aktie. 
 
Noget kunne tyde på, at Basel III reglernes krav ikke er store nok, men de er et skridt i den rigtige 
retning mod en mere stabil finansiel sektor. 
 
  

                                                 
75 Admati, Fallacies, Irrelevant Facts, and Myths in the discussion of Capital Regulation: Why Bank Equity is Not 

Expensive, December 2010. 
76 Admati, Fallacies, Irrelevant Facts, and Myths in the discussion of Capital Regulation: Why Bank Equity is Not 
Expensive, December 2010. 
77 www.bis.org/review/r091111e.pdf (22/4 2012) 
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15.0 Bilag 

Bilag 1 – Per Grønborg 
Per Grønborg 
<per.groenborg.danske.markets@danskebank.dk>  
19-03-2012 11:17 

Til ddf@finansanalytiker.dk, rene.tougaard@sydbank.dk 
cc  

Emne Re: VS: Spørgsmål til Per Grønborg vedr. Anbefalinger og Nøgletal 2010  

 
 

 

 

 

Det er korrekt at vi ikke har taget stilling til reformulering. Bankregnskaber er underlagt meget klare regler for 
opstilling og klassificering. Beregning af justeret resultat følger den samme vejledning som for øvrige 
selskaber. I øvrigt laves valuation altid på basis af forecasts og ikke historik, hvilket fjerner de fleste 
engangsposter. 
 
Håberdet gav dig et svar 
 
Per Grønborg 
 
Delivered to you with Danske Bank MCM device. 
 
--Original message--- 
Sender: DDF <ddf@finansanalytiker.dk> 
Sent time: 19/03/2012 08.25 
To: Per Grønborg/PGRN/Intranet/DDB@DKDDB04 
Subject: VS: Spørgsmål til Per Grønborg vedr. Anbefalinger og Nøgletal 2010  
 
Kære Per 
 
 
Vi har modtaget nedenstående e-mail angående ”Anbefalinger og Nøgletal 2010”, som jeg tillader mig at 
videresende til dig. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Camille Bjergvang  
 
 
Den Danske Finansanalytikerforening - CFA Denmark 
 
H.C. Andersens Boulevard 7, 1. sal, 1553 København V 
 
Tlf: +45 33 32 42 75 
 
Fax: +45 33 32 42 74 
 
ddf@finansanalytiker.dk  
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www.finansanalytiker.dk- www.cfa.dk 
 
 
Fra: Rene Tougård [mailto:Rene.Tougaard@sydbank.dk] 
Sendt: 14. marts 2012 16:12 
Til: DDF 
Emne: Spørgsmål til Per Grønborg vedr. Anbefalinger og Nøgletal 2010  
 
 
Hej Per  
 
Jeg har talt med Henning Skov Jensen, som henviste til dig.  
 
Kort fortalt er jeg ved at lave en værdiansættelse af et pengeinstitut, og har i den forbindelse læst 
Anbefalinger og Nøgletal 2010. Som jeg læser hæftet og de nøgletal der anbefales, så ser det ikke ud til, at 
der foretages reformulering af regnskabet, er det korrekt forstået??  
 
Jeg ser frem til at høre fra dig. 
 
 
Venlig hilsen  
 
Rene Tougård  
erhvervsrådgiver  
Direkte tlf.: 74 37 42 53 
 
Sydbank 
Roskilde  
Københavnsvej 9 
DK-4000 Roskilde 
 
Telefax: 74 37 42 51 
CVR-nr. 12626509 
 
rene.tougaard@sydbank.dk 
sydbank.dk 
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Bilag 2 – Kent Petersen 
 
Kent Petersen <kp@finansforbundet.dk>  
21-03-2012 09:13 

Til Rene Tougård <Rene.Tougaard@sydbank.dk> 
cc "larsl@danskebank.dk" <larsl@danskebank.dk> 

Emne SV: Vedr.: Re: HD Finansiering hovedopgave 

 
 

 
 
 
Hej Rene 
 
Jeg har skrevet mine svar i forlængelse af dine spørgsmål. Hvis du ønsker yderlig uddybning er du 
velkommen til at rette henvendelse. 
 
Kent 

 
 
Fra: Rene Tougård [Rene.Tougaard@sydbank.dk] 
Sendt: 20. marts 2012 12:37 

Til: Kent Petersen 

Cc: larsl@danskebank.dk 

Emne: Vedr.: Re: HD Finansiering hovedopgave 
 
Hej Kent 
 
Du har tidligere sagt, at du gerne vil stille op til et interview i forbindelse med den hovedopgave, som jeg skal 
skrive på HD Finansiering sammen med en af mine medstuderende.  
 
Jeg vil høre, om du har mulighed for at besvare de spørgsmål vi har, via email?  
 
Jeg tillader mig at skrive vores spørgsmål i denne mail, i håb om, at du har tid og lyst til at besvare dem.  
 
 
Vi har følgende spørgsmål:  
 
* Hvad ser du som de største udfordringer for de større pengeinstitutter i Danmark pt.?  
 
For mig er de store pengeinstitutters udfordringer delt op i primært 2 baner:  

1: Det generelle pres på indtjening i sektoren. Marginalerne er til stadighed små, samt den generelle 
afmatning i økonmien. Her er det efter min mening i relation til specielt det sidste, meget et 
spørgsmål om en gennerel ændring/forbedring af forbrugertilliden. Det er selvfølgelig også værd at 
bemærke, at der er stor forskel på udfordringerne fra pengeinstitut til pengeinstitut, da den 
forretningsmæssige situation er særdeles forskellig fra Nordea til Danske Bank, her tænker jeg på 
tab/hensættelser og omkostningstyring. I forlængelse af forbrugertilliden er der også et meget stort 
imagetab at indhente, hvilket efter min mening ikke er blevet tilstrækkeligt adresseret fra 
Finansrådet.  
2: Beskatning af sektoren er (ud over risiko for overregulering) er det andet store spørgsmål. 
Spørgsmålet om FTT (transaktionsbeskatning) der vil gøre det væsentligt dyre at drive finansiel 
virksomhed (dog stor sandsynlighed for at det ikke bliver til noget), men samtidig klart beskriver 
den politiske holdning til at branchen skal bidrage økonomisk til en økonomisk genopretning af 
samfundet (EU).  
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* Der har i de seneste par år været stor fokus på omkostningerne, og der er blevet afskediget en del ansatte 
i sektoren - hvordan ser du udviklingen i antallet af medarbejdere de næste par år? 
 
Prognoserne for beskæftigelse de næste par år ca 2.000 færre arbejdspladser pr. år i 2012 og 2013. 
Dette bliver til dels begrundet i ovennævnte omkostningsstyring/forretningsudvikling, også i den 
teknologiske udvikling. Overenskomstforhandlingerne med den lave lønudvikling, har dog taget 
brodden af det værste pres! 
 
* Hvad kommer Basel III reglerne til at betyde for banksektoren i Danmark og bankernes kunder? Vil 
reglerne medføre en yderligere konsolidering i sektoren?  
 
Umiddelbart vil det have den effekt at bankernes risikovillige kapital vil blive mindre og dermed vil 
prisen på kapital blive højere. Det vil med stor sandssynlighed også øge presset på en række 
virksomheder, således at forstå at de vil være tvunget til at konsolidere sig, for at kunne leve op til 
kapitalkravene og ikke mindst bureaukratiet der følger med. Det kræver dog at der er virksomheder 
der ønsker at købe op uden at de pressede virksomheder har været igennem Finansiel Stabilitet. Det 
sidste er lidt en "dark horse" i konsolideringsprocessen. 
 
* Hvilke konsekvenser ser for bankkunderne, hvis Tobin-skatten eller en lignende ordning bliver vedtaget?  
 
Som nævnt under 1, vil det betyde prisstigninger på produkterne, da stigende skatter/aftgifter altid 
vil aflejre sig hos kunderne. Dette skal ses i sammenhæng med kravet om øget konsolidering og 
ikke mindst aktionærenes ønske om udbytte/værdistigning af deres investering, hvilket kun 
efterlader kunderne til at betale (samt medarbejderne i form af færre arbejdspladser) 
 
Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte mig.  
 
På forhånd tak for hjælpen.  
Venlig hilsen  
 
Rene Tougård  
erhvervsrådgiver  
Direkte tlf.: 74 37 42 53 
 
Sydbank 
Roskilde  
Københavnsvej 9 
DK-4000 Roskilde 
 
Telefax: 74 37 42 51 
CVR-nr. 12626509 

 
rene.tougaard@sydbank.dk 
sydbank.dk 
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Bilag 3 – Karen Frøsig 

 
 

Spørgsmål til adm. direktør Karen Frøsig 
 

 
Spørgsmål: Hvordan differentierer Sydbank sig i forhold til andre banker? 

 
Spørgsmål: Hvad mener du, er Sydbanks stærkeste sider? 
 
Svar: ”Sydbank har en decentral struktur og derfor også en decentral beslutningskompetence. Ca. 
90 % af Sydbanks bevillinger foretages ude i de lokale enheder og dermed træffes beslutningen af 
de medarbejdere, der er tættest på kunden. Decentraliseringen er med til at sikre en målrettet fokus 
på kunden.” 
 
 
 
Spørgsmål: Der er blevet skåret ned på mængden af medarbejdere i Sydbank, senest i 2011, 
forventer du, at Sydbank er færdig med at tilpasse på medarbejdersiden? 
 
Svar: ”Det er min forventning, at basisomkostningerne vil være på 2008-niveau i 2012. Jeg 
forventer, at sektoren som helhed vil tilpasse sig til i forhold til konjunkturen, og det vil blandt 
andet ske gennem medarbejderreduktion” 
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Spørgsmål: Hvilke tiltag gør Sydbank for at overholde og implementere Basel III reglerne? 
 
Svar: ”Sydbank overvåger nøje de nye CRD IV/Basel III regler og tester løbende hvilken 
påvirkning de har på banken. Sydbank vil blive klar til at implementere reglerne, og jeg ser kun en 
mindre effekt af Basel III reglerne.” 
 
  
 
Spørgsmål: Hvordan ser du udviklingen i rentemarginalen i 2012? 
 
Svar: ”Vi så, at rentemarginalen steg i 2011 og jeg forventer, at rentemarginalen vil være svagt 
stigende i 2012. Danske Bank har lige meldt ud, at de vil forhøje deres rentemarginal med op til 1 
%, og vi ser på om de andre større banker følger denne stigning og vurderer på baggrund heraf, om 
vi skal hæve vores rentemarginal”. 
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Bilag 4 – Alle regnskabsanalyse excelark 
Resultatopgørelsen 

 
Indeks for resultatopgørelsen 

 
Balancen 
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Indeks for balancen 
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Nøgletal til regnskabsanalysen 
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Bilag 5 – Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2011 til 2013 
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Bilag 6 - Landmandsbarometret 
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Bilag 7 – Budgettering af terminalperioden – beregninger kan ses i vedlagte CD-
rom. 
I mio. DKK T2022 

3,1% 

Vækst 3,0% 

Gns. Bankudlån 94.492 

Vækst 2,5% 

Gns. Bankindlån 83.774 

I mio. DKK T2022 

Vækst 1,0% 

Gns. andet udlån 55.185 

Vækst 1,0% 

Gns. andet indlån 66.827 

I mio. DKK T2022 

Rente på bankudlån 5,4% 

Renteindtægter bankudlån 5.103 

Rente på bankindlån 1,8% 

Renteudgifter på bankindlån 1.498 

Udvikling i rentemarginal 3,6% 

I mio. DKK T2022 

Rente på andet udlån 3,2% 

Renteindtægter andet udlån 1.755 

Rente på andet indlån 1,8% 

Renteudgifter andet indlån 1.222 

I mio. DKK T2022 

Nettorenteindtægter 4.138 

I mio. DKK T2022 

Vækst i lånesagsgebyrer og 

garantiprovision 3% 

Lånesagsgebyrer og garantiprovision 226 

I mio. DKK T2022 
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Vækst i handelsindtjening 44,6% 

Handelsindtjening 1.947 

I mio. DKK T2022 

Udvikling i O/I 0,56 

Basisindtjening 6.311 

Basisomkostninger -3.535 

I mio. DKK T2022 

Vækst i nedskrivninger 0,0% 

Nedskrivninger -539 

Nedskrivningsprocent 0,58% 

I mio. DKK T2022 

Beholdningsresultat 54 

Poster med engangskarakter 0 

Bidrag til garantifonden og DPB 0 

I mio. DKK T2022 

Resultat før skat 2.292 

Skat 27,1% 

Årets resultat efter skat 1.671 

 

Scenarieanalyse: 
Worst case: 
Resultatopgørelsen 
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Terminalperioden 

I mio. DKK T2022 
Vækst 3,0% 

Gns. Bankudlån 78.399 

Vækst 2,5% 

Gns. Bankindlån 83.774 

I mio. DKK T2022 
Vækst 1,0% 
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Gns. andet udlån 55.185 

Vækst 1,0% 

Gns. andet indlån 66.827 

I mio. DKK T2022 
Rente på bankudlån 5,2% 

Renteindtægter bankudlån 4.077 

Rente på bankindlån 1,8% 

Renteudgifter på bankindlån 1.498 

Udvikling i rentemarginal 3,4% 

I mio. DKK T2022 

Rente på andet udlån 3,2% 

Renteindtægter andet udlån 1.755 

Rente på andet indlån 1,8% 

Renteudgifter andet indlån 1.222 

I mio. DKK T2022 

Nettorenteindtægter 3.112 

I mio. DKK T2022 
Vækst i lånesagsgebyrer og garantiprovision 3% 

Lånesagsgebyrer og garantiprovision 188 

I mio. DKK T2022 

% af basisindtj. ex handelsindtj. 44,6% 

Handelsindtjening 1.472 

I mio. DKK T2022 
Udvikling i O/I 0,56 

Basisindtjening 4.772 

Basisomkostninger -2.672 

I mio. DKK T2022 
Vækst i nedskrivninger 0,0% 

Nedskrivninger -848 

Nedskrivningsprocent 1,10% 

I mio. DKK T2022 

Beholdningsresultat 54 

Poster med engangskarakter 0 

Bidrag til garantifonden og DPB 0 
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I mio. DKK T2022 

Resultat før skat 1.306 

Skat 27,1% 

Årets resultat efter skat 952 

 
 
Balancen 

 
Kursberegning – worst case 
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Best case: 
Resultatopgørelsen 
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Terminalperioden 

I mio. DKK T2022 

Vækst 3,0% 

Gns. Bankudlån 108.285 

Vækst 2,5% 

Gns. Bankindlån 83.774 

I mio. DKK T2022 



Side 133 af 137 
 

Vækst 1,0% 

Gns. andet udlån 55.185 

Vækst 1,0% 

Gns. andet indlån 66.827 

I mio. DKK T2022 
Rente på bankudlån 5,6% 

Renteindtægter bankudlån 6.064 

Rente på bankindlån 1,8% 

Renteudgifter på bankindlån 1.498 

Udvikling i rentemarginal 3,8% 

I mio. DKK T2022 

Rente på andet udlån 3,2% 

Renteindtægter andet udlån 1.755 

Rente på andet indlån 1,8% 

Renteudgifter andet indlån 1.222 

I mio. DKK T2022 

Nettorenteindtægter 5.099 

I mio. DKK T2022 
Vækst i lånesagsgebyrer og garantiprovision 3% 

Lånesagsgebyrer og garantiprovision 259 

I mio. DKK T2022 

Vækst i handelsindtjening 44,6% 

Handelsindtjening 2.390 

I mio. DKK T2022 
Udvikling i O/I 0,56 

Basisindtjening 7.749 

Basisomkostninger -4.339 

I mio. DKK T2022 
Vækst i nedskrivninger 0,0% 

Nedskrivninger -405 

Nedskrivningsprocent 0,38% 

I mio. DKK T2022 

Beholdningsresultat 54 

Poster med engangskarakter 0 
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Bidrag til garantifonden og DPB 0 

I mio. DKK T2022 
Resultat før skat 3.058 

Skat 27,1% 

Årets resultat efter skat 2.230 

 
Balancen 

 
Kursberegning – best case 
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Bilag 8 – Bloombergs beta for Sydbank, Jyske Bank og Spar Nord Bank 
 
Sydbanks beta 

 
 
Jyske Banks beta 
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Spar Nords beta 

 
 
 


