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Executive summary 
 
This thesis sets out to determine the fair value of Amagerbanken A/S share as of January 31st, 

2011. Amagerbanken has received enormous media attention since the onset of the global 

financial crisis in 2008. This is due to poor financial performances, the result of which has 

required multiple capital injections from government and investors.  

Only six days after the cut-off date (January 31st, 2011), Amagerbanken filed for bankruptcy. 

This was the result of a DKK 3.1 billion loan loss provision in less than three months. For the 

purposes of the thesis, only information concerning the period prior to the cut-off date is 

employed.  

The valuation is conducted through a combined strategic and financial analysis. This 

facilitates a forecasting of future performance, which in turn enables a calculation of the 

value of Amagerbanken. In the strategic analysis it is concluded that Amagerbanken’s sole 

competitive advantage is a stable and loyal private and corporate customer base on the 

island of Amager.  

A major weakness affecting the functioning of the bank is that customers are incapable of 

repaying outstanding loans. In the context of high exposure to the Copenhagen real estate 

market, the bank has failed to effectively assess risk and credit factors. Consequently, it is 

argued that poor image and a lack of economic strength will cause a declining customer 

base.  

A major ongoing threat to the bank is stagnation of real estate prices and prolonged 

economic recovery. Further loan loss provisions can be anticipated, and there is a low 

possibility of their reversal. In addition, capital requirements and the new Basel III 

regulations represent an imminent threat of bankruptcy.  
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The financial analysis reveals that loan loss provisions caused Amagerbanken’s ROA and ROE 

to shift from exceeding peers, to the lowest, during the crisis. Additionally, an increase in 

funding costs and a decline in revenue negatively affected ROA and ROE.  

The bank is rated as “speculative grade” by Moody’s. The expiration of an unlimited deposit 

guarantee issued by the government has caused a major decline in deposits. This has 

necessitated alternate funding of longer duration, increasing funding costs and increasing 

dependence of funding from capital markets.  

The valuation is conducted through a residual income to equity model, and the calculated 

value is subsequently evaluated through sensitivity and scenario analysis.  

The residual income to equity model resulted in a stock value of DKK 3,71 kr.; a premium of 

5,2 %. This was based on a declining cost of equity primarily driven by an expected 

improvement in the quality of outstanding loans, and a lower risk strategy by the new 

management.  

On the basis of the above arguments, the thesis concludes that investment in the 

Amagerbanken share is only relevant to investors of very low risk aversion. This is given that 

the future evolvement of the share price is extremely sensitive to future loan loss provisions. 

Thus even though the share price has an attractive upside potential, this comes with a 

significant down side risk. 
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1 Introduktion  

1.1 Konkursen 
Søndag 6. februar 2011 afleverede den nye ledelse i Amagerbanken nøglerne i statens 

skraldespandsselskab Finansiel Stabilitet, efter at bankens bestyrelse havde vedtaget 

nedskrivninger for 3,1 mia. kr. i 4. kvartal 2010. Bankens egenkapital var i 3. kvartal 2010 

opgjort til 2,4 mia. kr., og blev med nedskrivningerne reduceret til - 654 mio. kr.1

Med nedskrivningerne var der tale om en fordobling af de akkumulerede nedskrivninger til 

og med 3. kvartal 2010, og samlet løber de akkumulerede nedskrivninger op i 6,2 mia. kr. 

Nedskrivningerne er baseret på forudsætning af ”going concern”, så de endelige 

nedskrivninger bliver sandsynligvis langt højere.  

 Al 

egenkapital var tabt. 

Afhandlingen var reelt færdigskrevet før konkursen 6. februar 2011 og skæringsdagen er sat 

til 31. januar 2011. Resten af afhandlingen til og med konklusionen er derfor baseret på 

informationer fra FØR konkursen, og omstændighederne omkring konkursen er henlagt til 

perspektiveringen. 

1.2 Indledning 
I årene op til finanskrisens i midten af 2007 var danske bankers tab på udlån stort set ikke 

eksisterende. Historisk lave renter og høj risikovillighed i de gunstige konjunkturer øgede 

bankernes udlån til historiske højder, og banksektorens indtjening slog alle tidligere 

rekorder. 

En brat opbremsning i økonomien i 2008 ændrede billedet totalt, og massive nedskrivninger 

på udlån førte til faldende indtjening på tværs af bankerne, og bankaktierne faldt langt mere 

end det generelle aktiemarked.2

                                                

1 Per 1. januar 2011 

 

2 C20-indekset fald 58 % fra top til bund, mens Danske Bank faldt 83 % og Nordea 71 % 
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Siden er syv banker blevet overtaget af Finansiel Stabilitet3

Kritikken af bankerne har været hård, og tilliden til banksektoren i befolkningen og blandt 

politikerne har lidt et betydeligt knæk.  I dag har det generelle aktiemarked indhentet det 

meste af det tabte, men flere af bankaktierne ligger fortsat langt under niveauerne fra før 

finanskrisen.  

, hvoraf den første og mest 

omtalte var Roskilde Bank i efteråret 2008. Samtidig har en række banker set sig nødsaget til 

at få statsstøtte gennem bankpakke 1 og 2.  

En af de banker der har været hårdest ramt af markante nedskrivninger på udlån er 

Amagerbanken A/S.  

Ved den ekstraordinære generalforsamling 17. august 2010 var banken for anden gang ude i 

en afgørende kamp for overlevelse på under ét år. Bankens krise var en følge af markante 

nedskrivninger på udlån, efter at en høj risikovillighed har ført til kraftig vækst i udlån til især 

den nu kriseramte ejendomssektor. Indtil videre har banken nedskrevet 13,6 % af udlån4

I efteråret 2008 søgte banken for første gang hjælp fra staten ved at tiltræde Bankpakke 13, 

der sikrede en ubegrænset indskydergaranti for alle bankens indlån frem til 30. september 

2010, og statsgarantien kan meget vel have afværget et ”bank run”

. 

5

I december 2009 søgte banken for anden gang hjælp fra staten ved at tiltræde Bankpakke 23, 

og fik i december 2009 tilført hybrid kernekapital på 1,106 mia. for at styrke bankens 

kapitalberedskab.  

 mod banken. 

Som en betingelse fra Finansiel Stabilitet for at tilføre den hybride kernekapital, foretog 

banken en aktieemission med et provenu på 710 mio. kr. En stor del af de nye aktier blev 

                                                

3 Roskilde Bank (august 2008), EBH Bank (november 2008), Løkken Sparekasse (marts 2009),      
   Straumur, Bank (april 2009), Fionia Bank (september 2009), Capinordic Bank (februar 2010) og Eik  
   Bank (september 2010)  
4 Amagerbanken 3. kvartalsrapport 2010 
5 Bank run er et pludseligt og voldsomt udtræk af indlån, som følge af mistet tiltro til bankens  
   kreditværdighed  
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tegnet af Karsten Ree, den tidligere ejer af Den Blå Avis, der sikrede sig en ejerandel lige 

under 1/3.  

I september 2010 søgte banken for tredje gang hjælp fra staten, denne gang i form af en 

individuel statsgaranti for udstedelse af obligationer op til 13,5 mia. kr. Statsgarantien var 

nødvendig for at sikre bankens ”funding” frem til 20146

Den 31. januar 2011 lå markedsværdien af banken på 1,165 mia. kr. Fratrækkes provenuet 

på 878 mio. kr.

. Samtidig var det en betingelse fra 

Finansiel Stabilitet, at banken styrkede sin aktiekapital med mindst 750 mio. kr. 

Kapitalrejsningen blev sikret 9. september 2010 med 878 mio. kr. 

7

Af figur 1 ses det at markedsværdien til sammenligning var oppe at ramme 4 mia. kr. i 

perioden 2006-2007.

, vurderede kapitalmarkedet af bankens drift var knap 300 mio. kr. værd.  

8

 

 

Figur 1 – Den historiske udvikling i Amagerbankens markedsværdi  

 

Kilde: Datastream, egen tilvirkning9

 Den lave aktiekurs og den voldsomme eksponering i medierne gør det interessant at vurdere 

om markedsværdien er berettiget, hvilket er motivation for en strategisk og 

regnskabsmæssig værdiansættelse af Amagerbanken. 

 

                                                

6 Amagerbankens Registreringsdokument 2010 
7 Provenu = 898.378.668 – 20 mio. i omkostninger, Amagerbanken Værdipapirnote 2010, s. 19 og 28 
8 Amagerbankens årsrapport 2007, s. 62 og Datastream 
9 Markedsværdien er korrigeret for historiske aktieemissioner og aktiesplit 
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1.3 Problemformulering 
Med udgangspunkt i indledningen, formuleres følgende overordnede problemstilling: 

- Hvad er den teoretiske værdi af Amagerbanken A/S den 31. januar 2011?  

Den teoretiske værdiansættelse tager udgangspunkt i en præsentation af empiri, en 

fundamentalanalyse af banken i form af en strategisk analyse, en regnskabsanalyse og en 

prognose. 

Dette afsnit skal skabe et overblik over banksektoren og Amagerbankens strukturelle 

organisatoriske og økonomiske opbygning som skal skabe en tilstrækkelig baggrundsviden til 

at kunne udføre den strategiske og regnskabsmæssige analyse.  

Præsentation af empiri 

Følgende delspørgsmål stilles til præsentation af empiri: 

- Hvordan er banksektoren økonomisk og strukturelt udformet?  

- Hvordan er bankens organisatoriske struktur?  

- Hvad er bankens nuværende strategi?  

- Hvordan har bankens finansielle poster udviklet? 

- Hvem vurderes at være bankens peers?  

Den strategiske analyse skal afdække de ikke finansielle værdidrivere i banksektoren. 

Derudover skal det vurderes hvordan banken påvirkes af interne og eksterne faktorer. Dette 

skal samlet give et indblik i Amagerbankens konkurrencemæssige situation.  

Den strategiske analyse 

Til dette stilles en række delspørgsmål:  

- Hvilke faktorer i omverdenen udgør muligheder og trusler for banksektoren? 

- Hvordan påvirker de branchemæssige forhold konkurrenceintensiteten i 

banksektoren, og hvilke banker udgør de væsentligste peers? 

- Hvilke interne styrker og svagheder kendetegner banken, og vurderes banken at have 

konkurrencemæssige fordele? 



Side 13 af 187 
 

Formålet med regnskabsanalysen er at analysere bankens historiske lønsomhed, 

likviditetsrisiko, funding situation, udlånskvalitet og kapitalkrav ved analyse af en række 

nøgletal. Nøgletallene vil blive sammenlignet med tallene fra peers, så bankens relative 

performance kan vurderes.  

Regnskabsanalysen  

Analysen skal skabe et realistisk udgangspunkt for forventningerne til bankens fremtidige 

nøgletal og danne grundlag for en vurdering af hvordan banken kan takle sine 

regnskabsmæssige udfordringer i fremtiden.  

Følgende delspørgsmål stilles: 

- Hvordan har bankens lønsomhed udviklet sig? 

- Hvordan har bankens likviditetsrisiko udviklet sig? 

- Hvordan har bankens udlånskvalitet og kapitalkrav udviklet sig? 

- Hvordan har bankens funding situation udviklet sig? 

- Hvordan har bankens performance, baseret på ovenstående analyser, udviklet sig i 

forhold til peers? 

Analysen af kapitalkravene repræsenterer et særligt område for banksektoren, da der gælder 

en række lovkrav for bankernes kapitalberedskab der skal sikre at bankerne kan imødegå 

nedskrivninger og tab. 

I forbindelse med analysen af udlånskvaliteten ses der på fordelingen af udlån til private eller 

erhverv, og hvilke brancher udlån til erhverv er eksponeret overfor. Netop undersøgelsen af 

udlånskvaliteten er centralt i afhandlingen, da den har afgørende indflydelse på fremtidige 

nedskrivninger og bankens muligheder for at opnå funding. 
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Prognosen 

Fundamentalanalysen er udgangspunktet for prognosen af resultatopgørelsen og balancen. 

Til prognosen stilles følgende delspørgsmål: 

- Hvordan forventes bankens resultatopgørelse og balance at udvikle sig i fremtiden?  

Værdiansættelsen 

Herefter foretages den teoretiske værdiansættelse, hvortil der stilles følgende delspørgsmål: 

- Hvilke værdiansættelsesmodeller bør anvendes ved værdiansættelsen af banken, og 

hvad er fordele og ulemper ved modellerne? 

- Hvilket afkastkrav bør investor forvente? 

- Hvordan påvirkes værdien under en række følsomheds- og scenarieanalyser? 

- Hvad er den teoretiske værdi af banken den 1. februar 2011? 

En række delkonklusioner med besvarelser af ovenstående spørgsmål danner grundlag for 

den endelige konklusion.  

1.4 Metode- og modelvalg 
Dette afsnit beskriver opgavens struktur, og hvilke teoretiske og praktiske modeller der 

anvendes til at besvare den overordnede problemformulering. 

Afhandlingen beskæftiger sig med en undersøgelse af en enkelt situation baseret på 

eksisterende teoretisk viden. Derfor benyttes en deduktiv fremgangsmåde til besvarelse af 

afhandlingens problemformulering10

  

. 

                                                

10 Andersen 2002, s 39 
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1.4.1 Struktur 
Nedenfor i figur 2 ses den strukturelle opbygning af afhandlingen. 

 

Figur 2 – Afhandlingsstruktur 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

For at finde frem til den teoretiske værdi af banken bygges afhandlingen op af 5 overordnede 

kapitler der anses for nødvendige for at svare på den overordnede problemformulering.  
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Virksomhedsbeskrivelse – I kapitel 2 præsenteres bankens ejerforhold, ledelse, 

forretningsmodel, produkter og økonomi. Kapitlet har til formål at give indsigt i 

banksektorens organisatoriske udformning og Amagerbankens forretningsmodel, og danne 

grundlag for den videre forståelse for emnerne der omtales i den strategiske og 

regnskabsmæssige analyse. 

Strategisk analyse – I kapitel 3 anvendes informationerne fra kapitel 2, og der udarbejdes en 

analyse af den strategiske situation.  

Først vil der foretages en omverdensanalyse baseret på PESTEL-modellen. Derefter foretages 

en brancheanalyse baseret på ”Porters Five Forces” og sidst kortlægges bankens interne 

styrker og svagheder ved at anvende VRIO-modellen.  

Både den interne og de eksterne analyser opsummeres i en SWOT, der sammen med 

regnskabsanalysen i det efterfølgende kapitel danner grundlag for prognosen. 

Regnskabsanalyse – I kapitel 4 udformes regnskabsanalysen, hvor en række nøgletal af 

bankens lønsomhed og risici analyseres, og sammenlignes med peers. Regnskabsanalysen 

danner sammen med den strategiske analyse grundlag for prognosen. 

Prognose – I kapitel 5 opstilles forventninger til bankens fremtidige balance og 

resultatopgørelse, hvilket baseres på analyserne i de to foregående kapitler.   

Værdiansættelse – I kapitel 6 udarbejdes værdiansættelsen, hvor den teoretiske værdi af 

banken bestemmes. Fordele og ulemper ved udvalgte værdiansættelsesmodeller diskuteres, 

og de mest anvendelige modeller anvendes i værdiansættelsen.  

Herefter opstilles og udformes den valgte værdiansættelsesmodel, ligesom afkastkravet 

bestemmes. Sidst foretages nogle udvalgte følsomheds- og scenarieanalyser, for at vurdere 

usikkerheden ved resultatet af værdiansættelsen. 

Konklusion – I kapitel 7 opsummeres de enkelte delkonklusioner og en endelig købs- eller 

salgsanbefaling af Amagerbanken fremføres. 
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Perspektivering – I kapitalen 8 diskuteres en række forhold som ligger udenfor afhandlingens 

målsætning men som eventuelt kan have indflydelse på bankens fremtid.  

1.5 Afgrænsning 
Analysen tager afsæt i en ekstern analytikers beslutningstagen og der benyttes udelukkende 

sekundære data, der stammer fra offentligt tilgængelige kilder. 

Der vil ikke blive taget højde for investors individuelle skattesatser, og det forudsættes at en 

investering i Amagerbanken udgør en lille del af en større og veldiversificeret portefølje, 

hvormed kun markedsrisikoen er afgørende for investors afkastkrav. 

De modeller og teorier der anvendes, vil ikke blive forklaret i dybden i form af beviser og 

længere redegørelser, da de anses for alment accepterede og kendte af læseren. 

Der vil ske en yderligere afgrænsning i de kapitler hvor det findes relevant. 

Det er vores opfattelse, at den eksisterende information der benyttes til besvarelsen af 

problemstillingen er retvisende. Al information i årsrapporter og prospekter anses for 

retvisende, da de er underlagt henholdsvis revisionspligt og andre juridiske krav. 

I forbindelse med aktieudvidelsen og uvisheden omkring fremtidige nedskrivninger, har der 

været voldsomt meget omtale af banken i forskellige medier. En del af disse informationer vil 

påvirke analysen, og hvor det findes naturligt indgå i besvarelsen af problemstillingen. Det er 

derfor særdeles nødvendigt at forholde sig kritisk overfor information, der ikke er underlagt 

revisionspligt eller andre juridiske krav.  

Nye informationer om realøkonomien, de finansielle markeder og Amagerbanken selv, vil 

hele tiden påvirke besvarelsen af afhandlingens problemstilling. Derfor sættes en 

skæringsdato for værdiansættelsen, hvormed der ikke inddrages information der 

offentliggøres efter denne dato. Skæringsdatoen er sat til den 31. januar 2011. 

Amagerbanken værdiansættes med en forventning om ”going concern”. 
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2 Præsentation af empiri 

Formålet med dette afsnit er at foretage en virksomhedsbeskrivelse af Amagerbanken, i form 

af en beskrivelse af de seneste års udvikling og en beskrivelse af bankens forretningsmodel. 

Inden da gives en kort beskrivelse af den strukturelle opbygning af den danske banksektor, 

hvordan banker tjener penge og hvordan indtægterne har fordelt sig de seneste år.  

2.1 Banksektoren 

2.1.1 Den strukturelle opbygning 
Banksektoren består af nogle få store landsdækkende banker, en række regionalbanker, og 

en lang række lokalbanker. I tabel 1 ses det, at antallet af banker og filialer de seneste år er 

faldet markant11

 

. 

Tabel 1 – Antal banker, filialer og bankansatte i Danmark  

 2003 2004  2005 2006 2007  2008 2009 

Antal banker  
(inkl. udenlandske) 198 196 187 181 152 154 148 
Antal filialer 2.014 2.060 1.975 2.000 1.962 1.879 1.760 
Antal bankansatte 38.740 38.685 39.714 43.888 44.773 46.844 45.935 

 

Kilde: Finanstilsynet  

Udviklingen er gået mod færre og større banker, med filialer der fungerer som finansielle 

supermarkeder. Samtidig har udbredelsen af netbank, gjort det muligt at reducere behovet 

for filialer. 

De senere år er filialerne blevet mere specialiserede indenfor enten privatkunder, 

erhvervskunder eller investeringsrådgivning, med det formål at kunne tilbyde flere og mere 

individualiserede produkter12

                                                

11 Nationalbanken 2010 

. Antallet af beskæftigede er steget som følge af 

specialiseringen af medarbejderne.  

12 Finansrådet 2007, s. 16 
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Finanstilsynet deler de største banker op i to grupper baseret på størrelsen af den 

arbejdende kapital, og samlet udgør de to grupper knap 90 % af bankmarkedet13. I tabel 2 

ses bankernes anslåede markedsandele.14

 

  

Tabel 2 – Gruppe 1 bankerne og de største gruppe 2 banker  

 Arbejdende kapital Markedsandel   

Danske Bank                       1.402  51,9 % Gruppe 1 
Nordea Bank Danmark                          330  12,2 % 
Jyske Bank                          171  6,3 % 
Sydbank                           96  3,6 % 
Nykredit Bank                           99  3,7 % 
FIH Erhvervsbank                           83  3,1 % 
      
Spar Nord                           49  1,8 % Gruppe 2 
Vestjysk Bank                           28  1,1 % 
Amagerbanken                           28  1,0 % 
Arbejdernes Landsbank                           25  0,9 % 
Alm. Brand Bank                           14  0,5 % 

 

Kilde: Finanstilsynet og egen tilvirkning 

Der er seks banker der har en arbejdende kapital over 50 mia. kr. og som derfor indgår i 

gruppe 1, og elleve mellemstore banker med en arbejdende kapital over 10 mia. kr. der 

udgør gruppe 2. 

De helt store banker er Danske Bank og Nordea Bank Danmark15

Af de lidt mindre gruppe 1 banker fokuserer Jyske Bank hovedsageligt på privatkunder, hvor 

Sydbank og Nykredit i højere grad satser på både privatkunder og små og mellemstore 

erhvervskunder.

 der tilbyder alle produkter 

på markedet, til privat- og erhvervskunder i alle størrelser og alle dele af landet. 

16

                                                

13 Finanstilsynet (2010) 

 

14 Udover de gruppe 2 banker der er vist i tabel 2, er de 6 resterede banker: FIH Kapitalbank, Nova Bank Fyn,            
    Sparbank, Ringkjøbing Landbobank, Sammenslutningen Danske Andelskasser og Sparekassen Sjælland 
15 Efterfølgende vil Nordea Bank Danmark blive omtalt som Nordea  
16 Jyske Banks årsrapport 2009, Sydbanks årsrapport 2009 og Nykredit Banks årsrapport 2009 
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For de mellemstore banker er der typisk tale om regionalbanker der har vokset sig større og 

som har etableret filialer udenfor deres regioner.17

For at matche storbankernes produkttilbud har bankerne i gruppe 2 indgået samarbejder 

med hinanden og bl.a. forsikrings-, pensions og investeringsselskaber. Derudover tilbyder 

mange af bankerne i gruppe 2 produkter til små og mellemstore erhvervskunder.

  

18

Udover de 17 banker i gruppe 1 og 2, er der 131 lokalbanker på landsplan, der typisk består 

af én eller få filialer i et lokalområde. 

 

2.1.2 Formål og indtjeningsfordeling 
I en meget simplificeret form er detailbankernes19

Udover renteindtægterne tjener banker penge på en række serviceområder. Indtægterne 

består først og fremmest af netto gebyr- og provisionsindtægter fra områder som oprettelse 

af lån, kunders indlånskonti, kreditkort, valutatransaktioner og styring af kunders 

investeringer igennem investeringsforeninger.  

 funktion i samfundet at formidle kapital 

fra kunder der ønsker at spare op gennem indlån, til kunder der ønsker at låne penge 

gennem udlån. For at tilbyde denne service og styre de risici det medfører, tjener banker 

penge på forskellen mellem renteindtægterne fra udlån og renteudgifterne fra indlån.  

Derudover tjener banker penge på de investeringer de selv foretager i form af 

aktieinvesteringer og handel med finansielle aktiver. 

Nedenfor i figur 3 ses hvor store andele de forskellige indtægtskilder har udgjort af de 

samlede indtægter (omsætningen)20

  

 i banksektoren.  

                                                

17 Gruppe 2 bankernes årsrapporter 
18 Gruppe 2 bankernes årsrapporter 
19 Detailbanker er banker der har både privat- og erhvervskunder 
20 Ved beregning af omsætning benyttes netto renteindtægter og netto gebyr- og provisionsindtægter 
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Figur 3 – Omsætningsfordeling i banksektoren 

 

Kilde: Finanstilsynet, egen tilvirkning 

Det ses af figuren at netto renteindtægter har udgjort en let faldende andel af omsætningen, 

hvor specielt gebyr- og provisionsindtægter har været stigende i perioden fra 1991-2000.  

Dette taler for at banksektoren i stigende grad tjener penge gennem andre områder end 

renteindtægter. Figur 4 nedenfor viser tendensen mere tydeligt, da det ses at 

rentemarginalen har været faldende over en længere årrække.  

Udlån er i samme periode steget markant, hvilket har opvejet en del af det fald i 

renteindtægternes andel af omsætningen, der ellers ville have været resultatet af den 

faldende rentemarginal. 

 

Figur 4 – Udviklingsforholdet mellem sektorens udlån og rentemarginalen  

 

Kilde: Finanstilsynet, egen tilvirkning 

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Netto renteindtægter/omsætning Netto gebyr og provisionsindtægter/omsætning 

Kursreguleringer / omsætning 

0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%

0

500

1000

1500

2000

2500

M
ia

. k
r. Udlån (VS)

Rentemarginalen (HS)



Side 22 af 187 
 

Der har været tegn på at rentemarginalen er steget både under krisen i begyndelsen af 

90’erne og under den nuværende krise. En naturlig forklaring er et behov for at konsolidere 

sig ovenpå markante nedskrivninger i banksektoren.  

2.2 Virksomhedsbeskrivelse af Amagerbanken 
Virksomhedsbeskrivelsen skal skabe indsigt i Amagerbankens historie. Dette vil ske ved en 

beskrivelse af Amagerbankens organisatoriske struktur, en beskrivelse af bankens 

økonomiske udvikling over de seneste år, og en beskrivelse af en række sektorrelaterede og 

regulative forhold der påvirker banken.  

2.2.1 Historik  
Amagerbanken blev grundlagt i 1903 på Amager, efter et ønske om at lade penge gøre nytte 

på Amager i stedet for i København21

I dag er banken Danmarks 9. største målt på den arbejdende kapital og 482 medarbejdere 

servicerer bankens 104.000 privatkunder og 10.000 erhvervskunder.

. Banken har de sidste 20 år udviklet sig fra at være en 

lokalbank til at være en storbybank med primære aktiviteter på Amager og i resten af 

Storkøbenhavn.  

22

Bankens hovedkontor ligger på Amagerbrogade i København, og banken har i alt 25 filialer. 

De 12 ligger på Amager, 11 ligger i resten af hovedstadsområdet, og de senere år er der 

åbnet én i Århus og én i Odense. 

 

2.2.2 Produktudbud 
Amagerbanken tilbyder stort set samme produkter for privatkunder som de fleste andre 

banker i gruppe 1 og 2. Det vil sige at udover konventionelle bankprodukter, tilbyder banken 

realkreditlån, forsikring og pension via samarbejdspartnere.  

  

                                                

21 Amagerbanken 
22 Amagerbanken Prospekt 2010 
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Med tiden er der opbygget en betydelig handels- og investeringsafdeling, og banken er 

medejer af investeringsforeningen Bankinvest. Derigennem kan banken tilbyde 

værdipapirhandel og private banking til privatkunder. Banken har derfor gode muligheder for 

at tilbyde langt de fleste privatkunder samme produkter som de større banker. 

For erhvervskunder tilbyder banken en del flere produkter end andre banker på samme 

størrelse23. Dette er formentlig som følge af længere tids fokus på erhvervskunder, hvilket 

bekræftes ved at udlån til erhvervskunder udgør 80 % af bankens samlede udlån24

Den nævnte handels- og investeringsafdeling gør det muligt for banken at tilbyde en række 

produkter til erhvervskunder. Banken er depotbank for institutionelle kunder og mindre 

banker, og tilbyder serviceydelser som køb og salg af værdipapirer og international 

betalingsformidling for både egne kunder, institutionelle kunder og mindre danske banker

. 

25

2.2.3 Strategi 

.  

Bankens overordnede formål er ”at drive en velindtjenende, robust og selvstændig bank som 

er et attraktivt alternativ til de største banker”.26

Strategien blev senest ændret ved den finansielle krises indtræden, da den tidligere ledelse 

indså at forretningsmodellen ikke var robust nok til at modstå markante skift i 

konjunkturerne.  

 

Den 10. november 2010 kom der ny ledelse i banken, hvilket meget vel kan føre til ændringer 

i bankens udmeldte strategi. Men i Amagerbankens Prospekt 2010 redegør den tidligere 

ledelse for strategien, der i store træk forventes at blive videreført af den nye ledelse.  

Bankens mål er fortsat at være en mellemstor og lokalforankret storbybank, og bankens 

tilstedeværelse i storbyerne skal udnyttes til at positionere banken som erhvervslivets 

alternativ til storbankerne. Dette skal sikre en større andel erhvervskunder blandt 

                                                

23 Gruppe 2 bankernes årsrapporter 
24 Amagerbanken 3. kvartalsrapport 2010 
25 Amagerbanken 
26 Amagerbanken Prospekt 2010 og Amagerbanken Registreringsdokument 2010, s. 38 
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traditionelle erhvervs- og servicevirksomheder og reducere andelen indenfor den risikable 

ejendomssektor. 

For privatkunder har banken valgt en differentieringsstrategi der er baseret på den 

personlige kundekontakt. Dette bekræftes ved at banken har fravalgt en call-service, 

hvormed kontakt mellem kunde og bank der ikke kan klares på nettet skal ske gennem den 

personlige bankrådgiver. Banken fokuserer også på at have medarbejdere med lokalt 

kendskab for bedre at kunne servicere og skabe en personlig relation til kunderne i 

lokalomgivelserne. 

Banken forsøger på den måde at udvide kundeloyaliteten, og sikre at de produkter der 

passer til den enkelte kunde bliver præsenteret for kunden. Banken nævner at den 

personlige kontakt giver mulighed for mersalg.  

2.2.3.1 Kunde- og udlånssammensætning 
Der har de seneste år været stor uligevægt mellem indlån og udlån for privatkunder og 

erhvervskunder. Ultimo 2009 stod privatkunder for ca. 50 % af indlån, mens de udgjorde 

mindre end 20 % af udlån. Erhvervskunder stod derfor ultimo 2009 for omtrent halvdelen af 

indlån, og over 80 % af de samlede udlån27

Banken har i dag et markant indlånsunderskud

. 

28

Ledelsens mål er derfor at øge indlån over en treårig periode til 75 % af udlån, først og 

fremmest for at mindske funding risikoen. Dette skal ske ved at privatkundedelen af udlån 

skal øges fra de nævnte knap 20 % til 25-35 % over fem år. Imens skal udlån til erhverv 

reduceres ved at udlån til ejendomssektoren udløber og ikke erstattes af nye udlån. Ud af de 

, hvilket har gjort det nødvendigt for banken 

at funde sig ved udstedelse af obligationer. Denne proces har øget bankens risiko, især i 

disse tider med uro på de finansielle markeder.  

                                                

27 Indlån er siden ultimo 2009 faldet markant hvilket har ændret indlånsandelene mellem private og erhverv.   
    Dette emne vil blive omtalt senere  
28 Indlånsunderskud defineres som indlån / (udlån + garantier) 
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samlede udlån skal udlån til ejendomssektoren reduceres fra 36,5 %, til 20-25 % over en 

treårig periode29

Store erhvervsengagementer skal reduceres både i antal og omfang. Især store 

engagementer indenfor fast ejendom og investeringskreditter skal over tre år reduceres fra 

65 % til 35 % af erhvervsudlån. 

. 

I stedet for den markante eksponering overfor ejendomssektoren skal risikoen på 

erhvervsudlån reduceres ved at erstatte udlån til ejendomssektoren med udlån til andre 

brancher.  Udlånsandelen indenfor traditionelle erhvervs- og servicevirksomheder skal øges 

og målrettes nye vækstindustrier i storbyerne indenfor energi, klima, miljø og biotek.  

Bankens geografiske placering i storbyerne medfører at den har færre erhvervskunder 

indenfor bl.a. primærerhvervs - og fremstillingssektoren og i stedet har flere erhvervskunder 

indenfor ejendomssektoren. 

2.2.4 Bestyrelse og direktion 
Bankens ledelse har fuldstændig ændret sig ved den ekstraordinære generalforsamling i 

november 2010. Her blev fem nye kandidater valgt ind i bestyrelsen, og de var alle opstillet 

af hovedaktionær Karsten Ree. Imens valgte seks medlemmer af den gamle bestyrelse ikke at 

genopstille, herunder formanden N. E. Nielsen der har været i bestyrelsen siden 1996.  

Udskiftningen af ledelsen var et resultat af et verbalt slagsmål mellem hovedaktionær 

Karsten Ree og bestyrelsesformand N. E. Nielsen, der endte med at formanden måtte trække 

sig. Resten af de ikke-medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer valgte at sympatisere med 

formanden ved også at trække sig. 

Den nye bestyrelse består af én repræsentant fra Finansiel Stabilitet og seks repræsentanter 

for storaktionær Karsten Ree, foruden fire medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. 

                                                

29 Amagerbanken Prospekt 2010 
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Den nye formand er advokat Niels Heering, der er partner i et advokatfirma og formand i en 

række bestyrelser hvoraf kapitalfonden EQT Partners er den mest relevante i forhold til 

Amagerbanken. Tidligere har han været i bestyrelsen for Roskilde Bank.30

Finansiel Stabilitet har som krav for den individuelle statsgaranti indsat de to 

bestyrelsesmedlemmer Steen Hove og Steen Hemmingsen. I dag er kun Steen Hemmingsen i 

bestyrelsen, og han er samtidig direktør i Lundbeck Fonden og tidligere direktør i ØK og 

Sparekassen Sydjylland. 

 

Samme dag som den ekstraordinære generalforsamling i november 2010, trak Jørgen 

Brændstrup sig fra sin stilling som administrerende direktør, som han havde været siden 

2008. Ligesom for bestyrelsesformand N.E. Nielsen var det efter stort pres fra hovedaktionær 

Karsten Ree.  

Jørgen Brændstrup var før han blev administrerende direktør ansvarlig for bankens 

erhvervsafdeling, og har derfor haft tilsyn med bankens markante udlånsvækst til 

ejendomssektoren. 

Den nye administrerende direktør er Steen Hove, der som nævnt var indvalgt i bestyrelsen 

som repræsentant for Finansiel Stabilitet. Steen Hove er tidligere direktør i Midtbank og 

senest bestyrelsesformand i det nye selskab efter Capinordic.31

2.2.5 Ejerforhold 

  

Bankens aktier ejes efter seneste aktieemission af godt 67.000 aktionærer. Den betydeligste 

ejerandel tilhører Karsten Ree Holding ApS der har lige under 33 % af aktierne, mens 

Nykredit ejer 5-10 % og PFA under 5 % af aktierne.32

  

 

                                                

30 Greens Online 
31 Greens Online 
32 Amagerbanken 3. kvartalsrapport 2010 
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2.2.6 Bankens økonomi 

2.2.6.1 Finansielle resultater siden 2005 
Dette afsnit er en kort beskrivelse af banken ud fra de finansielle poster. Tabel 3 viser de 

mest relevante poster fra bankens resultatopgørelse og balance siden 2005. 

 

Tabel 3 – Amagerbankens finansielle poster 

Mio. kr. 2005 2006 2007 2008 2009 1-3 kvartal 
2009 

1-3 kvartal 
2010 

Udvalgte resultatposter        
Netto renteindtægter 497 562 722 915 915 675 566 
Netto gebyr og provisionsindt. 226 283 302 239 201 148 144 
Kursreguleringer 205 199 -63 -171 98 90 -12 
Udgifter til personale og adm. -406 -445 -504 -555 -523 -390 -354 
Resultat før skat og 
nedskrivninger  603 649 511 400 560 435 240 
Nedskrivninger -44 10 -18 -1.096 -1.185 -1.067 -805 
Resultat efter skat 431 502 393 -518 -468 -478 -328 
        
Udvalgte balanceposter        
Udlån 13.190 18.198 24.664 24.411 22.164  21.105 
Indlån 10.719 13.123 15.033 14.441 13.129  7.704 
Udstedte obligationer - 1.188 1.737 3.309 10.128  15.244 
Gæld til kreditinstitutioner og 
centralbanker 4.408 6.032 9.107 13.027 4.766  4.100 

 

Kilde: Amagerbankens års- og delårsrapporter 

De seneste år har været en meget turbulent periode for Amagerbanken, præget af markante 

udsving i bankens finansielle poster som det ses af tabel 3.  

I de gode tider fra 2002-2006 opnåede banken historisk flotte resultater på tværs af alle 

poster. Men fra 2007 vendte situationen, og det hele begyndte med tab på kursreguleringer i 

2007, og fra 2008 begyndte de markante nedskrivninger der har været bankens akilleshæl 

lige siden.  

Samlet har de markante nedskrivninger ad flere omgange bragt banken på renden af 

konkurs, og har efterladt banken i en meget svækket situation.  
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Posten resultat før skat og nedskrivninger giver et billede af hvordan bankens 

indtægtsområder har udviklet sig de seneste år. I perioden 2002-2006 formåede banken at 

mere end tredoble sit resultat før skat og nedskrivninger, drevet af en voldsom vækst i 

bankens aktivitetsniveau, både som følge af gunstige konjunkturer og en voldsom vækst i 

udlån. I samme periode var der tilmed markante indtægter fra kursreguleringer. 

I 2007 og frem fortsatte de gode resultater før skat og nedskrivninger når der ses bort fra 

især kursreguleringer. Derfor er først og fremmest de markante nedskrivninger begrundelsen 

for at nettoresultatet er faldet så voldsomt under krisen. 

De markant negative kursreguleringer og til dels et fald i netto gebyr- og provisionsindtægter 

har dog også været medvirkende til det faldende nettoresultat. 

2.2.6.2 Udviklingen i Amagerbankens udlån  
Ud fra beskrivelsen af de finansielle poster i banken, er det tydeligt hvor afgørende 

nedskrivninger har været (og vil være) for bankens nettoresultater. I dette afsnit beskrives 

hvordan udviklingen i bankens udlån de seneste år er en del af årsagen til de markante 

nedskrivninger. 

I perioden 2005-200733

  

 voksede bankens udlånsportefølje voldsomt, hvilket også var 

tilfældet for de fleste andre banker i banksektoren. Men banksektorens vækst var i perioden 

60 %, hvor Amagerbanken vækst var hele 86 %.  

                                                

33 Banken startede allerede sin ekspansive vækst i udlån i 2003  
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I figur 5 er det tydeligt at se hvordan udlån til private er steget langt mindre end udlån til 

erhverv.  

 

Figur 5 – Bankens udvikling i udlån fordelt på private, erhverv og ejendomssektoren34

 

  

Kilde: Amagerbankens årsrapporter, egen tilvirkning 

I perioden 2005-2007, steg udlån til erhverv fra 12,4 mia. kr. til 22 mia. kr., mens udlån til 

private steg fra 5,1 mia. kr. til 5,2 mia. kr. Ud af en samlet stigning i udlån fra 17,5 mia. kr. til 

27,2 mia. kr., var næsten halvdelen (45 %) af stigningen fra en vækst i udlån til 

ejendomssektoren der boomede i perioden. 

Der var altså tale om en betydelig vækst i udlånsporteføljen indenfor én bestemt sektor, og 

hovedsageligt indenfor ét geografisk område – Storkøbehavn.  

2.2.6.3 Udviklingen i bankens funding 
I dette afsnit beskrives udviklingen i bankens funding, der har central betydning for banker. 

En del af bankens udlån kan ikke dækkes af indlån, hvilket er resultatet af et betydeligt 

indlånsunderskud som nævnt i afsnit 2.2.3.1 ”Kunde- og udlånssammensætning”. I stedet er 

banken nødt til at funde på anden vis. 

Det ses af tabel 3 at banken ikke har øget indlån i samme grad som udlån fra 2005-2007. For 

at funde væksten i udlån, har banken øget andelen af gæld til kreditinstitutioner og 

centralbanker. 

                                                

34 Når udlån omtales ved opdeling af privat, erhverv eller brancheopdelt, er der tale om udlån + garantier 
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Fra 2009 er der sket en omlægning fra gæld til kreditinstitutioner og centralbanker til 

udstedte obligationer. Omlægningen har betydet at banken er begyndt at funde sig med 

passiver af længere varighed hvilket fører til en højere rente fordi rentestrukturen er 

stigende. 

Som følge af bankens markante nedskrivninger og høje risiko, valgte en række kunder i 3. 

kvartal 2010 at trække næsten 40 % af indlån ud af banken, hvilket ses af tabel 3. Der var tale 

om et decideret ”bank run” mod banken.  

Samtidig med faldet i indlån på 40 %, udløb omtrent 1/3 af bankens resterende funding i 

samme periode. Dette var årsagen til at banken som nævnt i indledningen, måtte søge staten 

om individuel statsgaranti for udstedelse af obligationer op til 13,5 mia. kr. De mange 

obligationer skulle erstatte de tabte indlån og fundingen der udløb.  

2.2.7 Statslige og sektorrelaterede initiativer under finanskrisen 
Som det allerede er blevet nævnt har banken udnyttet flere af de statslige hjælpepakker som 

under krisen er blevet oprettet. Derfor gives en kort beskrivelse af de hjælpepakker og andre 

initiativer der under krisen og fremadrettet kan påvirke banken.  

Finanskrisen ramte specielt banker og andre finansielle virksomheder hårdt, og startede reelt 

med et kollaps af det amerikanske boligmarked, forårsaget af de såkaldte sub-prime lån der 

skabte mistillid mellem bankerne, der fra den ene dag til den anden stoppede med at 

udveksle likviditet. Dette førte til et reelt sammenbrud af såvel det internationale som det 

danske interbank-marked i 2008.   

Som reaktion på fastfrysningen af interbank-markedet oprettede en række lande 

hjælpepakker for at øge privatkunders, erhvervskunders og bankernes egen tillid til 

bankmarkedet.  

Bankpakke I 
For at skabe stabilitet i den finansielle sektor under finanskrisen, vedtog staten at oprette 

bankpakke I (Lov om finansiel stabilitet) i oktober 2008.  
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Med pakken stillede staten en toårig garanti for alle indlån og simple fordringer (den 

ubegrænsede indskydergaranti), i de pengeinstitutter der valgte at være medlem af ”Det 

Private Beredskab”. Formålet var først og fremmest at reducere risikoen for at kunder trak 

deres indlån ud af bankerne. 

Den ubegrænsede indskydergaranti i medlemsbankerne ophørte den 30. september 2010. 

Herefter er indlån dækket af indskydergarantifonden med op til 750.000 kr. per indlån. 

Det private beredskab  
Foreningen Det Private Beredskab blev oprindelig oprettet af Finansrådet i juni 2007 og har 

til formål ”at afvikle nødlidende pengeinstitutter”35

For at deltage i ordningen har medlemsbankerne af Det Private Beredskab betalt en 

provision på 15 mia. kr. til staten, og har stillet garantier for yderligere 20 mia. kr. for tab ved 

afvikling af nødlidende banker under ”Finansiel Stabilitet”. Staten stiller dækker tab over de 

35 mia. kr.  

. Senere blev der som led i en aftale 

mellem Finansrådet og staten oprettet det statslige selskab ”Finansiel Stabilitet”.  

Som nævnt i indledningen deltog Amagerbanken i bankpakke 1, og hæfter derfor stadig 

overfor Finansiel Stabilitet.  

Bankpakke 2  
I februar 2009 oprettede staten bankpakke 2, også kaldet ”Kreditpakken”. Formålet var at 

styrke bankernes solvens, så de havde bedre mulighed for at låne penge ud.  

Som nævnt i indledningen tiltrådte Amagerbanken bankpakke 2, og fik fra staten tilført 

hybrid kernekapital for 1.106 mio. kr. til en rente på 11,02 %. Banken kan først begynde 

tilbagebetalingen af den hybride kernekapital i 2014. 

                                                

35 Det Private Beredskab Vedtægter 
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Individuel statsgaranti 
Som er nævnt i indledningen indgik Amagerbanken i september 2010 en aftale med staten 

om individuel statsgaranti, for at sikre banken funding. Staten garanterer udstedelse af 

obligationer for op til 13,5 mia. kr. og garantien udløber medio 2013. 

Som følge af den individuelle statsgaranti må banken kun betale udbytte hvis udbyttet kan 

rummes inden for det løbende overskud. 

2.2.8 Regulative forhold for banken 
Der er en række lovkrav for banksektoren, der i tidens løb er blevet oprettet for at reducere 

risikoen for finansielle kriser. En række af disse initiativer har enorm betydning for 

Amagerbanken da de store nedskrivninger på udlån både har og fortsat kan gøre det svært 

for banken at overholde disse krav. Derfor beskrives de væsentligste lovkrav som har 

indflydelse på banken nedenfor. 

To af de mest betydningsfulde krav er Basel I og Basel II, der angiver minimumskrav til 

bankernes egenkapital, kernekapital og basiskapital. Formålet er først og fremmest at 

begrænse bankernes muligheder for at øge deres udlånsportefølje uden også at sikre en 

tilstrækkelig stigning i de tre kapitalformer. 

Hybrid kernekapital indgår i beregningen af både kernekapitalen og basiskapitalen, og er 

efterstillet al anden gæld i tilfælde af konkurs. Som nævnt har Amagerbanken fået tilført 

hybrid kernekapital fra staten.  

Et af kravene er at hybrid kernekapital højest må udgøre 50 % af kernekapitalen. 

Kernekapital udgøres af egenkapital og hybrid kernekapital, men skal fratrækkes udskudte 

skatteaktiver, immaterielle aktiver og visse kapitalandele i associerede og tilknyttede 

virksomheder. På nuværende tidspunkt er kravet at kernekapitalen skal udgøre mindst 4 % af 

de risikovægtede aktiver. 

De risikovægtede aktiver er et udtryk for risikoen på bankens samlede aktiver. I beregningen 

tillægges bankens aktiver en procentsats fra 0-100 % alt efter risiko. I forbindelse med krisen 
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er der nu aktiver der kan vægtes op til 150 % i tilfælde af udlån til låntagere med meget 

dårlig kreditvurdering. 

Efterstillede kapitalindskud kaldes også ”ansvarlig lånekapital” og er obligationer banken har 

udstedt, der i tilfælde af konkurs er efterstillet al anden gæld bortset fra hybrid kernekapital. 

Efterstillede kapitalindskud må højest udgøre 50 % af basiskapitalen. 

Basiskapital udgøres af egenkapital, hybrid kernekapital og efterstillede kapitalindskud. 

Basel I 
I 1988 indgik Basel Komiteen en aftale om at indføre en række krav til bankernes 

kapitalberedskab, kaldet Basel I Akkorden. Aftalen har ført til at basiskapital som minimum 

skal udgøre 8 % af de risikovægtede aktiver36

Basel II 

.  

I 2004 videreførte Basel Komiteen reglerne med Basel II Akkorden.  De nye regler har 

medført at udover minimumskapitalkravet på 8 %, skal banker opfylde et ekstra kapitalkrav – 

det individuelle solvensbehov37

Basel II reglerne vil i fremtiden blive udvidet med Basel III regler, der forventes at blive 

endeligt godkendt ved G20 topmødet i februar 2011. De nye regler vil med stor sikkerhed 

føre til en yderligere stramning, og forslagene der skal til afstemning beskrives i forbindelse 

med afsnit 3.1.1.2 ”Basel III regler”.      

. Det nye kapitalkrav er baseret på bankernes individuelle 

risikoeksponering i form af kreditrisiko, markedsrisiko og operationel risiko.  

Se bilag A for en beskrivelse af de eksisterede Basel I og II krav, og de forventede regler for 

Basel III Akkorden. 

2.3 Peers 
For at vurdere om Amagerbankens strategi er realistisk, er det nødvendigt at definere hvilke 

banker der har tilsvarende aktiviteter, befinder sig i samme markedsområder, og som 

                                                

36 BIS 
37 BIS 
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henvender sig til samme kundegrupper som Amagerbanken. Dette giver et snapshot af 

konkurrencesituationen, og er udgangspunktet for udvikling i Amagerbanken. 

Amagerbankens primære markeder er Amager og Storkøbenhavn, og de sekundære er 

Odense og Århus med kun én filial i hver by. Kun en begræset andel af bankens aktiviteter 

foregår i de sekundære markeder, og derfor fokuseres der i afhandlingen på Amager og 

Storkøbenhavn38

Amagerbanken nævner selv at de udveksler flest kunder med Danske Bank, Nordea og Jyske 

Bank

. 

39

I tabel 4 nævnes de banker der vurderes at være de væsentligste konkurrenter på Amager og 

i Storkøbenhavn. Derudover viser tabellen de konkurrerende bankers filialer fordelt på 

Amager og den resterende del af Storkøbenhavn. 

. Ud over de tre primære konkurrenter, er der en række andre banker, hvis mål er at 

tiltrække de samme kunder på Amager og i Storkøbenhavn. Der er tale om Arbejdernes 

Landsbank, Nykredit Bank, Sydbank og Lån & Spar Bank, der alle har et betydeligt antal 

filialer i Amagerbankens markedsområder.  

 

Tabel 4 – Amagerbankens peers og deres filialer fordelt i Storkøbenhavn  

 Amager Resterende del af Storkøbenhavn 

Amagerbanken 12 11 

Danske Bank 6 >50 
Nordea  6 >50 
Jyske Bank 2 >25 
Arbejdernes Landsbank 3 19 
Nykredit Bank 2 19 
Sydbank 0 12 
FIH Erhvervsbank 0 1 

 

Kilde: Bankernes hjemmesider og www.krak.dk, egen tilvirkning 

                                                

38 Ud af bankens privatkunder er 1 % i Århus og 2 % i Odense. Ud af bankens erhvervskunder er 3 % i Århus, og  
    4 % i Odense. Amagerbanken Prospekt 2010 s. 48 
39 Amagerbanken Prospekt 2010 s. 48  
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Privatkunder 
Amagerbanken tilbyder stort set samme produkter til privatkunder som alle andre banker i 

deres markedsområder. Derfor vurderes antallet af filialer på Amager og i resten af 

Storkøbenhavn at være en relevant indikator for hvor mange kunder der udveksles mellem 

Amagerbanken og de konkurrerende banker.  

Ud fra tabel 4 tyder det på at de banker som der udveksles flest kunder med på Amager er 

Danske Bank og Nordea. I Storkøbenhavn ser det ud til at de største konkurrenter ligeledes 

er Danske Bank og Nordea, men også Jyske Bank, Arbejdernes Landsbank og Nykredit har 

mange filialer i Storkøbenhavn.  

Erhvervskunder 
Som følge af en begrænset størrelse er Amagerbanken ikke i stand til at håndtere de helt 

store erhvervskunder. Dels fordi de enkelte engagementer ikke må overstige 25 % af 

basiskapitalen, men også fordi meget store engagementer til enkeltkunder reducerer 

udlånsporteføljens diversificering markant. 

Banken konkurrerer på den baggrund primært om de små- og mellemstore 

erhvervskunder40

I modsætning til privatkunder, er det ikke nødvendigvis antal filialer i et markedsområde der 

afgør udvekslingen af erhvervskunder, da filialerne hovedsageligt anvendes af privatkunder. I 

stedet forventes udvekslingen af erhvervskunder at være bestemt ud fra hvilke produkter de 

kan tilbyde erhvervskunderne, om de har en strategi der fokuserer på erhverv eller private, 

og hvilke brancher der fokuseres på indenfor erhverv.  

, men har naturligvis mulighed for at samarbejde med større 

erhvervskunder om mindre engagementer. 

  

                                                

40 Amagerbanken årsrapport 2009 s. 10 
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Figur 6 viser udvalgte bankers vægtning mellem udlån til private og erhverv. 
 
 

Figur 6 – Udlån til privat- og erhvervskunder  

 
Kilde: Årsrapporter 2009 

Danske Bank, Nordea og FIH Erhvervsbank antages at dele markedet for de største 

erhvervsvirksomheder, da de har den tilstrækkelige basiskapital til at håndtere de helt store 

engagementer, og samtidig har det bredeste produktsortiment til erhvervskunder.  

I betragtning af de tre bankers høje markedsandele, forventes det at de også har en høj 

markedsandel for udlån til mindre og mellemstore erhvervskunder. Derfor er Danske Bank, 

Nordea og FIH Erhvervsbank primære konkurrenter til Amagerbanken indenfor 

erhvervskundesegmentet. 

Jyske Bank har en høj markedsandel, men har sammen med Nordea en stor andel 

privatkunder. Sydbank har ligeledes en høj markedsandel og har samtidig en høj andel 

indenfor erhverv, men de fleste aktiviteter er i den sydlige del af Jylland41

Arbejdernes Landsbank anses ikke som nogen nævneværdig konkurrent indenfor erhverv, da 

banken har en begrænset andel af udlån til erhverv.

. Begge banker 

anses derfor som mindre konkurrenter til Amagerbanken indenfor erhvervskunder, end 

indenfor private.  

42

                                                

41 Sydbank 

  

42 Arbejdernes Landsbank årsrapport 2009 
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3 Strategisk analyse 

Den strategiske analyse indledes med en omverdensanalyse og en brancheanalyse der 

afdækker muligheder og trusler i forhold til branchens fremtidige lønsomhed. I 

omverdensanalysen vil PESTEL-modellen blive anvendt og i brancheanalysen anvendes 

Porters Five Forces. 

Derefter vil en intern analyse afdække Amagerbankens individuelle styrker og svagheder i 

forhold til peers. 

Til sidst opsummeres resultaterne af de tre analyser i en SWOT.  

3.1 Omverdensanalyse (PESTEL) 
Med henblik på at udarbejde en retvisende prognose, analyseres de omverdensfaktorer der 

præger banksektorens indtjening i fremtiden, i form af Politiske, Økonomiske, Sociale, 

Teknologiske, Miljømæssige og Retslige forhold i samfundet. 

I PESTEL-modellen er sociale- og miljømæssige faktorer fravalgt, da de vurderes at være 

uvæsentlige for værdiansættelsen. Desuden vil teknologiske faktorer blive analyseret i 

Porters Five Forces i stedet for i PESTEL-modellen, da det vurderes at teknologi først og 

fremmest har betydning på brancheniveau.  

3.1.1 Politiske / lovgivningsmæssige faktorer 
Som nævnt i afsnit 2.2 ”Virksomhedsbeskrivelse af Amagerbanken”, er banksektoren 

underlagt en omfattende regulering. Reguleringen har en række konsekvenser for 

banksektoren og disse diskuteres nedenfor.  

3.1.1.1 Krav fra Finansiel Stabilitet 
Tiltrædelsen i bankpakke 1 og 2 betyder at banken er underlagt forpligtelser overfor 

Finansiel Stabilitet.  

En af forpligtelserne ved den individuelle statsgaranti er at alle væsentlige beslutninger der 

fremover foretages af ledelsen, skal godkendes af bestyrelsesmedlemmet Steen Henningsen 

fra Finansiel Stabilitet. Det er her værd at huske på, at Steen Henningsen har til opgave at 
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varetage statens investeringer i banken og forventes ikke at varetage aktionærernes 

interesser. 

Baseret på udtalelser fra Finansiel Stabilitet kan det forventes at banken i fremtiden vil være 

mindre villig til at holde hånden under nødlidende kunder. Den nye stil er baseret på at 

Finanstilsynet i foråret 2010 udtalte at Amagerbankens nedskrivninger ligger i den lave ende 

indenfor lovgivningens grænser43

Sådan en ændring kan på den ene side tænkes at øge nedskrivninger og endelige tab i den 

nærmeste fremtid, men på den anden side sikre at der ikke smides gode penge efter dårlige. 

Sidstnævnte skal forstås på den måde at banken kan formodes at holde en række 

engagementer i live ved ikke at erklære dem konkurs og ved at låne yderligere penge til dem.   

. 

Udover øgede nedskrivninger på den korte bane, kan Steen Hemmingsen vise sig at hæmme 

aktiviteten i bankforretningen, da han både skal godkende nye udlån og forhøjelser af 

eksisterende udlån. For at værne om statens krav på banken, forventes den fremtidige 

udlånspolitik at blive langt mere konservativ, selvom det kan være til skade for 

aktionærerne. 

Det er ikke sikkert at repræsentanten er en ubetinget ulempe for bankens aktionærer, da 

han med resten af den nye bestyrelse, kan bidrage med mere troværdighed i offentligheden.  

Repræsentanten vurderes dog først og fremmest at udgøre en trussel for aktionærerne, 

baseret på den ovenstående diskussion. 

3.1.1.2 Basel III regler 
Basel komiteen har fremsat et forslag til de kommende Basel III regler der vil skærpe kravene 

overfor bankernes solvens- og likviditet. Der er stor sandsynlighed for at kravene 

gennemføres og der er lagt op til at implementeringen sker gradvist frem mod starten af 

2019.44

                                                

43 Finanstilsynet 2010 

  

44 Vismandsrapporten 2010, s. 68-69 
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De nye krav dækker over et forslag hvor egenkapitalprocenten øges fra 2 til 4,5 %45

Et andet forslag øger vægtene i beregningen af de risikovægtede aktiver i solvensgraden. 

, 

kernekapitalkravet øges fra 4-6 % og solvenskravet fastholdes på minimum 8 %. Ved at øge 

egenkapitalprocenten tvinges bankerne til i højere grad at finansiere sig med egenkapital, i 

stedet for hybrid kernekapital og supplerende kapital. 

Et tredje forslag skal reducere de procykliske tendenser i bankernes udlånsvirksomhed. Det 

foreslås at der indføres en ”buffer” på 2,5 % point, som tillæg til de øvrige kapital- og 

solvenskrav. Det vil betyde at bankerne ikke må udbetale udbytte eller bonusser hvis deres 

egenkapital er under 7 %46 eller solvens under 10,5 %.47 Desuden er der lagt op til at 

kapitalkravet kan øges med yderligere 2,5 % point i perioder med høj kreditvækst48

De tre tiltag udgør en klar trussel for en bank som Amagerbanken, der allerede er i risiko for 

ikke at kunne overholde de eksisterende krav.  

. 

Selv om Amagerbanken overholder kravene kan de medføre en lang periode hvor banken 

ikke får mulighed for at udbetale udbytte. Dette vil være til ulempe for aktionærerne, hvis 

banken ikke formår at forrente egenkapitalen med investorernes afkastkrav.   

3.1.1.3 Det individuelle solvensbehov 
Fra 2009 er alle banker tvunget til at offentliggøre deres individuelle solvensbehov. Denne 

beslutning giver offentligheden et langt større indblik i de enkelte bankers risikoprofil49

Minimumskravet har ikke ændret sig, og er fortsat 8 % af de risikovægtede aktiver. Men som 

det ses af figur 7 nedenfor, har de fleste af Amagerbankens konkurrenter solvensbehov der 

overstiger de 8 %. 

.  

  

                                                

45 Ved implementeringen af Basel III reglerne indfases de fratrukkede aktiver nævnt under ”Regulative forhold  
    for Amagerbanken” med en procentsats fra 0-100 % i perioden fra 1. jan. 2014 - 1. jan. 2018 
46 Egenkapitalkravet øges til 4,5 % og hertil lægges 2,5 % i konserveringsbuffer 
47 Solvenskravet er minimum 8 % og hertil lægges 2,5 % i konserveringsbuffer 
48 Basel Komiteen 
49 Nationalbanken 2010 
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Figur 7 – Solvensprocenten og det individuelle solvensbehov  

 

Kilde: Finanstilsynet ”Finansiel Stabilitet 2010”, egen tilvirkning 

Amagerbanken har et højere individuelt solvensbehov end peers, hvilket er et udtryk for at 

bankens risiko på udlånsporteføljen er højere end konkurrenternes50

Forskellen mellem solvensprocenten og det individuelle solvensbehov (Kapital-

overdækningen) er et udtryk for den enkelte banks evne til at absorbere nedskrivninger på 

udlån, og det ses at Amagerbanken med en kapitaloverdækning på godt 6 % ligger 

nogenlunde i midten i forhold til peers.

.  

51

Nordea Bank Danmark er en del af Nordea koncernen og har derfor ikke behov for at 

opretholde så stor en kapitaloverdækning som de selvstændige banker, da de kan få tilført 

kapital fra moderselskabet. Det samme er tilfældet for Nykredit Bank. 

  

Det individuelle solvensbehov er en god indikator for kvaliteten af den enkelte banks udlån 

og giver derfor også en indikation af bankens fremtidige risiko for nedskrivninger. 

                                                

50 De fleste aktivposter indgår i vægtningen af de risikovægtede aktiver, men udlån udgør klart den største del  
51 De enkelte bankers kapitaloverdækning er påvirket af om bankerne har foretaget aktieemissioner og har fået  
    tilført hybrid kernekapital fra staten 
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Risikoen for at Amagerbanken de næste år ikke kan opfylde sit individuelle solvensbehov er 

overvejende som følge af et meget højt individuelt solvensbehov. Denne risiko vurderes at 

udgøre den største omverdenstrussel for Amagerbanken. 

3.1.1.4 Statsstøtte 
Af flere omgange har banken som før nævnt opnået støtte fra staten og derved undgået en 

reel konkurs. Det vurderes at det også fremadrettet kan være en mulighed at opnå støtte fra 

staten og denne mulighed reducerer derfor risikoen for at aktionærernes værdi går tabt i 

tilfælde af et nyt behov for støtte i fremtiden.  

3.1.2 Økonomiske faktorer 
Den makroøkonomiske udvikling i udlandet og i Danmark har afgørende indflydelse på de 

fremtidige nedskrivninger for banksektoren og Amagerbanken. Det er på den korte bane 

nedskrivninger der er bankens absolut største udfordring, og som har betydning for om 

banken vil overleve. Men både på kort sigt og lang sigt er væksten i økonomien også meget 

afgørende. 

Der er små tegn på et begyndende opsving, men det er fortsat forbundet med stor 

usikkerhed. Væksten er i høj grad drevet af midlertidige forhold52

Samtidig er der et fortsat konsolideringsbehov hos private, erhverv, stater og banker

, og der er planlagt 

finanspolitiske stramninger både i udlandet og i Danmark de kommende år.  

53

3.1.2.1 Den økonomiske udvikling i udlandet 

. 

Usikkerheden er især knyttet til risikoen for et internationalt ”double dip” og udviklingen på 

det danske boligmarked. 

Der er betydelig usikkerhed omkring den fremtidige vækst i udlandet. Der har siden foråret 

2010 været en frygt for et nyt internationalt double dip som følge af underskud og 

gældsproblemer i en række europæiske lande. 

                                                

52 Vismandsrapporten 2010, s. 19 
53 Vismandsrapporten 2010, s. 19 
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IMF og eurolandene godkendte i 2010 en græsk og irsk lånepakke, hvilket til dels har 

dæmpet investorernes nervøsitet. At det har hjulpet bekræftes ved at rentespændet mellem 

sikrede og usikrede renter er reduceret, selvom det fortsat er langt større end før krisen. 

Ud over risikoen for at PIIGS-landene54

Udbryder der en toldkrig mener mange analytikere at det vil sprede sig til resten af verden. 

Konsekvenserne vil være mindre samhandel med mindre vækst til følge

 kan gå statsbankerot, er der i løbet af 2010 udbrudt 

en udbredt frygt for en toldkrig i verden, som følge af at Kina holder Renminbien kunstigt lav 

i forhold til dollaren. G20 mødet i midten af november 2010 adresserede problemet, men 

førte ikke til nogen bindende aftale om at lade markedskræfterne bestemme valutakurserne.  

55

Det er vismændenes vurdering, at den samlede risiko for et ”double dip” er aftagende som 

følge af at opsvinget holder ved, og at det mest sandsynlige er at det internationale opsving 

vil fortsætte de kommende år

, og en toldkrig kan 

tænkes at føre til det ”double dip” der fortsat frygtes. 

56

3.1.2.2 Den økonomiske udvikling i Danmark 

. Konsolideringsbehovene hos private, erhverv og lande vil 

dog medføre at konjunkturnormaliseringen bliver både svag og langtrukken. 

Dansk økonomi er i en lavkonjunktur, og der er betydelig usikkerhed omkring den 

økonomiske situation. I de seneste fire kvartaler har der været positiv vækst, hvilket kan 

være tegn på at økonomien er på vej ud af krisen. 

I vismændenes konjunkturanalyse fra efteråret 2010, nævnes dog en række forhold der 

tilsiger at normaliseringen bliver langtrukken. Usikkerhed omkring indkomster, beskæftigelse 

og boligpriser kan medføre at private er tilbageholdende med at forbruge, og samtidig kan 

usikre afsætningsforhold føre til at virksomheder er tilbageholdende med at foretage nye 

investeringer.  

                                                

54 PIIGS landene er Portugal, Irland, Italien, Grækenland og Spanien 
55 Mankiw 2009 
56 Vismandsrapport 2010 s. 20 
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Vækst i dansk økonomi 
Væksten i 2010 var på 2,2 % og har været positivt påvirket af midlertidige forhold. 

Skattelettelser og lave renter har skabt vækst i privatforbruget, og især en stigning i 

lageropbygningen hos virksomhederne kan forklare en stor del af den vækst der er 

registreret i BNP. Samtidig har der været ekstraordinære stigninger i det offentlige forbrug, 

og stigninger i offentlige investeringer.  

Fra 2011 er der udsigt til et negativt vækstbidrag fra de offentlige investeringer, og renterne 

forventes at stige i takt med at konjunkturerne forbedres57

Ud over at væksten er lav som følge af den demografiske udvikling, er der et generelt behov 

for at konsolidere de offentlige finanser i udlandet og i Danmark. En opstramning af 

finanspolitikken vil dæmpe væksten.  

. 

Der er samtidig et behov for konsolidering i den private sektor, da finansielle formuer og 

ejendomsværdier er faldet under krisen. En konsolidering der finder sted sideløbende hos 

private, erhverv og det offentlige, vil selvsagt lægge en markant dæmper på væksten.  

 

Figur 8 – Den historiske vækst i real BNP  

 

Kilde: Danmarks statistik, egen tilvirkning 

Vismændene skønner at det reale BNP vil vokse med rekordlave 1 % om året frem mod 

202058

                                                

57 Danske Bank 

. Den lave vækst skyldes til dels den demografiske udvikling, og den nuværende 
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lavkonjunktur forventes først normaliseret efter 201559. Nationalbanken ser lidt mere 

optimistisk på fremtiden end vismændene og forventer en real vækst på 1,7 % og 1,9 % i 

2011 og 201260

Udvikling i ledighed 

. 

Frem mod 2020 vil der være flere der trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet end der er nye 

der træder ind. Dette resulterer i et mærkbart fald i arbejdsstyrken.  

I dag er beskæftigelsen langt under det strukturelle niveau61

 

, og kombinerer man dette med 

et fald i arbejdsstyrken, resulterer det i en forventning om at beskæftigelsen vil være 

nogenlunde uændret frem mod 2020. 

Figur 9 – Ledige som procent af arbejdsstyrken  

 

Kilde: Danmarks statistik, egen tilvirkning 

Med et uændret antal beskæftigede i samfundet og et fald i arbejdsstyrken, vil ledigheden 

begynde at falde. Vismændene forventer at ledigheden vil toppe i 2012 og falde herefter for 

                                                                                                                                                   

58 Vismandsrapport 2010 
59 Vismandsrapport 2010, s. 107 
60 Nationalbanken 2010 
61 Det niveau der skaber ligevægt i økonomien, hvormed der er ikke er noget ”output gap” 
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at stabilisere sig på det langsigtede ligevægtsniveau i 201562. Nationalbanken er lidt mere 

optimistisk og mener at ledigheden vil toppe i 2011 og herefter falde63

Udvikling i renter 

. 

Det svage opsving i den globale økonomi hjælpes på vej af historisk lave korte renter. I figur 

10 ses det at den nuværende korte rente er på det laveste niveau i den viste periode. Som 

bekendt styres de korte renter i praksis fra ECB, og det er derfor den økonomiske udvikling i 

eurolandene der vil diktere den korte rente i Danmark. Det forventes at når konjunkturerne 

forbedres i eurolandene, vil de korte renter øges for at dæmpe risikoen for inflation.  

Nordea forventer at de korte markedsrenter vil stige lidt mere end de lange renter, med godt 

1,5 % point over de næste 2 år, hvor Danske Bank forventer en lidt mindre stigning64

 

. 

Figur 10 – Renternes udvikling  

 

Kilde: Realkreditrådet, statistikker, obligationsrente 

Det ses af figur 10 at den lange rente i Danmark i store træk har udviklet sig parallelt med 

den korte rente men har været mindre volatil. Den lange rente er ligesom den korte rente på 

det laveste niveau i den viste periode og er især faldet det seneste halvandet år. Faldet 

vurderes at være en følge af krisen i PIIGS-landene og uroen på de internationale 

                                                

62 Vismandsrapport 2010, s. 108 
63 Nationalbanken 2010 
64 Nordea 2 og Danske Bank 
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aktiemarkeder. Uroen har gjort bl.a. danske stats- og realkreditobligationer til et ”safe 

haven”, og efterspørgslen har presset de lange renter ned. 

De forværrede offentlige finanser og udgifter til hjælpepakker betyder at en række vestlige 

lande ser sig nødsaget til at finansiere deres underskud ved udstedelse af statsobligationer. 

Eftersom underskuddene fortsætter de kommende år, forventes det stigende udbud af 

statsobligationer at få de lange renter til at vokse.  

Nordea og Danske Bank forventer en stigning i de lange renter på godt 1 % point over de 

næste 2 år65, hvilket er med til at dæmpe væksten i økonomien66

Udvikling i boligpriser 

. 

Prisudviklingen og antal omsatte ejendomme har markant betydning for de fremtidige 

nedskrivninger for Amagerbanken. Dels fordi bankens udlån til erhverv er så eksponeret 

overfor ejendomssektoren på Amager og i Storkøbenhavn, men også fordi nedskrivninger på 

udlån til private påvirkes af boligprisernes udvikling. 

En vending i boligpriserne og et stigende antal omsatte boliger er formentlig de faktorer der 

udgør den største mulighed for banken, da det vil reducere nedskrivninger på udlån til 

ejendomssektoren og i bedste fald være en mulighed for at tilbageføre dele af de 

akkumulerede nedskrivninger. Men samtidig vil et fald i boligpriserne og et fortsat lavt antal 

omsatte boliger, føre til fortsat markante nedskrivninger. 

Efter nominelle prisfald på op mod 33 % fra 2007-2009 i hovedstadsområdet, ser det ud til at 

prisudviklingen for boliger er vendt fra tredje kvartal 2009.  

  

                                                

65 Nordea 1 og Danske Bank 
66 Mankiw 2009 
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I figur 11 ses prisudviklingen for ejerlejligheder i hovedstadsområdet67

 

. 

Figur 11 – Prisudviklingen på ejerlejligheder og handler i hovedstaden  

 

Kilde: Realkreditrådet, statistikker: ejendomsprisstatistikken, Danmarks Statistik, egen tilvirkning 

Forventninger til prisudviklingen på boliger er notorisk forbundet med enorm usikkerhed, da 

priserne påvirkes af bl.a. renteniveau og indkomster, der i sig selv er meget usikre.  

Samtidig har det vist sig at ”psykologiske faktorer” i form af forventninger til boligpriser i 

fremtiden har markant indflydelse på sælgere og køberes adfærd, hvilket skaber en ”stivhed” 

i priserne68

Stivheden i boligpriserne har den fordel, at en vending typisk (men ikke med sikkerhed) 

indikerer en længere periode med enten opadgående eller nedadgående prisudvikling. I den 

nuværende situation indikerer vendingen på boligmarkedet at priserne vil være stigende.  

, der medfører voldsomme fluktuationer i antal omsatte boliger.  

I figur 11 ses det samtidig at antal omsatte boliger er begyndt at stige, hvormed der tegner 

sig en stabilisering af markedet. 

Vismændene forventer uændrede nominelle boligpriser på landsplan frem til 2013-2014 

(realt boligprisfald), hvorefter der forventes en langstrakt stagnering af de reale boligpriser 

                                                

67 Da en stor del af Amagerbankens udlån indenfor ejendomssektoren er til ejendomme med privat- og  
    erhvervsudlejning, anses udviklingen i ejerlejlighedspriserne for at være den mest relevante indikator for  
    prisudviklingen for bankens kunder indenfor ejendomssektoren 
68 Shiller 2007 
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frem mod 2020. Deres begrundelse er at boligerne på landsplan vurderes at være 10-20 % 

over det langsigtede trendniveau69

Vismændene udtaler sig ikke om regionale forskelle i prisudviklingen, og det er derfor ikke 

muligt at vurdere om de regionale priser afviger mere eller mindre fra det langsigtede 

trendniveau, som de baserer deres forventninger på.  

. 

Udover de regionale forskelle i prisudviklingerne er der helt grundlæggende markant 

uenighed om hvilken teoretisk model, der bedst beskriver prisudviklingen i praksis. 

Afhængig af om man benytter modeller som Tobins Q, pris/leje forholdet, økonometriske 

modeller eller realvækst i boligprisen på lang sigt, finder man frem til forskellige langsigtede 

niveauer for boligpriserne. Vismændene har valgt at tage udgangspunkt i den simpleste af 

modellerne, hvilket er den historiske trend i den reale kontantpris. 

 Ved i stedet at benytte pris/leje forholdet som The Economist gjorde i juli 2010, er der tegn 

på at boligpriserne muligvis er overvurderet med 20 %. Mens analyser ved hjælp af 

økonometriske modeller peger på at boligpriserne kun er lidt over deres langsigtede 

niveau70

Udsigten til en stagnering af boligpriserne de næste 2-3 år lægger en bund under de 

yderligere nedskrivninger, men nedskrivningerne må forventes at fortsætte trods 

stagneringen. Dette skyldes at flere af bankens kunder i ejendomssektoren formodes at gå 

konkurs fordi priserne ikke forbedres. Konkurser vil medføre at flere nedskrivninger 

realiseres som endelige tab, og tabene kan øges som følge af dårlige realisationsværdier af 

sikkerheder og udgifter til kurator. 

. Dette illustrerer den store usikkerhed omkring boligprisernes udvikling, der ikke 

blot skyldes usikkerhed omkring makroøkonomiske forventninger, men også valget af en 

passende model. 

                                                

69 Vismandsrapport 2010 
70 Skaarup og Bødker 2010 
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Det er ikke i alle tilfælde op til bankens nye ledelse at afgøre hvilke engagementer der skal 

erklæres konkurs, da konkurser kan begæres af andre kreditorer. En langvarig stagnering i 

boligpriserne vurderes at udgøre en markant trussel fra omverdenen for Amagerbanken. 

3.2 Brancheanalyse (Porters Five Forces) 
I dette afsnit fortsættes den eksterne analyse, ved at vurdere konkurrenceintensiteten i 

banksektoren. Brancheanalysen baseres på Porters Five Forces, og resultaterne indgår som 

muligheder og trusler i SWOT’en sidst i den strategiske analyse.  

Strukturerne i banksektoren medfører at substituerende produkter ikke vurderes at have 

væsentlig indflydelse på værdiansættelsen. Leverandører anses heller ikke at have væsentlig 

indflydelse på værdiansættelsen, og derfor vil substituerende produkter og leverandørernes 

forhandlingsstyrke udelades af brancheanalysen.  

3.2.1 Adgangsbarrierer 
For at penetrere markedet for bankvirksomhed, skal nye virksomheder først og fremmest 

leve op til de høje kapitalkrav der er fastsat af Finanstilsynet. Både kapitalkrav og andre 

lovkrav vurderes at være markante adgangsbarrierer, der begrænser nye konkurrenter til 

hovedsageligt at være etablerede aktører fra andre geografiske områder fra 

bankmarkederne i indland og udland. 

Frem til 2007 åbnede en række udenlandske banker filialer i Danmark, men siden krisen er 

godt halvdelen af de i alt 25 filialer lukket igen71

3.2.1.1 Stordriftsfordele 

. Tendensen går dog mod 

internationalisering af banksektoren, hvilket forventes at skabe yderligere konkurrence på de 

markeder hvor konkurrencen er mindst intens. 

Der er betydelige stordriftsfordele i banksektoren, hvilket gør det afgørende for nye 

konkurrenters konkurrenceevne enten fra start at have et stort antal kunder, eller hurtigt at 

opnå en betydelig kundebase.  

                                                

71 I 2009 var antallet af udenlandske filialer reduceret til 12 
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En lav kundemobilitet i branchen er en afgørende adgangsbarriere, der gør det svært for nye 

udbydere at få nok kunder til at opnå stordriftsfordele.  

Derfor forventes nye konkurrenter primært at købe sig til en kundebase, ved at overtage 

mindre eller mellemstore banker på markedet.  

En af de mest afgørende stordriftsfordele har under krisen vist sig at være diversificering af 

udlånsporteføljen. En større kundebase blandt private og erhverv i forskellige brancher og i 

forskellige regioner reducerer markante udsving i nedskrivninger og forbedrer muligheden 

for at styre bankens kreditrisiko.  

Dette kan være en af årsagerne til at nedskrivningsprocenterne for de største banker har 

været markant lavere end gruppe 2 bankernes.72

3.2.1.2 IT barrierer 

  

IT er helt fundamentalt for banksektoren.73 I dag har Nordea og Danske bank egne IT-

udviklingsafdelinger, mens de tilgængelige oplysninger tyder på at de andre danske banker 

har valgt at udvikle IT i fællesskaber gennem Bankdata og Bankernes EDB Central.74

IT kan skabe en konkurrencemæssig fordel gennem dels produktudvikling og dels 

effektiviseringer der reducerer omkostningerne.  

  

IT udgør derfor en væsentlig adgangsbarriere der begrænser antallet af nye udbydere, da 

udgifterne til IT-udvikling er betydelige og markant stigende.75

                                                

72 Nationalbanken 2010 

 Det forhold at mindre banker 

som Amagerbanken er gået sammen om fælles IT-udvikling bekræfter at IT er en 

adgangsbarriere. De mindre banker er nødt til at samarbejde for at kunne konkurrere på 

nogenlunde lige fod med de største banker. 

73 Finansrådet 2007, s. 13 
74 Bankdata og BEC 
75 Finansrådet 2007 



Side 51 af 187 
 

3.2.2 Kundernes forhandlingsstyrke 
Dette afsnit skal vurdere kundernes forhandlingsstyrke, og er relevant da det har betydning 

for branchens indtjeningsmuligheder. Har kunderne en lav forhandlingsstyrke, kan det give 

mulighed for en højere indtjening i branchen. 

Privatkunder 
Selvom det i princippet er let at skifte bank, har banksektoren en meget lav kundemobilitet 

sammenligne med andre brancher. De nyeste undersøgelser viser at privatkunder i Danmark 

i snit skifter bank hvert 10. år76

En undersøgelse foretaget af konkurrencestyrelsen i 2002 konkluderer at en årsag til den 

lave kundemobilitet er en meget lave gennemsigtighed i banksektoren, der havde den 

næstlaveste gennemsigtighed af 51 brancher

. 

77

Bankkunder har generelt svært ved at gennemskue udgifterne ved at være kunde i en bank, 

og har derfor svært ved at sammenligne bankernes priser. For at imødekomme problemet, 

har Finansrådet og Forbrugerstyrelsen oprettet en hjemmeside

. 

78

Selvom dette initiativ sandsynligvis har øget gennemsigtigheden, kompliceres situationen 

ved at bankerne lokker kunderne til at samle alle deres bankaktiviteter hos den enkelte bank 

i sammenhæng med tilbuddet om bedre vilkår for kunden. Dette kan sammenstilles med 

”relationship banking” hvor bankerne krydssælger deres produkter for netop at øge 

loyaliteten, men også lønsomheden hos kunden.  

 der sammenligner 

produktpriser hos de 25 billigste banker i Danmark.  

Denne tendens gør det svært for kunderne senere at flytte bank, da kunderne eksempelvis 

ikke kan flytte et enkelt lån over i en billigere bank, uden at de andre produkter samtidig 

bliver dyrere. 

                                                

76 Finansrådet 2007 
77 Konkurrencestyrelsen 2002 
78 www.pengepriser.dk 



Side 52 af 187 
 

Udover den lave gennemsigtighed er der psykologiske barrierer som tryghed og personlige 

relationer forbundet med at skifte bank.79

Derudover er der typisk flytteomkostninger ved at skifte bank, som sjældent nævnes når 

kunden indgår nye engagementer. Det kan være gebyrer ved flytning af lån og opsparinger, 

værdipapirdepoter mv., alt sammen forhold der hæmmer kundemobiliteten. 

 

Erhvervskunder 
Erhvervskunder anses for at have en langt større forhandlingsstyrke, da de har markant 

større engagementer og et betydeligt incitament til at vælge den bedste bankforbindelse, for 

at sikre deres egen konkurrenceevne. 

Der er samtidig en række forhold der taler for at kundeloyalitet kan være til gavn for både 

kunde og bank. Et tæt samarbejde mellem bank og erhvervskunde over en længere periode 

gør at banken får større indsigt i virksomhedens forhold og bedre mulighed for at vurdere 

kreditrisikoen ved virksomheden.  

Dette kan reducere bankens usikkerhed ved udlån, hvormed banken potentielt kan tilbyde 

kunden et lavere risikotillæg end andre banker. 

3.2.3 Konkurrenceintensitet 
Det er især branchens adgangsbarrierer og kundernes forhandlingsstyrke, der vurderes at 

have størst indflydelse på konkurrencesituationen i banksektoren. Med udgangspunkt i de 

foregående afsnit analyseres konkurrenceintensiteten i branchen. 

Der er ingen officielle opgørelser over bankernes markedsandele, og derfor bruges ofte 

bankernes arbejdende kapital80 som et mål herfor. Markedsandelene kan ses i tabel 2 i afsnit 

2.1 ”Banksektoren”.81

                                                

79 Konkurrencestyrelsen 2002  

 

80 Arbejdende kapital består af: Egenkapital + indlån + udstedte obligationer + efterstillede kapitalindskud 
    Finansrådet 2007 
81 Den arbejdende kapital angiver dog først og fremmest bankernes markedsandel indenfor udlån, da den   
    arbejdende kapital hovedsageligt er bundet i udlån. Der er derimod ikke nødvendigvis nogen sammenhæng  
    mellem den arbejdende kapital og bankernes markedsandele inden for andre områder som handel med    
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Som illustreret ved figur 2 ses det at markedet er karakteriseret ved at Danske Bank står for 

godt 50 % af markedet, Nordea med godt 12 % og Jyske Bank med godt 6 %. Herefter er der 

godt 10 andre banker der tilsammen deler 16 % af markedet. 

Markedsformen kan karakteriseres som et oligopol, hvor markedet domineres af 2-3 store 

banker og konkurrenceintensiteten kan være begrænset i et oligopol, hvis de største 

oligopolister vælger at samarbejde i et kartel.  

For at af- eller bekræfte en svækket konkurrenceintensitet, benyttes forskellige nøgletal der 

kan give et indtryk af konkurrenceintensiteten. 

Først beregnes Herfindahl-indekset82

 

 der kvantificerer konkurrenceintensiteten. 

Figur 12 – Udviklingen i Herfindahl indekset for banksektoren  

 

Kilde: Finanstilsynet og egen tilvirkning 

Herfindahl-indekset kan ligge mellem 0 og 10.000, hvor et tal under 1.000 indikerer lille 

koncentration (høj konkurrence)83

  

 og tal over 1.800 indikerer bekymrende koncentration 

(lavere konkurrence). 

                                                                                                                                                   

    værdipapirer, investeringsprodukter og krydssalg af produkter. 
82 Herfindahl indekset beregnes som: ∑ 𝑆𝑖2𝑁

𝑖=1 , hvor 𝑆𝑖2er den enkelte banks markedsandel 
83 Koncentration indikerer hvor stor en del af markedet der kontrolleres af få udbydere, hvormed en høj  
    koncentration er udtryk for at få udbydere har en stor del af markedet 
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I figur 12 fremgår det at banksektorens indekstal over de seneste 10 år har ligget mellem 

2.500 og 3.000, hvilket indikerer svag konkurrence. Især Danske Banks markante dominans 

øger indekstallet, da en markedsandel i størrelsesordenen 50 % i sig selv giver et indekstal på 

2.500. 

I brancher med væsentlige stordriftsfordele som banksektoren anses for at være, er en vis 

koncentration helt naturlig og ikke nødvendigvis et udtryk for svag konkurrence. Der er 

derfor heller ikke enighed blandt forskere om sammenhængen mellem koncentration og 

konkurrence i den finansielle sektor.  

Til trods for at Herfindahl-indeksets åbenlyse svagheder er det værd at undersøge om den 

lave koncentration har betydning for konkurrencen og lønsomheden i branchen.  

Som diskuteret i afsnittet om adgangsbarrierer er der betydelige stordriftsfordele der 

favoriserer de største banker. Til trods for dette er der i dag godt 10 store regionalbanker og 

130 små lokalbanker rundt omkring i landet.  

Antallet af små lokalbanker forventes at falde fremover, men det høje antal indikerer at det i 

øjeblikket er muligt at deltage i konkurrencen på trods af de største bankers 

stordriftsfordele.  

Det at de små og mellemstore banker er i stand til at overleve i en branche med betydelige 

stordriftsfordele, skyldes dels at de små banker samarbejder om f.eks. IT ressourcer og har 

indgået samarbejder så de kan tilbyde f.eks. realkredit, forsikring og pension.  

Dette vurderes dog ikke at kunne stå alene. Meget tyder på at det i høj grad er fordi de 

dominerende banker vælger at beholde besparelserne fra stordriftsfordelene, i stedet for at 

sætte priserne ned til kundernes fordel. Med andre ord forventes det at de dominerende 

banker holder priserne højere end de ville gøre hvis konkurrencen var mere intens, hvormed 

de små banker fortsat kan være med. 



Side 55 af 187 
 

Der er blevet lavet en række analyser af konkurrenceintensiteten i banksektoren, og de 

forhold der typisk bruges til at vurdere konkurrenceintensiteten er kundemobilitet og 

rentemarginal. 

I EU skifter bankkunder i snit bank hvert 15. år, hvilket som nævnt er hvert 10. år i 

Danmark84

Rentemarginalen har været faldende for både private og erhvervskunder, hvilket tyder på en 

øget konkurrence. Rentemarginalen er dog fortsat højere i Danmark end i de fleste EU 

lande

. Den højere mobilitet i Danmark tyder på at markedet er mere gennemsigtigt og / 

eller at omkostningerne ved at skifte bank er lavere i Danmark end i EU. 

85

Samlet vurderes konkurrencen at være svækket af de dominerende banker, der mistænkes 

for at sætte priserne højere end de ville være nødsaget til, hvis konkurrencen var mere 

intens. 

, hvilket i modsætning til kundemobiliteten indikerer en lavere konkurrenceintensitet 

i Danmark. 

Rationalet for at opretholde et højt prisniveau kan være at det samlet maksimerer deres 

lønsomhed, selvom de mindre banker får en del af markedet. 

En høj lønsomhed for banker med betydelige stordriftsfordele tiltrækker nye konkurrenter 

med samme kvalifikationer. Den lave kundemobilitet taler for at banker der vil penetrere 

markedet vil gøre det gennem opkøb af små og mellemstore banker der forventes at have en 

lavere lønsomhed, for derigennem at få adgang til kunderne på et lukrativt marked.  

Stordriftsfordelene og mulighederne for at øge lønsomheden forventes derfor at føre til, at 

flere mindre og mellemstore banker vil blive opkøbt eller fusionere. 

Udviklingen mod færre og større banker der kan udnytte stordriftsfordelene, forventes at 

lægge et pres på priserne, hvilket presser lønsomheden og især går ud over de mindre 

                                                

84 IMF 2007 
85 IMF 2007 
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banker. Presset på priserne forventes dog ikke at være voldsomt, da nye udbydere og de 

dominerende banker har en fælles interesse i at opretholde en høj lønsomhed. 

3.3 Den interne analyse (VRIO) 
Den interne analyse skal identificere Amagerbankens styrker og svagheder, som er 

udgangspunktet for bankens mulighed for at forfølge en konkurrencedygtig strategi.86

Der findes flere relevante modeller til analyse af interne styrker og svagheder. For en 

servicevirksomhed som Amagerbanken, anses VRIO-modellen som det bedste valg. 

 

Resultatet af analysen opsummeres i styrker og svagheder i SWOT’en. 

3.3.1 Modelbeskrivelse 
VRIO modellen er en ressourcebaseret model, der har til formål at identificere og analysere 

en virksomheds interne ressourcer. VRIO er en forkortelse for fire spørgsmål der benyttes i 

analysen af ressourcerne: 

- Valuable: Giver bankens ressourcer og evner banken mulighed for at reagere overfor 

trusler og muligheder fra omgivelserne? 

- Rarity: Er ressourcen kun kontrolleret af et mindre antal konkurrerende virksomheder? 

- Imitability: Oplever banker der ikke har ressourcen en omkostning i forbindelse med at 

tilegne sig eller udvikle ressourcen? 

- Organization: Er virksomhedens andre målsætninger og procedurer organiseret, så 

virksomheden kan udnytte de værdifulde, sjældne og dyre-at-imitere ressourcer?87

Ud over ressourcer der kan udnyttes til en konkurrencemæssig fordel, kan der være 

ressourcer der ikke skaber nogen merværdi for banken men som alligevel skal udnyttes for at 

opnå konkurrencemæssig lighed i forhold til konkurrenterne.  

 

3.3.2 Privatkunder på Amager 
Som tidligere nævnt er det vanskeligt at tiltrække nye kunder, og det er derfor afgørende 

ikke at miste for mange kunder til konkurrenterne.  

                                                

86 Elling og Sørensen 2005 
87 Barney 2002, s. 138 
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Amagerbanken er den dominerende bank på Amager, og har en høj markedsandel på 23 %.88  

Bankens dominans bekræftes ved at de står for hele 12 ud af 35 bankfilialer på øen89

Siden udgangen af 2009 er antallet af privatkunder faldet fra 110.000 til 104.000.

.  

90

Det er klart at bankens situation har påvirket kunderne, og det vurderes at faldet let kunne 

være blevet langt højere. At dette ikke er tilfældet efterlader et indtryk af en loyal 

kundebase, der støtter op om deres bank.  

 

Udviklingen er i sig selv urovækkende som følge af den lave kundemobilitet, men er 

forventelig som følge af den store uro omkring banken. At faldet hovedsageligt er sket i 3. 

kvartal 2010 skyldes formentlig, at den ubegrænsede indskydergaranti ophørte i dette 

kvartal. 

Det vurderes at de fleste privatkunder på Amager der kan tænkes at ville skifte bank, har haft 

enhver tænkelig grund til og mulighed for dette. Kundeflugten på Amager forventes derfor 

stort set overstået.  

Det er nærliggende at overveje om kundeflugten er udtryk for et klassisk ”lemons principle”, 

hvor de kunder der ikke har forladt banken er de mindst lønsomme kunder. Det er dog svært 

at forestille sig at 95 % af bankens 110.000 kunder alle er ”lemons”, og de tilbageværende 

kunder vurderes at have uændret kvalitet. 

Bankens dominerende position på Amager vurderes at være en sjælden ressource, da det 

sikrer et stort og stabilt kundegrundlag på øen. Det vurderes at bankens godt 40.000 

privatkunder på Amager støtter op om banken af loyalitet og for at støtte op om øens 

erhvervsliv.  

Den markante opbakning fra private og erhvervsdrivende på Amager ved de to 

aktieemissioner ses som et udtryk for den lokale opbakning. 

                                                

88 Amagerbanken Prospekt 2010, s. 47 
89 Krak 
90 Amagerbanken Prospekt 2010 
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Den dominerende position og bankens historiske lønsomhed indikerer at banken er i stand til 

at udnytte ressourcen på Amager, der vurderes at være bankens største 

konkurrencemæssige fordel. 

3.3.3 Erhvervskunder 
Banken har i flere år haft godt 10.000 erhvervskunder, og antallet er ikke reduceret under 

krisen.  

Ledelsen har en strategi om at reducere udlån og skabe mere balance mellem udlån til 

private og erhvervskunder. 

Selvom det især er nedskrivninger på erhverv og især ejendomssektoren der har voldt 

banken problemer, ændrer det ikke ved at bankens mangeårige relationer til erhvervskunder 

på sigt er en værdifuld ressource.  

Lange relationer indenfor især ejendomssektoren giver banken erfaringer og kendskab til 

markedet, og et netværk der kan benyttes i bedre tider.91

Ressourcen har indtil krisen kunnet anses for meget værdifuld for banken, men 

nedskrivningerne efterfølgende har langt oversteget tidligere gevinster. Banken udtrykker 

selv at kreditmodellerne ikke har været tilstrækkelige, og at kreditvurderingen derfor skal 

ændres i fremtiden

 

92

Erhvervskunderne og især kendskabet til ejendomssektoren vurderes at være værdifulde 

ressourcer. Men de er dog ikke sjældne, da flere af peers besidder samme ressourcer. 

Banken har derfor ikke nogen konkurrencemæssig fordel af ressourcen, men ressourcen er 

en styrke der gør banken konkurrencedygtig. 

. For at banken kan udnytte ressourcen i fremtiden, er en forbedring af 

disse forhold afgørende. 

                                                

91 Amagerbanken Prospekt 2010  
92 Amagerbanken Prospekt 2010 
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3.3.4 IT 
Som nævnt står Danske Bank og Nordea for deres egen IT-udvikling. Dette kan tolkes som et 

udtryk for at der kan opnås en konkurrencemæssig fordel ved som bank selv at udvikle sit IT-

system.  

Der er visse ulemper der kan nævnes ved samarbejdet om IT-udvikling som de mindre 

banker er gået sammen om.  

Amagerbanken har i kraft af sin størrelse flere krav til IT end mange af de mindre banker. 

Men alle i samarbejdet har medindflydelse på produktudviklingen, og hvor store 

udviklingsomkostninger der skal anvendes. Derfor vil der være interessekonflikter, der 

kræver en række kompromiser. 

IT anses som en mindre svaghed i forhold til Danske Bank og Nordea men en 

konkurrencemæssig lighed i forhold til de andre i IT-samarbejdet. 

Man kan forvente at efterhånden som kunderne bliver yderligere bekendte med netbanking 

og begynder at efterspørge flere og flere produkter på nettet, så vil banker som Danske Bank 

og Nordea få en yderligere konkurrencefordel på IT området. Eksempelvis er Danske Bank og 

Nordea på nuværende tidspunkt de eneste banker der kan tilbyde netbanking til 

smartphones. 

3.3.5 Direktion og bestyrelse 
I enhver virksomhed må ledelsen anses som en meget vigtig ressource og som nævnt i afsnit 

2.2 ”Virksomhedsbeskrivelse af Amagerbanken”, blev bankens ledelse stort set udskiftet 10. 

november 2010.  

Det vurderes at beslutningen kan være en mindre svaghed for banken på kort sigt, da den 

nye ledelse skal bruge måneder på at sætte sig ordentligt ind i bankens situation. En række 

ledelseseksperter har udtalt sig kritisk om beslutningen93

                                                

93 Business 

, da den totale udskiftning 

begrænser overleveringer af informationer og erfaringer fra den tidligere ledelse til den nye. 



Side 60 af 187 
 

På længere sigt anses udskiftningen i ledelsen for absolut fornuftig fordi den nye ledelse kan 

skabe mere troværdighed om banken, hvilket er afgørende både i forhold til kunder, 

medarbejdere, ejere og især kapitalmarkederne. Kapitalmarkedernes billede af banken er 

afgørende, da det har markant betydning for de fremtidige udgifter til funding. 

Den nye ledelse er indsat med det mandat at rydde op i banken, og det medfører at 

strategien bliver anskuet med nye øjne og at udlånsporteføljen bliver yderligere revurderet 

og kundeforhold bliver taget op til yderligere overvejelse.  

Det vurderes at den nye ledelse vil være en styrke på sigt, men en mere løbende udskiftning 

på den korte bane ville have stillet banken bedre.  

Værdien af den nye ledelse er ikke nogen konkurrencemæssig fordel for banken men er en 

styrke, der gør at banken kan deltage i konkurrencen på markedet. 

Som følge af fortsat store nedskrivninger for banken og en forventet reduktion i den 

fremtidige omsætning, har den nye ledelse en meget begrænset strategisk handlefrihed. 

Samtidig optager det en stor del af ledelsens tid at håndtere nødlidende udlån, hvormed der 

går vigtig tid fra at udvikle nye produkter og kapre nye kunder.  

På kort sigt er der tale om en klar svaghed, da en række af de nærmeste konkurrenter er på 

rov efter kunder. Det kan frygtes, at nogle af de mindre loyale kunder vil skifte til 

konkurrenterne uden at banken som alternativ kan tage kunder fra konkurrenterne.  

3.3.6 Medarbejdere  
Medarbejderressourcen i banksektoren anses som helt afgørende for den enkelte banks 

succes.  

Grundet bankens nuværende situation vurderes det at være en udfordring for banken at 

fastholde, og tiltrække medarbejdere.  

Derudover må det forventes at en bank med mange problematiske engagementer må 

medføre en større arbejdsbyrde for medarbejdere og ledelse. Da banken skærer 

omkostningerne til ved at reducere antallet af medarbejdere, øger det yderligere 
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arbejdspresset for den enkelte. Sammen med uroen omkring banken vurderes det at skade 

bankens arbejdsmiljø. 

Dette anses som en midlertidig svaghed for banken. 

3.3.7 Image 
En imageundersøgelse af danske banker i oktober 201094

Bankens imageproblemer vurderes at være en markant ressourcemæssig svaghed, og trods 

en høj kundeloyalitet på Amager vurderes bankens image at have negativ effekt. 

 placerede Amagerbanken helt i 

bund sammen med Saxo Bank, mens Nordea og Sydbank toppede undersøgelsen. 

Et resultat af det negative image forventes at gøre det svært for banken at tiltrække nye 

kunder de næste år. Dette medfører at antal privatkunder andre steder end på Amager 

forventes at falde over de kommende år, da nye kunder ikke vil opveje den naturlige 

kundemobilitet.  

Den nye ledelse kan bidrage til at forbedre det negative image ved at skabe mere 

troværdighed. Kommer banken på ret køl i løbet af nogle år vurderes den dårlige omtale at 

være midlertidig. 

3.3.8 Udlånskvalitet 
Under krisen har det været meget tydeligt at der er omkostninger forbundet med en 

voldsom udlånsvækst i brancher hvor der på få kunder er mulighed for at låne store beløb ud 

til risikable projekter. De store nedskrivninger har foruden de negative nettoresultater 

efterladt banken markant svækket, og er den primære årsag til en række af de svagheder 

banken i dag har i forhold til peers.  

3.3.9 Kreditpolitik og risikostyring 
Bankernes nedskrivninger under krisen har gjort det lysende klart hvad dårlig kreditpolitik og 

risikostyring betyder for lønsomheden. God kreditpolitik og risikostyring er derfor ressourcer, 

der kan være en afgørende konkurrencemæssig fordel.  

                                                

94 Foretaget af analysefirmaet YouGov Zapera 
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Det kan konstateres, at bankens kreditmodeller slet ikke har været i stand til at styre den 

risiko banken har påtaget sig op til krisen, med voldsomme udlån fordelt på få store kunder 

og i få risikable brancher. Den tidligere ledelse nævner i Amagerbankens prospekt 2010, at et 

centralt indsatsområde vil være at videreudvikle og forbedre bankens risiko- og 

ratingsystemer.95

Det vurderes at bankens kreditpolitik og risikostyring er en markant svaghed for banken.  

  

De annoncerede ændringer i kreditpolitikken og risikostyringen forventes at reducere 

svagheden i fremtiden. Det afgørende er dog om banken kan udvikle en kreditpolitik og 

risikostyring, der kan matche de modeller peers arbejder med. Dette er tvivlsomt af flere 

grunde.  

En større udlånsportefølje giver bedre muligheder for at diversificere kreditrisikoen på 

udlånene ved at sprede udlån på flere kunder indenfor private og erhverv og variere udlån til 

erhverv indenfor flere brancher. Derudover kan der opnås en større geografisk spredning på 

udlånsporteføljen. 

Samtidig kan en større udlånsportefølje sprede udgifter til branche- og makroanalyser ud på 

flere udlån, hvilket reducerer omkostningerne forbundet med især erhvervskunder. 

Amagerbanken har derfor en svaghed i forhold til de fleste peers, da de større banker har 

bedre mulighed for at diversificere deres porteføljer, og forventes at kunne udføre 

risikostyring til lavere omkostninger. 

Ser man teoretisk på diversificering, bør det ikke kræve en voldsomt stor udlånsportefølje før 

det er muligt at opnå en konkurrencedygtig diversificering. Det er uvist hvor stor en 

udlånsportefølje der skal til, og det er muligt at Amagerbanken opfylder dette krav.  

                                                

95 Amagerbanken Prospekt 2010, s. 39 
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Men man skal også tage højde for at en bank ikke ubetinget kan vælge strukturen på sin 

udlånsportefølje. Banken skal forsøge at indgå favorable aftaler samtidig med at den 

forsøger at diversificere sig bedst muligt.  

Det kan under krisen konstateres at gruppe 1 bankerne har haft betydeligt lavere 

procentvise nedskrivninger end gruppe 2 bankerne. Dette anses for at være et udtryk for at 

storbankerne kan styre deres risiko bedre selv om det også blot kan illustrere at de store 

banker blot har haft en lavere risiko med dertilhørende lavere afkast.   

Under alle omstændigheder vil de større banker være i stand til at opnå en bedre geografisk 

diversificering end Amagerbanken, da banken har visse begrænsninger som værende 

regionalbank.  

Samlet set har bankens udlån en større risiko som følge af den historiske kreditpolitik og 

risikostyring og selv om banken kan forbedre området i fremtiden forventes det at kvaliteten 

af risikostyringen fortsat vil være dårligere end for de største banker. 
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3.4 Delkonklusion (SWOT) 
Den strategiske analyse har til formål at identificere rammevilkårene for banksektoren og 

Amagerbankens konkurrenceevne i forhold til peers. I det følgende vil de mest relevante 

styrker, svagheder, muligheder og trusler fra den strategiske analyse blive opsummeret i en 

SWOT.  

SWOT’en ses i figur 13 hvor de mest relevante faktorer er nævnt i prioriteret rækkefølge. 

Punkterne under stregerne vurderes at være af sekundær relevans. 

 

Figur 13 – SWOT  
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3.4.1 Interne faktorer  
Amagerbankens mange loyale privatkunder på Amager er en betydelig styrke i et marked 

hvor kundemobiliteten er lav, og det er vigtigt at have en stabil kundebase. Bankens høje 

markedsandel på øen giver banken en konkurrencemæssig fordel i denne del af 

Storkøbenhavn. 

Banken har indgående kendskab til og lange traditioner indenfor ejendomssektoren. Til trods 

for at udlån til ejendomssektoren i øjeblikket er en hæmsko for banken anses den for en 

styrke på længere sigt. 

Udover traditioner indenfor ejendomssektoren har banken opbygget en stor og stabil 

kundebase indenfor erhverv. Dette er en styrke for banken. 

Udskiftningen af ledelsen er en styrke, da det forventes at styrke bankens image og 

kundernes tiltro til banken, ligesom den nye ledelse anses for særdeles kompetent. En 

indfasning af ledelsen over en kortere periode ville dog havde været at foretrække frem for 

den bratte udskiftning.   

Som følge af den store vækst i udlån indenfor erhverv og de markante nedskrivninger under 

krisen, er bankens udlånskvalitet markant ringere end peers. Bankens situation er fortsat 

usikker med forventninger om fortsatte markante nedskrivninger, og en latent risiko for ikke 

at leve op til det individuelle solvenskrav. Dette anses som den største svaghed for banken. 

Bankens risikomodeller har ikke formået at styre risikoen som banken har påtaget sig i årene 

op til krisen. Indtil banken får etableret et bedre system anses det for en stor svaghed.  

Bankens ledelse har i høj grad fået fokus på området og forventes at forbedre dette i 

fremtiden. Men det forventes ikke at banken kan konkurrere med de større banker på grund 

af bankens begrænsede geografiske diversificeringsmuligheder og manglende mulighed for 

at udføre risikostyring til samme lave analyseomkostninger som peers.  

Bankens image er netop blevet målt til det absolut dårligste i banksektoren, hvilket er en klar 

svaghed for banken der i høj grad lever af et troværdigt omdømme hos kunderne. Det 
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dårlige image kan kun forbedres på sigt som følge af en mindre eksponering i medierne og 

med den nye ledelse.  

Der er en række forhold der taler for at der er betydelige stordriftsfordele i banksektoren. 

Som følge af at Amagerbankens peers hovedsageligt er større, anses banken her for at have 

en svaghed.  

Stordriftsfordelene anses især for at være til stede indenfor områderne risikostyring, IT i 

form af interessekonflikter i BEC-samarbejdet, lavere omkostningsniveau som følge af færre 

specialister, stabsfunktion osv. i forhold til omsætning og storbankernes nemmere mulighed 

for at diversificere sig geografisk. 

Den nye ledelse vurderes at have en meget begrænset strategisk handlefrihed, da de er nødt 

til at bruge al tiden på at begrænse nedskrivninger og håndtere nødlidende kunder i stedet 

for at styrke banken med nye produkter og tiltrække kunder. Der er tale om en midlertidig 

svaghed, der dog kan få betydelig konsekvenser da en række af de stærkere peers går på 

strandhugst efter kunder i bankens markeder. 

Det dårlige image, usikre arbejdsforhold og negativ vækst, gør det svært at fastholde og 

tiltrække dygtige medarbejdere. Den stigende arbejdsløshed begrænser dog risikoen for at 

medarbejdere forsvinder.  

3.4.2 Eksterne faktorer 
Den økonomiske udvikling har helt afgørende indflydelse på bankens fremtidige indtjening. 

Afhængig af hvordan international og dansk økonomi udvikler sig er der tale om den største 

trussel eller mulighed for Amagerbanken. De nuværende forventninger udgør en trussel for 

banken med en langvarig lav vækst og stigende renter. 

Bankens eksponering overfor ejendomssektoren kan vise sig enten at være en mulighed for 

at tilbageføre betydelige nedskrivninger, hvis boligpriser og omsætningen stik imod 

forventningerne begynder at stige mærkbart. De nyeste tal indikerer at boligmarkedet er 
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vendt, med en stigning det seneste år på 10 %96

Det mest sandsynlige scenarie med en langvarig stagnering eller et prisfald på 

ejendomsmarkedet udgør en trussel for banken. En langvarig stagnering forventes at føre til 

flere konkurser i ejendomssektoren og flere nedskrivninger på udlån til sektoren.  

 og en stigning i omsætningen. Det sidste dog 

fra et meget lavt niveau.  

Vismændene mener at boligpriserne fortsat er overvurderede, hvilket er baggrunden for 

deres forventning om en langvarig stagnering i priserne, der sammen med stigende renter 

over de næste år er en negativ cocktail for ejendomssektoren.  

Den demografiske udvikling med en mindre arbejdsstyrke og et behov for konsolidering hos 

private, virksomheder og lande forventes at påvirke væksten negativt. Den økonomiske 

vækst i Danmark forventes at være historisk lav over de næste ti år. Dette er en klar trussel 

for banken.  

Indførelsen af en skærpet Basel Akkord via implementeringen af Basel III udgør en trussel for 

at banken ikke kan opfylde kapitalkravene i fremtiden, ligesom der for investorerne kan være 

risiko for at en større egenkapital i banken ikke forrentes på et tilfredsstillende niveau. 

Under alle omstændigheder vil skærpede restriktioner reducere mulighederne for vækst i 

banksektoren. Det vil kræve længere tid for bankerne at overholde de restriktive krav der 

kommer i forbindelse med en fremtidig udlånsvækst. 

Der er en lille men meget afgørende risiko for et ”douple dip” i økonomien. I dette scenarie 

forventes faldende aktiekurser, faldende boligpriser og negativ vækst både at reducere 

bankens sikkerheder for udlån og øge bankens nedskrivninger markant. Udsigterne til et 

reelt ”double dip” har været aftagende siden sommeren 2010.  

  

                                                

96 Realkreditrådet 
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Konkurrencen fra internationale storbanker forventes at tiltage på længere sigt, som følge af 

en høj lønsomhed for de største banker på det danske marked. Dette udgør en trussel for 

Amagerbanken og resten af sektoren, da det kan medføre en reduktion i priser og 

markedsandele. 

Alle væsentlige beslutninger for banken kan sanktioneres af bestyrelsesmedlemmet fra 

Finansiel Stabilitet. Dette anses som en trussel for aktionærerne, da bestyrelsesmedlemmet 

kun kan forventes at varetage statens investeringer. 
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4 Regnskabsanalyse 

Som beskrevet i indledningen er formålet med regnskabsanalysen at analysere de vigtigste af 

bankens historiske nøgletal. Ved at sammenligne nøgletallene med peers skal analysen skabe 

et realistisk udgangspunkt for forventningerne til bankens fremtidige nøgletal og danne 

grundlag for en vurdering af hvordan banken kan takle sine regnskabsmæssige udfordringer i 

fremtiden. 

Regnskabsanalysen anvender de historiske regnskabstal fra årene 2005-2009. En længere 

regnskabsperiode forventes ikke at forbedre analysen, da banken efter flere år med markant 

vækst på en række områder ikke forventes at falde tilbage til tidligere tiders niveauer. 

Samtidig overgik Amagerbanken som andre børsnoterede selskaber til IFRS i 2005, og tal fra 

før 2005 kan derfor være påvirket af støj97

Bankers regnskaber adskiller sig markant fra ikke-finansielle virksomheder af to grunde. For 

det første kan banker tjene penge på deres rentebærende gæld, ved at betale en rente der 

ligger under markedsrenten på indlån. For det andet er det ikke meningsfyldt at opdele 

regnskabet i drift og finansiering, da renteindtægter og renteudgifter er en del af driften som 

følge af bankernes rolle som formidler af kapital. 

. 

Som konsekvens af dette reformuleres hverken resultatopgørelsen eller balancen i drift og 

finansiering98

Ud af de nævnte peers inddrages Danske Bank, Nykredit Bank og FIH erhvervsbank ikke i 

regnskabsanalysen. Danske Bank inddrages ikke fordi det på en række områder er umuligt at 

adskille de danske aktiviteter fra koncernens

, men som for andre virksomheder korrigeres regnskabet for transitoriske 

poster.  

99

                                                

97 Tal for 2004 benyttes til beregning af gennemsnitstal og er hentet fra 2005 årsrapporten hvor der er    

. Nykredit Bank inddrages ikke fordi banken 

    korrigeret for ændringer i regnskabspraksis 
98 Da den investerede kapital ikke anvendes i regnskabsanalysen, vil sædvanlige nøgletal som ROIC og en  
    opdeling af denne i OG og AOH ikke anvendes 
99 Eksempelvis er Danske Markets ikke landeopdelt    
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indgår i Nykredit Koncernen, hvilket vurderes at medføre støj ved beregningen af nøgletal. 

Sidst inddrages FIH erhvervsbank ikke fordi der er tale om en ren erhvervsbank.  

Regnskabsanalysen deles op i fire dele der analyserer lønsomhed, likviditet, funding og 

bankens udlånskvalitet og kapitalkrav. De første to dele beskrives ved en klassisk 

nøgletalsanalyse hvor de efterfølgende dele inddrager flere aspekter end regnskabet alene.  

4.1 Lønsomhedsanalyse  
Den historiske lønsomhed analyseres ud fra de mest relevante indtægts- og udgiftsposter i 

form af netto renteindtægter, netto gebyr- og provisionsindtægter100

- Netto renteindtægter  

, kursreguleringer og 

driftsomkostninger, og desuden inddrages ”Return On Assets” (ROA) og ”Return On Equity” 

(ROE). Dermed omfatter lønsomhedsanalysen: 

- Gebyr og provisioner 
- Kursreguleringer  
- Driftsomkostninger  
- ROA 
- ROE 

Se bilag B og bilag C for en udspecificering af den historiske balance og resultatopgørelse. 

4.1.1 Netto renteindtægter 
Netto renteindtægter er det samlede resultat af en række forhold, og kan dekomponeres i 

rentemarginalen og størrelsesforholdet mellem rentebærende passiver og rentebærende 

aktiver. 

Rentemarginalen påvirkes dels af rentekurvens udseende og niveau, og ligeledes af hvordan 

de rentebærende aktiver og passiver er fordelt på forskellige aktivklasser.  

Størrelsesforholdet mellem rentebærende passiver og rentebærende aktiver, er først og 

fremmest afhængig af sammensætningen af passiver (hvor meget egenkapital der anvendes i 

kapitalstrukturen).  

                                                

100 Herefter kaldes netto gebyr- og provisionsindtægter for ”gebyr og provisioner” 
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4.1.1.1 Rentemarginalen 
Rentemarginalen er et udtryk for ”spreaded” mellem de rentebærende aktiver101 og 

rentebærende passiver102

 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑛 = � 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖𝑛𝑑𝑡æ𝑔𝑡𝑒𝑟
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑏æ𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟

� − � 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑢𝑑𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑏æ𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒𝑟

� (1) 

: 

En analyse af rentemarginalen kompliceres ved at rentemarginalen ikke i sig selv er et udtryk 

for bankens evne til at skabe værdi for aktionærerne, da en højere rentemarginal normalt 

følges af en højere risiko.  

Varighedsforskelle mellem rentebærende aktiver og passiver er en af de parametre der 

påvirker rentemarginalen. Banker vælger helt naturligt normalt at have en kortere varighed 

på de rentebærende passiver end på de rentebærende aktiver for at skabe et positiv 

cashflow, men denne del af rentemarginalen skaber i teorien ikke værdi for aktionærerne, da 

der udelukkende er tale om at banken påtager sig en markedsrisiko (i dette tilfælde 

udelukkende i form af en renterisiko).  

Et forsøg på at øge renteindtægterne ved at øge varigheden på de samlede rentebærende 

aktiver skaber derfor ikke værdi for aktionærerne, da stigningen i renteindtægterne følges af 

en stigning i renterisikoen der øger egenkapitalens afkastkrav, så værdien af egenkapitalen 

er uændret.  

For at skabe værdi for aktionærerne via rentemarginalen skal banken enten opnå en højere 

rente på udlån eller en lavere rente på indlån, end hvad der er markedsrenterne når der 

tages højde for risikoen. Den værdiskabende del af rentemarginalen kan derfor tolkes som 

bankens evne til at finansiere sig billigt via indlån og opnå høje renter på udlån. 

Rentemarginalen mellem udlån og indlån viser ”spreaded” mellem udlån og indlån: 

𝑈𝑑𝑙å𝑛𝑠
𝑖𝑛𝑑𝑙å𝑛𝑠𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑛

= �𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖𝑛𝑑𝑡æ𝑔𝑡𝑒𝑟 𝑝å 𝑢𝑑𝑙å𝑛
𝑢𝑑𝑙å𝑛

� − �𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑢𝑑𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑝å 𝑖𝑛𝑑𝑙å𝑛
𝑖𝑛𝑑𝑙å𝑛

�  (2) 

                                                

101 Rentebærende aktiver består af: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker, udlån til  
      amortiseret kostpris, potentielle udlån til repo/reverse og obligationer til dagsværdi 
102 Rentebærende passiver består af: Gæld til kreditinstitutter og centralbanker, Indlån, udstedte obligationer  
      og eventuelle efterstillede kapitalindskud og hybrid kernekapital   
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Som følge af ovenstående er det helt afgørende at tage højde for bankens risiko på 

udlånsporteføljen, da en højere risiko bør afspejle en højere udlånsrente. Risikoen på udlån 

hænger sammen med udlånskvaliteten og beskrives senere i regnskabsanalysen. 

I tabel 5 ses Amagerbankens historiske rentemarginaler.  

 

Tabel 5 – Rentemarginalen og udlån / indlånsmarginalen 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Rentemarginal  3,3 % 2,7 % 2,6 % 2,7 % 2,7 % 
udlån/indlånsmarginalen 4,0 % 3,3 % 3,4 % 4,4 % 4,5 % 

 

Kilde: Amagerbankens årsrapporter, egen tilvirkning  

Ser man specifikt på udlåns/indlånsmarginalen er den steget under krisen. Det er 

umiddelbart overraskende, da der under krisen har været stigende indlånsrenter som følge 

af en høj konkurrence mellem bankerne for at tiltrække yderligere funding. Forklaringen på 

den stigende rentemarginal er, at trods stigende indlånsrenter har banken formået at øge 

udlånsrenterne endnu mere. 

Men selvom rentemarginal mellem udlån og indlån er steget, er bankens samlede 

rentemarginal ikke steget under krisen. Dette skyldes at især renteudgifter på ”gæld til 

kreditinstitutioner og centralbanker” steg markant fra 2007 til 2008, hvor interbank-

markedet frøs til. Da interbank-markedet tøede op i 2009 førte det til et markant fald i 

renterne på især ”tilgodehavender og gæld til kreditinstitutter og centralbanker”, men også 

de andre rentebærende poster.  

Den samlede rentemarginal faldt dog ikke i 2009 selvom interbank-markedet tøede op, da 

banken var nødt til at funde sig med dyre udstedte obligationer, som erstatning for et fald i 

billigere gæld til kreditinstitutter og centralbanker. 
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Som før nævnt forværredes bankens funding situation sig I 2010, da næsten halvdelen af 

indlån forsvandt. Dette har ført til en markant stigning i udstedte obligationer, der sammen 

med høje renteudgifter på hybrid kernekapital, forventes at reducere den samlede 

rentemarginal i 2010.  

Over de seneste 5 år har Amagerbanken haft en markant højere rentemarginal end stort set 

alle peers. Se figur 14 for en illustration af sammenligningen med peers.  

 

Figur 14 – Rentemarginalen, sammenligning 

 
Kilde: Bankernes årsrapporter, Finansrådet, egen tilvirkning  

Men som nævnt er en høj rentemarginal ikke i sig selv et tegn på at banken har været bedre 

end peers til at sikre billig funding via indlån og høje renter på udlån, når der tages højde for 

bankens markante eksponering overfor ejendomsbranchen der bør kræve en høj 

udlånsrente.  

Set i retrospekt er det næppe nødvendigt at konkludere, at trods en høj rentemarginal i 

forhold til peers, har den slet ikke været tilstrækkelig til at kompensere for kreditrisikoen på 

udlånsporteføljen. 

4.1.1.2 Rentebærende passiver / rentebærende aktiver  
Som nævnt påvirkes netto renteindtægter både af rentemarginalen og vægtningen mellem 

rentebærende passiver og rentebærende aktiver. 
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Rentebærende aktiver vil normalt være større end rentebærende passiver, da egenkapitalen 

udgør en del af den kapitalstruktur der finansierer de rentebærende aktiver.  

Som det kan ses i tabel 6 har den historiske vægtning mellem rentebærende passiver og 

rentebærende aktiver været meget stabil, men er efter 2007 steget på grund af bankens 

negative nettoresultater der har reduceret egenkapitalen i forhold til de rentebærende 

aktiver.  

 

Tabel 6 – Rentebærende passiver / rentebærende aktiver  

 2005 2006 2007 2008 2009 3. kvartal 
2010 

Rentebærende passiver / 
rentebærende aktiver  93,8 % 94,1 % 94,0 % 95,7 % 97,1 % 95,2 % 
Egenkapital / rentebærende aktiver 9,6 % 8,9 % 8,0 % 5,1 % 6,0 % 7,7 % 

 

Kilde: Amagerbankens årsrapporter og 3. kvartalsrapport 2010  

Da egenkapitalen er faldet, har det været nødvendigt at øge vægtningen mellem 

rentebærende passiver og rentebærende aktiver. Der er derfor blevet færre rentebærende 

aktiver til at betale for de rentebærende passiver, og alt andet lige vil en øget vægtning 

mellem rentebærende passiver og rentebærende aktiver medføre et fald i netto 

renteindtægterne.  

Kapitaludvidelsen i december 2009 og efteråret 2010 har været med til at modvirke 

stigningen ved at øge egenkapitalen, og det ses at vægtningen mellem rentebærende 

passiver og rentebærende aktiver er faldet i løbet af 2010.  

Dette har bidraget til igen at øge netto renteindtægterne i efteråret 2010, men forventninger 

om negative nettoresultater de kommende år vil (alt andet lige) reducere egenkapitalen 

igen, og være med til at presse netto renteindtægterne ned. 
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4.1.2 Gebyr og provisioner 
Næst efter netto renteindtægter, er gebyr og provisioner den største indtægtskilde for 

banksektoren.  

Det er svært at vurdere hvad der driver gebyr- og provisioner, men halvdelen af indtægterne 

fra posten, stammer i Amagerbankens tilfælde fra værdipapirhandel og depoter, og 

aktiviteten på det finansielle marked har derfor stor indflydelse på postens størrelse.  

Da det hovedsageligt er privatkunder der står for indtægterne fra værdipapirhandel og 

depoter, og de samtidig udgør en andel af de resterede indtægtsposter, forventes 

privatkunder frem for erhvervskunder at være den primære ”driver" for gebyr og 

provisioner. De resterede indtægter fra posten er bl.a. lånesagsgebyrer, og provisioner i 

forbindelse med realkreditlån.  

Som tidligere nævnt faldt indlån drastisk i efteråret 2010 efter udløbet af den ubegrænsede 

indskydergaranti. Inden da stod privatkunder for knap halvdelen af bankens indlån og 

erhvervskunder og offentlige instanser for resten.  

Det vurderes hovedsageligt at være erhvervskunder og offentlige kunder der har udtrukket 

deres indlån. Blandt andet storkunder som Dragør Kommune og Bankinvest. Dette er fordi 

den fortsatte garanti på 750.000 kr. bør være mere end rigelig til at dække de fleste 

privatkunder.  

Da privatkunder repræsenterer en langt større andel af indlån end udlån, anses indlån for 

den bedste driver for gebyr og provisioner. 
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Figur 15 – Gebyr og provisioner / indlån, sammenligning 

 
Kilde: Bankernes årsrapporter, Finansrådet, egen tilvirkning 

Det ses af figur 15, at gebyr og provisioner har udgjort en faldende andel af indlån siden 2006 

både for Amagerbanken og banksektoren. 

I perioden er indlån for banksektoren steget med 8,1 % per år, hvilket er mere end væksten i 

gebyr- og provisionsindtægter.  

Baseret på nøgletallet har Amagerbanken haft en høj andel af gebyr- og provisioner i forhold 

til indlån. Men nøgletallet er påvirket af bankens relativt lave indlån i forhold til peers.   

Ved en mere stabil udvikling i indlån forventes gebyr og provisioner at udgøre en stabil andel 

af indlån, hvilket der ses en tendens til fra 2008 og frem.  

4.1.3 Kursreguleringer  
Kursreguleringer har i visse år repræsenteret en markant del af omsætningen, men har 

samtidig været meget volatil. Kursreguleringer består af kursændringer på aktier, 

obligationer og finansielle instrumenter. De finansielle instrumenter anvendes til at afdække 

valuta- og renterisici.  

I figur 16 ses en betydelig korrelation mellem bankernes kursreguleringer, der alle har været 

meget volatile. Korrelationen kan formentlig forklares ved at de er drevet af markedsrisici i 

form af pris-, rente- og valutakursudsving. 
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Figur 16 – Kursreguleringer / rentebærende aktiver og aktier mv., sammenligning 

 
Kilde: Bankernes årsrapporter, Finansrådet, egen tilvirkning 

Sammenlignet med peers havde Amagerbanken før krisen de højeste indtægter fra 

kursreguleringer, hvor de i 2007 og 2008 havde de mest negative. De voldsomme udsving 

skyldes primært kursreguleringer på aktier mv. og i mindre grad kursreguleringerne på 

afledte finansielle instrumenter og kursreguleringer på obligationer, der til dels er afdækket.  

Samlet tyder det på at bankens eksponering overfor markedsrisici, har været høj i forhold til 

peers og banksektoren.  

Amagerbanken udtaler selv at de ”timer markedet”. Det er ikke oplyst hvilket benchmark de 

forsøger at slå, men en sammenligning med afkastet på MSCI World indekset indikerer at 

banken slog verdensmarkedet betydeligt i den samlede periode fra primo 2004 til ultimo 

2009. Til trods for de grove antagelser taler det for at banken fremover vil time markedet, og 

skabe merværdi for aktionærerne. 

4.1.4 Driftsomkostninger  
I dette afsnit analyseres nøgletallet driftsomkostninger / omsætning (effektivitetsratioen)103. 

Nøgletallet er med til at vurdere Amagerbankens evne til at styre de driftsomkostninger104, 

der går til at skabe omsætningen105

                                                

103 Herefter kaldes driftsomkostninger / omsætning for ”effektivitetsratioen” 

.  

104 Driftsomkostninger består af: Udgifter til personale og administration, af- og nedskrivninger på materielle    
      aktiver og andre udgifter fratrukket udgifter til Det Private Beredskab 
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Det skal bemærkes at nøgletallet beregnes således, at en høj effektivitetsratio er udtryk for 

en lavere omkostningseffektivitet. Dette strider mod intuitionen, men er i overensstemmelse 

med normal praksis. 

Kursreguleringer fratrækkes i omsætningen for at give et mere stabilt nøgletal. Derudover er 

det naturligt at den effektivitetsratio ledelsen styrer efter og derfor bør måles udfra, er 

baseret på de dele af omsætningen som ledelsen kan påvirke. Kursreguleringer er notorisk 

en post der afhænger af udsvingen i markedet, og ledelsen kan derfor ikke stilles ansvarlig 

for kursreguleringer det enkelte år. 

Det er klart at afhængig af hvor store kursreguleringer de enkelte banker i snit oppebærer, vil 

effektivitetsratioen ændres op eller ned. Se bilag D for de enkelte bankers effektivitetsratio 

hvor kursreguleringer er medregnet. 

I tabel 7 nedenfor ses Amagerbankens historiske effektivitetsratio fratrukket 

kursreguleringer. 

 

Tabel 7 – Effektivitetsratio  

 2005 2006 2007 2008 2009 1–3. kvartal 2010 

Effektivitetsratio  53,2 % 52,4 % 49,7 % 51,0 %    49,9 % 53,0 % 
 

Kilde: Amagerbankens årsrapporter samt 3 kvartalsrapport 2010, egen tilvirkning  

Det ses af figur 17, at banken har haft en lav effektivitetsratio i forhold til peers, hvormed 

banken målt på dette nøgletal har været meget effektiv til at skabe omsætning for hver 

krone anvendt på driften. I figur 17 ses det også at Amagerbankens effektivitetsratio har 

været meget stabil sammenlignet med peers, men at den er steget i løbet af 2010, samtidig 

med at en række peers har forbedret deres effektivitetsratio under krisen. 

  

                                                                                                                                                   

105 Omsætningen består af: Netto renteindtægter, gebyr og provisioner, udbytte af aktier mv., valutaavance,  
      andre driftsindtægter, resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder og resultat af      
      aktiver i midlertidig besiddelse 
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Figur 17 – Effektivitetsratio, sammenligning  

 
Kilde: Banksektorens års- og delårsrapporter, Finansrådet, egen tilvirkning 

Det er overraskende at en mellemstor bank som Amagerbanken, historisk ser ud til at have 

haft en mere effektiv omkostningsstyring end f.eks. storbanken Nordea, der ellers forventes 

at høste stordriftsfordele på omkostningssiden. 

For at få en forklaring på den gode omkostningsstyring, opdeles driftsomkostningerne i 

udgifter til personale og administration i lønomkostninger og øvrige administrations-

omkostninger. Analysen viser at Amagerbanken har haft markant lavere lønomkostninger / 

omsætning (25,2 %) sammenlignet med peers (37,3 %). Dette ses i tabel 8 der viser en 

illustration af opdelingen. 

 

Tabel 8 – Opdeling af løn- og administrationsomkostninger for Amagerbanken og peers  

 2005 2006 2007 2008 2009 Gns. 

% af omsætning       Amagerbanken   
Lønomkostninger 21,8 % 22,7 % 27,6 % 30,7 % 23,2 % 25,2 % 
Andre omkostninger 16,6 % 16,2 % 19,1 % 21,6 % 18,0 % 18,3 % 
       
% af omsætning       Peers gennemsnit   
Lønomkostninger 37,9 % 35,7 % 38,7 % 42,0 % 32,4 % 37,3 % 
Andre omkostninger 21,3 % 21,4 % 22,9 % 25,4 % 18,8 % 21,9 % 

 

Kilde: Bankernes årsrapporter, egen tilvirkning 
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Det forventes at bankens lønomkostninger / omsætning fortsat vil være lave i forhold til 

peers, da det fremgår af ledelsesberetningen i 3. kvartalsrapporten 2010 at omkostningerne 

vil blive tilpasset de nye forhold. Dette ses bl.a. ved antal medarbejdere er faldet fra 534 til 

481 siden ultimo 2009. 

Bankens andre administrative omkostninger / omsætning er ligeledes lav i forhold til peers, 

og har været stabil i perioden.  

Det er svært at forestille sig at Amagerbanken vitterlig formår at være en langt mere effektiv 

bank på omkostningssiden end de større peers. Egne beregninger viser at den høje 

omsætning per medarbejder ikke skyldes lavere lønomkostninger per medarbejder106

En høj omsætning per medarbejder kan for Amagerbanken begrundes med et stort 

udlånsniveau per medarbejder og en høj risiko på udlånsporteføljen, der øger risikopræmien 

og dermed netto renteindtægterne. Dette er bl.a. et resultat af bankens høje rentemarginal i 

forhold til peers.  

. Derfor 

skal årsagen til den høje effektivitetsratio sandsynligvis findes ved en høje omsætning per 

medarbejder. 

Udover en høj risikopræmie på udlån, formodes en høj andel af udlån til erhvervskunder at 

binde færre medarbejdere i forhold til omsætning107

Det forventes at banken ikke kan opretholde den lave effektivitetsratio i fremtiden, da 

bankens nettorenteindtægter forventes at falde hvilket vil reducere omsætningen. Selvom 

udgifter til personale og administration tilpasses, kan der kun være tale om en delvis 

tilpasning af driftsomkostningerne til omsætningen. 

. Dette forstærkes ved at banken har en 

del store engagementer, hvor det formodes at omsætningen kun i lille grad er relateret til 

driftsomkostninger, men først og fremmest kundens kreditrisiko.  

                                                

106 Disse ligger på niveau med peers 
107 F.eks. er der ikke lige så store udgifter forbundet med filialer til erhvervskunder som privatkunder  



Side 81 af 187 
 

4.1.5 ROA og ROE 
For at en bank skaber merværdi for aktionærerne via sin rolle som formidler af kapital 

kræves det at bankerne er i stand til at forrente deres aktiver så afkastet overstiger de 

samlede kapitalomkostninger. ROA108

ROA tager for det første højde for, hvor mange aktiver der er medgået til at skabe 

nettoresultatet, hvilket gør det muligt at sammenligne nettoresultater på tværs af banker 

med forskellig aktivstørrelse.  

 måler forrentningen af de samlede aktiver.  

I nettoresultatet indgår både nedskrivninger og de renteindtægter fra udlån der skal dække 

forventede nedskrivninger. ROA tager derfor højde for risikoen på udlån, hvilket gør det 

muligt at sammenligne nettoresultater på tværs af banker med forskellig udlånsrisiko. 

ROE109 beskriver i modsætning til ROA egenkapitalforrentningen. Begge nøgletal er de mest 

anvendte i aktieanalyser af banker110

Som det blev beskrevet i afsnit 4.1.1 ”Netto renteindtægter” har vægtningen mellem 

rentebærende passiver og rentebærende aktiver en vis betydning for 

nettorenteindtægterne. Desto større andel af egenkapital i kapitalstrukturen desto højere 

netto renteindtægter (alt andet lige). Dette fanges kun i ROE hvor størrelsen af 

egenkapitalen indgår til forskel fra ROA eller rentemarginalen.  

. ROE tager også højde for risikoen på udlån ved at 

anvende nettoresultatet men tager samtidig højde for egenkapitalen og størrelsen af denne.  

 

Tabel 9 – ROA og ROE 

 2005 2006 2007 2008 2009 

ROA 2,7 % 2,3 % 1,4 % -1,6 % -1,4 % 
ROE 30,2 % 27,5 % 18,1 % -25,8 % -26,1 % 

 

Kilde: Amagerbankens årsrapporter, egen tilvirkning 

 

                                                

108 ROA beregnes som årets resultat / aktiver (gns) 
109 ROE beregnes som årets resultat / egenkapital (gns) 
110 Se aktieanalyser i litteraturliste 
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I Tabel 9 ses Amagerbankens ROA og ROE fra 2005 til 2009. De markante skift i 

konjunkturerne i 2008 har påvirket Amagerbankens ROA og ROE voldsomt og markant mere 

end peers og banksektoren, som det ses i figur 18.  

 

Figur 18 – ROA og ROE, sammenligning  

  

Kilde: Bankernes årsrapporter, Finansrådet, egen tilvirkning 

Amagerbanken havde i 2005 og 2006 en højere ROA og ROE end peers. Dette var et resultat 

af den voldsomme udlånsvækst og en høj rentemarginal, i en periode begunstiget med stort 

set ingen nedskrivninger. Samtidig havde banken høje indtægter fra kursreguleringer og en 

lav effektivitetsratio. 

I 2007 faldt både ROA og ROE til samme niveau som peers, og i 2008-2009 faldt begge 

nøgletal dramatisk til langt under peers. De risikable udlån der bidrog til de høje nøgletal før 

krisen har siden vendt det hele på hovedet og medført de højeste nedskrivninger og mest 

negative ROA og ROE blandt peers. 

4.1.6 Delkonklusion 
Afsnittet om lønsomhed har beskrevet udviklingen i de væsentligste indtægts- og 

udgiftsposter, og nøgletallene ROA og ROE. 

Netto renteindtægter er påvirket af både rentemarginalen og vægtningen mellem 

rentebærende aktiver og rentebærende passiver. Amagerbankens rentemarginal har i 
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perioden været højere end peers, hvilket primært skyldes en høj risiko på udlånsporteføljen, 

der begrunder en høj udlånsrente.  

Under krisen er udlåns / indlånsmarginalen steget, men som følge af dyrere funding er 

rentemarginalen forblevet på samme niveau som tidligere. 

Vægtningen mellem rentebærende aktiver og rentebærende passiver har historisk været 

meget stabil, men er steget under krisen da negative nettoresultater har reduceret 

egenkapitalen. Resultatet er stigende renteudgifter, hvilket tynger netto renteindtægter.  

Gebyr og provisioner vurderes primært at være drevet af privatkunder, og da indlån primært 

er drevet af private, anvendes gebyr og provisioner / indlån som nøgletal. Posten har 

historisk udgjort en høj andel af indlån, hvilket dog skyldes bankens lave indlån i forhold til 

peers. 

Kursreguleringer på aktier har været mere volatile end for peers, hvilket tolkes som at 

banken påtager sig en større markedsrisiko end peers. 

Effektivitetsratioen har været meget stabil, og bedre end for peers. Analysen viser dog at der 

ikke er tale om en bedre omkostningsstyring, men en høj omsætning som følge af mange 

udlån per medarbejder og høj risiko på udlånsporteføljen. En høj andel af erhvervskunder 

bidrager ligeledes til den høje effektivitetsratio, da udgifter til erhvervskunder først og 

fremmest er repræsenteret ved nedskrivninger fra kreditrisikoen og ikke 

driftsomkostningerne.  

Både ROA og ROE er gået fra at være højere sammenlignet med peers før krisen, til at blive 

meget negative og lavere end peers under krisen. Dette skyldes især den høje risiko på 

udlån, der før krisen førte til en høj udlånsvækst og høj rentemarginal, men som under krisen 

har ført til markante nedskrivninger. 
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4.2 Analyse af likviditet  
I dette afsnit analyseres bankens likviditet, da likviditetsrisiko er en naturlig del af bankens 

indlåns- og udlånsvirksomhed. Groft sagt er likviditetsrisiko en risiko for ikke at have et 

likviditetsberedskab der kan imødekomme uforudsete krav på passiverne. 

Likviditetsrisikoen kan minimeres ved at holde en stor andel af kontanter og likvide aktiver 

med kort varighed, men en konservativ risikostyring af likviditeten vil indebære 

alternativomkostninger i form af lavere netto renteindtægter111

Der er en række likviditetskrav i Lov om Finansiel Virksomhed § 152: 

.  

- Likvide aktiver112 skal mindst udgøre 10 % af gældsforpligtelserne113

- Likvide aktiver skal mindst udgøre 15 % af gæld med varighed ≤ 1 måned 

 

Det må forventes at Amagerbanken stiler efter et likviditetsberedskab der for det første altid 

opfylder de lovmæssige krav, men som samtidig sikrer troværdighed hos kunderne så de 

undgår et udtræk af indlån. 

Til analysen af likviditetsrisiko undersøges følgende: 

- Likvide aktiver / gældsforpligtelser 
- Likvide aktiver / indlån 
- Udlån / indlån 

I tabel 10 ses det, at banken historisk har haft en markant likviditetsoverdækning i forhold til 

lovkravet. Banken har ligeledes haft en klar likviditetsoverdækning for likvide aktiver der skal 

udgøre mindst 15 % af passiver med en varighed på mindre end en måned114

  

. 

                                                

111 Det kan diskuteres om der reelt set er tale om alternativomkostninger, hvis forskellene i risiko for  
      mere og mindre likvide aktiver inddrages i analysen. Likvider i form af kontanter, har dog en  
      alternativomkostning, da de ikke er rentebærende 
112 Likvide aktiver består af: Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender, tilgodehavender hos  
      kreditinstitutter og centralbanker og beholdning af sikre, let sælgelige og ubelånte værdipapirer 
113 Fratrukket hybrid kernekapital og efterstillede kapitalindskud 
114 Amagerbankens årsrapporter 
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Tabel 10 – Likvide aktiver / gældsforpligtelser  

 2005 2006 2007 2008 2009 

Likvide aktiver / gæld  26 % 24 % 18 % 24 % 28 % 
Likviditetsoverdækning 16 % 14 % 8 % 14 % 18 % 

 

Kilde: Amagerbankens årsrapporter, egen tilvirkning 

Da indlån repræsenterer de mest likvide passiver, er der altid risiko for pludselige 

likviditetsbehov som konsekvens af et udtræk af indlån.  

For at vurdere bankens mulighed for at imødekomme likviditetskravet fra indlån ses 

nøgletallet likvide aktiver / indlån i tabel 11. 

 

Tabel 11 – likvide aktiver / indlån 

 2005 2006 2007 2008 2009 3. kvartal 2010 

Likvide aktiver / indlån  48 % 43 % 39 % 51 % 71 % 101 % 
 

Kilde: Amagerbankens årsrapporter, egen tilvirkning 

Udviklingen over de seneste tre år har forbedret bankens evne til at honorere uforudsete 

udtræk af indlån markant. Den forbedrede likviditet er indtil ultimo 2009 sket ved en stigning 

i de likvide aktiver, mens indlån har været nogenlunde stabil. Årsagen til den markante 

forbedring i 2010, skyldes dog paradoksalt det føromtalte fald i indlån i 3. kvartal 2010.  

Selv om banken havde en klar likviditetsoverdækning i forhold til lovkravene var denne på 

ingen måde tilstrækkelig til at dække faldet i indlån. Som nævnt i indledningen førte faldet i 

indlån (sammen med et udløb af udstedte obligationer på 9,3 mia. kr.) til at banken søgte om 

en individuel statsgaranti på udstedte obligationer for 13,5 mia. kr.  
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Tabel 12 viser Amagerbankens stigende indlånsunderskud henover de seneste år. 

 

Tabel 12 – Udlån / indlån 

 2005 2006 2007 2008 2009 3. kvartal 2010 

Udlån / indlån  113,6 % 132,1 % 151,9 % 166,1 % 168,9 % 207,5 % 
 

Kilde: Amagerbankens årsrapporter, egen tilvirkning 

En del af de udstedte obligationer blev dog købt tilbage og placeret i bankens 

egenbeholdning, hvilket har polstret bankens likviditet indtil medio 2013 hvor obligationerne 

udløber. En yderligere diskussion af bankens fremtidige funding muligheder vil følge i det 

næste afsnit 4.3 ”Analyse af funding”. 

4.2.1 Delkonklusion  
Banken har altså de seneste år haft et likviditetsniveau der langt oversteg lovkravene. Da 

indlån og ny funding medførte et markant likviditetstræk i 3. kvartal 2010, blev løsningen den 

individuelle statsgaranti og udstedelsen af obligationer for 13,5 mia. kr.  

Da en betydelig del af obligationerne er overført til bankens egenbeholdning, anses bankens 

likviditet at være sikret frem til medio 2013.  

4.3 Analyse af funding  
Dette afsnit skal vurdere bankens nuværende ”funding” situation, og samtidig vurdere 

muligheden for at banken kan funde sig i fremtiden. Afsnittet tager udgangspunkt i Moody’s 

kreditvurdering af banken115

Der er overordnet to årsager til at funding spiller så afgørende en rolle for Amagerbankens 

fremtid. For det første kan banken ikke fortsætte selvstændigt hvis det ikke er muligt at 

forny funding af aktiverne, enten i form af egenkapital eller rentebærende passiver. For det 

, da det er bankens kreditvurdering der forventes at få 

afgørende betydning for bankens muligheder og vilkår for ny funding, efter statsgarantiens 

udløb medio 2013.  

                                                

115 Moody’s november 2010 
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andet påvirker bankens funding (kapitalstruktur) bankens rentemarginal, og dermed 

nettoresultatet.  

4.5.1 Moody’s kreditvurdering  
Amagerbankens udgifter til funding er i høj grad afhængig af den kreditvurdering som f.eks. 

Moody’s løbende laver af banken. I tabel 13 ses de mest relevante af Moody´s vurderinger 

siden midten af 2008. Se bilag E for en forklaring på Moody’s ratingsymboler og definitioner. 

 

Tabel 13 – Moody’s kreditvurdering af Amagerbanken 

Dato  Finansiel styrke  Langfristede 
forpligtelser  

Kortfristede 
forpligtelser 

Forventninger  

06.10.2010  D- Ba2 NP (Not prime) Stabile 
28.09.2010 E+ Baa3 NP (Not prime) Stabile 
22.07.2009 D- Baa2 P-2 Negative 
04.11.2008 C- A3 P-2 Negative 

 

Kilde: Amagerbankens hjemmeside    

Ser man på udviklingen i Moody’s kreditvurderinger, er det helt åbenlyst at der er sket en 

markant forringelse af bankens kreditværdighed i løbet af krisen. 

Bankens finansielle styrke blev i 2008 vurderet til at være tilstrækkelig til at banken kunne 

klare sig uden assistance fra aktionærer eller myndigheder. Moody’s bemærkede dog 

dengang at omverdenen var præget af et skift i konjunkturerne.  

I 2009 skete et fundamentalt skift i de løbende vurderinger, og indtil efteråret 2010 

vurderede Moody’s at den finansielle styrke var blevet så ringe, at det var overvejende 

sandsynligt at banken ville få behov for kapitalindsprøjtninger fra aktionærer og / eller 

staten. Dette blev som nævnt aktuelt i form af de to aktieemissioner og tilførslen af hybrid 

kernekapital. 

Den seneste aktieemission var årsagen til at den finansielle styrke i den seneste analyse blev 

opgraderet. Moody’s forventer dog fortsat at banken har behov for yderligere kapitalindskud 

fra aktionærer og/eller staten og forventer at vurderingen kan ske som følge af yderligere 

nedskrivninger. 
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Moody’s nævner i deres seneste rapport en lang række forhold der begrunder den ringe 

kreditvurdering af banken116

1. Udlånskvalitet er forringet markant, og i et hurtigt tempo under krisen. Dette er 

bankens alvorligste problem. Andelen af problemlån er stigende, og det er især 

eksponeringen overfor ejendomssektoren med store nedskrivninger, faldende 

værdier af sikkerheder og lav omsætning af ejendomme der er en bekymring. Udlån 

er koncentreret i få industrier og der er en høj andel store engagementer. 

. De tre væsentligste forhold er:  

2. Funding udgjorde allerede ved udgangen af 2009 en bekymring, da banken allerede 

dengang var meget afhængighed af kapitalmarkederne, og havde en relativt kort 

løbetid på funding. Siden udgangen af 2009 er situationen forværret, ved at indlån er 

faldet markant. Dette har øget afhængigheden af funding fra kapitalmarkederne, 

hvilket især bliver relevant når statsgarantien på funding udløber medio 2013. 

3. Lønsomhed er faldende, hovedsageligt som følge af en forringet kvalitet af udlån, 

faldende omsætning og højere udgifter til funding. 

Moody’s har forventninger om at alle forhold i kreditvurderingen enten vil ændre sig 

negativt eller være uændrede i den næste kreditvurdering. Derfor er det svært at se 

muligheder for at bankens kreditvurdering forbedres på den korte bane.  

I afsnit 4.5 ”Forventninger til fremtidige nedskrivninger” vurderes nedskrivninger medio 2013 

at være reduceret markant bl.a. som følge af en forbedring i økonomien. Dette vil øge 

kvaliteten af bankens udlån.  

Det kan tænkes at en øget kreditværdighed vil kanalisere en del af de forsvundne indlån 

tilbage til banken fra erhvervskunder og offentlige kunder. Dette vil reducere behovet for 

funding fra kapitalmarkederne og forbedre bankens rentemarginal. 

Fortsætter nedskrivningerne længere end ventet, og er kreditværdigheden ikke tilstrækkelig, 

må det alligevel forventes at de forbedrede økonomiske udsigter fører til at aktionærer 

                                                

116 Moody’s november 2010 
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og/eller staten vil skabe de nødvendige rammevilkår for at banken alligevel kan refinansiere 

deres funding. 

En formodning om at staten endnu en gang vil støtte op om Amagerbanken, er at staten 

gennem Finansiel Stabilitet efterhånden har en stor portion prestige investeret i 

Amagerbanken, der til dels tabes hvis banken går konkurs.  

En alternativ mulighed er at Amagerbanken bliver opkøbt af en stærk finansiel partner, der 

kan sikre bankens funding. 

4.5.2 Delkonklusion  
Den individuelle statsgaranti sikrer bankens funding frem til medio 2013. Herefter er det 

kreditvurderinger som fra Moody’s der bliver afgørende for bankens muligheder og vilkår for 

funding på kapitalmarkederne. 

En forbedring af økonomien og en fremtidig reduktion i nedskrivningerne, forventes at 

forbedre kreditvurderingen tilstrækkeligt til at banken selvstændigt kan opnå funding når 

statsgarantien udløber.  

4.4 Analyse af udlånskvalitet og solvens 
Amagerbankens markante nedskrivninger gør det absolut nødvendigt at analysere kvaliteten 

af bankens udlånsportefølje, da kvaliteten vil have afgørende betydning for det fremtidige 

nedskrivningsbehov. Formålet med analysen er at give et billede af risikoen på bankens 

udlånsportefølje, og der lægges ud med en beskrivelse af udlånsporteføljen. 

For at vurdere risikoen foretages typisk en analyse af de historiske nedskrivninger og det 

individuelle solvensbehov i perioden. De relevante emner som vil blive diskuteret er 

følgende: 

- Beskrivelse af udlånsporteføljen 
- Nedskrivninger på udlån 
- Individuelt vurderede udlån 
- Det individuelle solvensbehov 
- Store engagementer i udlånsporteføljen 
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4.3.1 Beskrivelse af udlånsporteføljen  
I afsnit 2.2.6 ”Bankens økonomi” blev det beskrevet hvordan udlån siden 2005 er vokset 

markant mere end indlån, og at næsten halvdelen af udlånsvæksten er sket gennem en 

stigning i udlån til ejendomssektoren. Denne vækst har medført at ejendomssektorens andel 

er gået fra 28 % til 36,5 % af udlån. Imens er privates andel faldet fra 29 % til 17,3 % af udlån. 

I tabel 14 ses Amagerbankens udlån fordelt på brancher sammenlignet med banksektoren.   

 

Tabel 14 - Udlån fordelt på brancher, Amagerbanken og banksektoren117, seneste tal 

Brancher Udlånsandel 

 Banksektoren  Amagerbanken  
Erhverv   
Landbrug, jagt, fiskeri og skovbrug 4,0 %                   0,3 %            
Fremstilling 8,7 % 8,0 % 
Bygge- og anlægsvirksomhed 2,7 % 7,9 % 
Handel, restaurations- og hotelvirksomhed 5,5 % 3,8 % 
Transport, post og telefon 3,5 % 4,1 % 
Kredit- og finansieringsvirksomhed m.v.  25,2 % 12,8 % 
Ejendomsadministration og -handel m.v.   14,2 % 42,1 % 
Øvrige erhverv 5,6 % 3,7 % 
I alt erhverv 69,5 % 82,5 % 
     
Ejendomsrelaterede udlån118    36,5 % 
Investeringskreditter119    7,3 % 
   
Private 28,3 % 17,5 % 

 

Kilde: Amagerbankens halvårsrapport 2010, Finanstilsynet 2, tabel 2.13, egen tilvirkning 

Bankens udlån til ejendomssektoren er koncentreret omkring Storkøbenhavn. Derfor er det 

først og fremmest antal omsatte boliger og prisudviklingen i dette område der er relevant for 

banken. Se bilag F for en beskrivelse af den geografiske fordeling af bankens 

ejendomsrelaterede udlån. 

                                                

117 Banksektorens tal er baseret på gruppe 1-3 banker 
118 Amagerbanken opgører ejendomsrelaterede udlån som: Projektfinansiering (del af bygge- og Anlægs-  
      virksomhed) og udlejning af bolig- og erhvervsejendomme (del af ejendomsadministration og -handel m.v.) 
119 Investeringskreditter er en andel af kredit- og finansieringsvirksomhed m.v.  
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4.3.1.1 Nedskrivninger på udlån 
Konsekvensen af en høj eksponering overfor ejendomssektoren og en stor del af udlån 

fordelt på få store engagementer, er at banken har en udlånsportefølje der er betydeligt 

mere risikabel end peers. Risikoen ses tydeligt af figur 19 der viser bankens markante 

nedskrivningsprocenter, der under krisen har ligget langt over peers.  

Peers havde i 2008-2009 nedskrivninger på 1,2 % p.a. sammenlignet med Amagerbanken der 

havde 4,7 % p.a.  

 

Figur 19 – Nedskrivningsprocenter af udlån, sammenligning 

 

Kilde: Bankernes årsrapporter, Finansrådet, egen tilvirkning 

Som nævnt i afsnit 4.1.1 ”Netto renteindtægter” har Amagerbanken opnået en betydeligt 

højere rentemarginal end peers, men da de øgede renteindtægter slet ikke opvejer de langt 

højere nedskrivninger, har bankens udlånsvirksomhed klaret sig langt dårligere end peers. 
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I tabel 15 ses bankens nedskrivningsprocenter på udlån, hvor de akkumulerede 

nedskrivninger også er vist.  

 

Tabel 15 – Nedskrivningsprocent af udlån 

 2005 2006 2007 2008 2009 1-3. kvartal 
2010 

Akkumulerede 
nedskrivninger  

Nedskrivningsprocent  0,3 % -0,0 % 0,1 % 4,3 % 5,2 % 3,5 % 13,6 %120 
 

Kilde: Amagerbankens årsrapporter 

4.3.1.2 Individuelt vurderede udlån 
I bankens regnskaber opdeles der i gruppevise nedskrivninger og nedskrivninger på 

individuelt vurderede udlån. Langt størstedelen af bankens nedskrivninger er på individuelt 

vurderede udlån, hvilket analyseres i dette afsnit. Tabel 16 viser de nøgletal der anvendes i 

analysen af de individuelt vurderede udlån. 

 

Tabel 16 – Nøgletal for individuelt vurderede udlån, 3. kvartal 2010121  

 Amagerbanken Nordea  Jyske Bank Sydbank 

Individuelt vurderede udlån / udlån 37 % 1,5 % 5,8 % 4,4 % 

Nedskrivninger / individuelt vurderede 
udlån 32 % 58 % 31 % 45 % 

 

Kilde: Moody’s November 2010, Amagerbankens årsrapporter 

Nøgletallet individuelt vurderede udlån / udlån beskriver hvor stor en andel af 

udlånsporteføljen banken vurderer der er problemer med. Individuelt vurderede udlån er 

herefter omtalt som ”problemlån”. 

Problemlån er lån der enten er nedskrevet og / eller har objektiv indikation for værdi-

forringelse. Det ses af tabel 16 at Amagerbanken har en langt højere andel af problemlån 

                                                

120 Amagerbankens 3. kvartalsrapport 2010, s. 10 
121 Både udlån og individuelt vurderede udlån beregnes som brutto, hvilket vil sige at de akkumulerede   
      nedskrivninger tillægges udlån efter nedskrivninger 
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end de nævnte peers. Samtidig ses det at Amagerbanken har nedskrevet en betydeligt 

mindre andel på de individuelt vurderede udlån end flere af peers.  

Det kan formodes at en højere andel problemlån er forbundet med højere fremtidige 

nedskrivninger, da det siger en del om udlånskvaliteten. Det forhold at banken samtidig har 

nedskrevet en mindre andel af problemlån end flere af peers, kan enten ses som at banken 

vitterlig har haft et mindre nedskrivningsbehov, eller at banken har undervurderet 

nedskrivningsbehovet.  

Finanstilsynet udtalte, efter deres inspektion af Amagerbanken i foråret 2010, at bankens 

nedskrivninger var ”i den lave ende af det acceptable indenfor regnskabsreglerne”. Dette 

taler for at banken kan have undervurderet behovet for nedskrivninger. 

4.3.1.3 Det Individuelle solvensbehov 
Banken har fortsat et af de højeste individuelle solvensbehov i banksektoren. Dette skal ses i 

forhold til at banken allerede har realiseret en af de højeste nedskrivningsprocenter i 

banksektoren.  

Et højt individuelt solvensbehov ses i forbindelse med en meget ringe udlånskvalitet, og skal 

tolkes som en markant risiko for nedskrivninger. Efter Finanstilsynets inspektion i foråret 

2010, blev det individuelle solvensbehov sat op til 13,1 %, efter at Finanstilsynet havde 

vurderet alle bankens store engagementer. 

Det vurderes at Finanstilsynets betragtning er et udtryk for at der er markant risiko for 

yderligere nedskrivninger, og udtalelsen om at banken har nedskrevet i den lave ende af det 

acceptable, indikerer at dette kan være en af årsagerne til det høje solvensbehov.  

Havde banken nedskrevet mere på udlån, kunne det individuelle solvensbehov meget vel 

være sat lavere af Finanstilsynet. At dette er tilfældet, ses efter at solvensbehovet blev sat 

ned til 12,6 % i november 2010 efter at banken nedskrev 100 mio. kr.122

  

 

                                                

122 Amagerbanken selskabsmeddelelse nr. 60 
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Bankens kapitalkrav og overdækningsgrad er vist i tabel 17.  

 

Tabel 17 – Bankens kapitalkrav og overdækningsgrad  

Mio. kr. 2007 2008 2009 3. kvartal 2010 

Kernekapitalgrad123 8,3 %  6,3 % 11,9 % 13,8 % 
Basiskapitalgrad (solvensprocent)124 12,7 %  10,2 % 17,3 % 18,9 % 
Individuelt solvensbehov 8,0 % 8,0 % 12,0 % 13,1 % 
     
Overdækningsgrad af kernekapital 1.275 691 1.985 2.313 
Overdækningsgrad af basiskapital 1.342 612 1.230 1.362 

 

Kilde: Amagerbankens årsrapporter og 3. kvartalsrapport 2010  

Inden aktieemissionen i 2010 var situation ifølge ledelsen at kapitalberedskabet var 

tilstrækkeligt til at klare årets forventede tab. Problemet var at det ikke var muligt at forny 

fundingen for godt 9,3 mia. kr. der udløb i 3. kvartal og sikre yderligere funding til at dække 

faldet i indlån. 

Efter aktieemissionen i efteråret 2010 var bankens basiskapitaloverdækning på 1.362 mio. 

kr., hvilket er på samme niveau som efter første aktieemission. Banken har i den nuværende 

situation den laveste procentvise overdækningsgrad125

Et højt individuelt solvensbehov der indikerer høje fremtidige nedskrivninger, og en lav 

overdækningsgrad er en farlig cocktail, og udgør en klar risikofaktor for banken. 

 sammen med Nordea. 

Med den nuværende basiskapitaloverdækning på godt 1,3 mia. kr. kan banken klare et 

negativt nettoresultat op til samme beløb, før bankens solvens kommer under det 

individuelle solvensbehov. Der er dog to forhold der medfører at banken forventes at kunne 

klare større negative resultater og derfor større nedskrivninger end 1,3 mia. kr.  

                                                

123 Kernekapitalgrad beregnes som: (Egenkapital + hybrid kernekapital - udskudte skatteaktiver) / risikovægtede  
      aktiver. Kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder er ikke medregnet da de ikke ses som     
      kredit- finansierings- eller forsikringsandele 
124 Basiskapitalgrad beregnes som: (Egenkapital + hybrid kernekapital + efterstillede kapitalindskud - udskudte  
      skatteaktiver) / risikovægtede aktiver 
125 Solvensprocent / individuelt solvensbehov 
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For det første vil nedskrivninger være på udlån der indgår i de risikovægtede aktiver (hvilket 

er det mest sandsynlige) medføre at banken kan klare et negativt nettoresultat på omtrent 

400 mio. kr.126

For det andet er der ikke taget højde for at det individuelle solvensbehov (i procent af 

risikovægtede aktiver) vil falde (alt andet lige) når der foretages nedskrivninger.  

 mere end de 1,3 mia. kr. Dette er fordi nedskrivningerne vil reducere de 

risikovægtede aktiver, hvormed det absolutte solvensbehov vil falde.  

Da begge de nævnte forhold er det mest sandsynlige scenarie, vil banken som minimum 

kunne klare negative nettoresultater for 1,7 mia. kr. I dette er der ikke taget højde for at der 

forventes betydelige positive resultater før nedskrivninger over de næste år.  

Afhængig af nedskrivningernes størrelser, forfaldstidspunkter og resultaterne af bankens 

andre aktiviteter, vil banken forventes at kunne klare langt højere nedskrivninger end de 1,7 

mia. kr. over de næste år. 

4.3.1.4 Store engagementer i udlånsporteføljen  
En betydelig del af bankens udlån er fordelt på en lille gruppe kunder – såkaldte store 

engagementer. Et stort engagement udgør mindst 10 % af basiskapitalen, og banken havde 

senest 12 store engagementer127

En diversificering af udlån ved at fordele flere små udlån på flere kunder, reducerer risikoen 

for at en enkelt kundes problemer påfører banken markante tab. For at begrænse bankernes 

risici på udlån, er der derfor lovkrav om at et stort engagement højest må udgøre 25 % af 

basiskapitalen (godt 1 mia. kr. ultimo 2009).  

.  

Banken oplyser ikke meget om sine store engagementer. Men de 12 store udlån udgør i alt 

6,12 mia. kr.128

                                                

126 Amagerbanken prospekt 2010, s. 9 

, hvilket svarer til godt 30 % af de samlede udlån. Heraf er 67 % eksponeret 

overfor ejendomssektoren. 

127 Amagerbanken 3. kvartalsrapport 2010 
128 Efter akkumulerede nedskrivninger på 15 % hos store engagementer 



Side 96 af 187 
 

Der er således i Amagerbankens tilfælde tale om en markant koncentration af 

udlånsporteføljen på meget få kunder, og indenfor meget risikable brancher. Negative 

nettoresultater der reducerer basiskapitalen, kan medføre at en række af de store 

engagementer overstiger de 25 % af basiskapitalen og banken derfor bryder loven. 

4.3.2 Delkonklusion  
I 2008 og 2009 har Amagerbanken haft 4,7 % i nedskrivninger p.a., hvilket er betydeligt over 

peers 1,2 % per år.  

Samtidig er bankens udlånsportefølje præget af en høj andel problemlån, på hvilke banken 

ikke har nedskrevet lige så meget som peers.  Dette kan være et tegn på at ledelsen har 

nedskrevet i den lave ende af det acceptable, som det er blevet udtalt af Finanstilsynet i 

foråret 2010. Er det tilfældet, må der forventes flere nedskrivninger.  

Det individuelle solvensbehov medfører at banken som minimum kan klare negative 

nettoresultater på 1,7 mia. kr. Afhængig af nedskrivningernes størrelse, forfaldstidspunkter 

og resultaterne af bankens andre aktiviteter, forventes banken derfor at kunne klare langt 

højere nedskrivninger end de 1,7 mia. kr. 

Banken har en stor andel af sine udlån fordelt på store engagementer der udgør godt 6 mia. 

kr. fordelt på 12 kunder. Den høje koncentration på få kunder mindsker diversificeringen af 

udlån og øger risikoen for markante tab på enkeltkunder.  

4.5 Forventninger til fremtidige nedskrivninger  
Dette afsnit beskriver en vurdering af bankens fremtidige nedskrivninger, og baseres først og 

fremmest på de makroøkonomiske udsigter og bankens udlånskvalitet.  

Til analysen hentes inspiration fra tidligere kriser og nationalbankens forventninger til 

nedskrivninger i forskellige brancher, der er baseret på antal konkurser, gældsniveau i de 

enkelte virksomheder, renteudviklingen og boligpriserne. Det vurderes også hvordan den 

nye ledelse vil påvirke nedskrivningerne. 
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Først indledes med en tværsnitsanalyse af Roskilde bank, Forstædernes bank og 

Amagerbanken, der både før og under krisen har haft visse fælles træk.  

I 2007 mindede de tre unægtelig meget om hinanden. De havde nogenlunde lige store udlån, 

primære aktiviteter i hovedstadsområdet, en markant andel af udlån indenfor erhverv og var 

alle kraftigt eksponeret overfor ejendomssektoren. 

4.4.1 Roskilde bank og Forstædernes bank 
Størstedelen af nedskrivningerne i de tre banker har været relateret til ejendomssektoren og 

faldende værdier af sikkerheder i ejendomme og på værdipapirer129

I løbet af krisen oplevede de alle markante fald i indlån og har som følge af nedskrivninger 

haft problemer med at opfylde deres individuelle solvensbehov.  

.  

Faldet i indlån og markante nedskrivninger har givet problemer med funding på 

kapitalmarkederne. Først for Roskilde Bank, lidt senere Forstædernes bank og senest 

Amagerbanken. Netop problemerne med at opnå funding var årsagen til at ledelsen i 

Forstædernes bank anbefalede et salg af banken til en stærk finansiel partner130

  

. 

                                                

129 Forstædernes banks årsrapport 2009 og Roskilde bank årsrapporter 2008 og 2009 
130 Forstædernes Bank selskabsmeddelelse nr. 18, 2008 
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Tabel 18 viser de vigtigste nøgletal for de tre banker de seneste år.  

 

Tabel 18 – Roskilde Bank, Forstædernes Bank og Amagerbanken   

Mio. kr.   Individuelt 
solvensbehov 

Akkumulerede 
nedskrivninger  

Udlån med 
nulstillet rente 

Amagerbanken 
  

  
2009 12,0 %                    2.693                         135  
2008 N/A                    1.520                         104  
2007 N/A                       325                            61  

Roskilde Bank 
  

  
2009 16,7 %                    9.981                      6.316  
2008 10,5 %                    8.508                      5.134  
2007 10,5 %                       443                            80  

Forstædernes Bank  
  

  
2009 14,1 %                    6.570                      4.444  
2008 N/A                    1.721                      1.087  
2007 N/A                       257                         156  

 

Kilde: Årsrapporter fra Roskilde Bank, Forstædernes Bank og Amagerbanken 

4.4.1.1 Forløbet gennem krisen 
2007: De akkumulerede nedskrivninger var på dette tidspunkt nogenlunde lige store for de 

tre banker, og det samme var størrelsen af udlån med nulstillet rente. Det individuelle 

solvensbehov blev kun offentliggjort af Roskilde Bank i 2007, og var med 10,5 % allerede 

dengang højere end minimumskravet på 8 %. 

2008: Finansiel Stabilitet nedskrev i løbet af 2008 aktiverne fra Roskilde Bank til akkumuleret 

8,5 mia. kr. (25 % af udlån før nedskrivninger). Samtidig steg udlån med nulstillet rente til 5,1 

mia. kr., og det individuelle solvensbehov var fortsat opgjort til 10,5 %. 

Nykredit nedskrev aktiverne fra Forstædernes bank til godt 1,7 mia. kr., og udlån med 

nulstillet rente steg til 1,1 mia. kr. 

2009: Finansiel Stabilitet øgede de akkumulerede nedskrivninger til knap 10 mia. kr. for 

Roskilde Bank. Udlån med nulstillet rente steg til 6,3 mia. kr. og det individuelle 

solvensbehov steg markant fra 10,5 % til 16,7 %. Dette taler sit tydelige sprog om en fortsat 

kritisk udlånskvalitet i Roskilde Bank, selv efter de mange nedskrivninger. 
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Forstædernes bank øgede de akkumulerede nedskrivninger til hele 6,5 mia. kr., og udlån 

med nulstillet rente steg til godt 4,5 mia. kr. Det individuelle solvensbehov blev beregnet til 

hele 14,1 %, hvilket som for Roskilde Bank indikerede en meget ringe udlånskvalitet, og 

forventninger om yderligere nedskrivninger. 

Til sammenligning havde Amagerbanken i 2009 akkumulerede nedskrivninger for 2,7 mia. kr., 

(27 % i forhold til Roskilde bank og 41 % i forhold til Forstædernes bank). Nulstillede renter lå 

på godt 135 mio. kr. – helt uden for sammenligning med både Roskilde Bank of Forstædernes 

Bank. Derudover blev det individuelle solvensbehov opgjort til 12 %, hvilket er lavere end 

både Forstædernes bank (14,1 %) og Roskilde bank (16,7 %). 

Kombinationen af et langt lavere nedskrivningsniveau under krisen, og et individuelt 

solvensbehov der hele tiden har ligget noget under de to andres, taler for at Amagerbankens 

udlånskvalitet trods alt er langt mere solid end for de to banker. 

Et muligt modargument til dette, kunne være at de høje nedskrivninger i Roskilde bank og 

Forstædernes bank, var et resultat af at både Finansiel Stabilitet og Nykredit har den 

finansielle styrke til at ”foretage” de nødvendige nedskrivninger. Finansiel Stabilitets har 

tillige som primært formål at afvikle Roskilde banks aktiviteter, og derfor i mindre grad fokus 

på at sikre de højest mulige realisationsværdier af bankens sikkerheder. 

Argumentet skulle så være at Amagerbanken har arbejdet for at sikre bankens overlevelse, 

og den tidligere ledelse derfor ”meget behændigt” har skjult en masse nedskrivninger der vil 

vise sig at være nødvendige. Finanstilsynet inspektion i foråret 2010 hvor banken kritiseres 

for ”at nedskrive i den lave ende af det acceptable indenfor regnskabsreglerne”, styrker 

dette argument.  

Men da alle regnskaber er underskrevet af to revisionshuse (Deloitte og KPMG), må man 

forvente at der er grænser for hvor meget ledelsen kan manipulere med nedskrivningerne. 

Derudover er det vigtigt at Finanstilsynet efter inspektionen i banken, har blåstemplet 

beregningen af det individuelle solvensbehov.  
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Var nedskrivningerne langt undervurderede, ville det individuelle solvensbehov være steget 

til langt over det banken selv havde beregnet, hvilket ikke var tilfældet efter inspektionen. 

I de næste afsnit vurderes en række forhold der har markant betydning for de fremtidige 

nedskrivninger. Først vurderes de forhold der primært har betydning for erhvervsudlån, og 

derefter de forhold der har betydning for private. 

4.4.2 Nedskrivninger på erhvervskunder 
I dette afsnit beskrives nedskrivninger for erhvervsudlån for hele banksektoren, fordelt på 

brancher. Der vil også være en diskussion af konkurser, og Nationalbankens forventninger, 

der kan give et billede af de fremtidige nedskrivninger i brancherne.  

4.4.2.1 Banksektorens historiske nedskrivninger 
Figur 20 viser både banksektorens og Amagerbankens nedskrivninger på udlån til private og 

erhverv. 

 

Figur 20 – Historiske nedskrivninger for Amagerbanken og banksektoren131

 

 

Kilde: Amagerbankens årsrapporter, Finansrådet og egen tilvirkning 

Det ses af figur 20, at den seneste krise var præget af højere nedskrivningsprocenter og 

strakte sig over flere år, end det foreløbig har været tilfældet under den nuværende krise.  

                                                

131 Nedskrivninger er i procent af udlån og garantier, og alle nedskrivninger for banksektoren er baseret på    
      gruppe 1-3 banker.  
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Desuden har det været helt karakteristisk, at Amagerbanken har haft flere nedskrivninger 

end banksektoren. 

Figur 21 viser banksektorens historiske nedskrivningsprocenter på ejendomssektoren, fordelt 

på bygge- og anlægsvirksomhed og ejendomsadministration, handel og forretningsservice. 

 

Figur 21 – Nedskrivninger i ejendomssektoren for banksektoren132

 

 

Kilde: Finanstilsynet, Pengeinstitutter Statistikker, tabel 2.13 og egen tilvirkning 

Ud fra figuren får man de nuværende nedskrivningsprocenter sat lidt i perspektiv, når man 

ser de enorme nedskrivninger under den forrige krise (1986-1993). Det ses at 

nedskrivningerne i ejendomssektoren først toppede i slutningen af krisen (1993), og at de 

forblev på et højt niveau helt frem til starten af 1997. Hvis dette er generisk for 

ejendomssektoren, tyder det på at der fortsat vil være høje nedskrivninger efter at 

konjunkturerne vender.  

Nedskrivningerne i ejendomssektoren har i de viste perioder ligget 2-3 gange højere end for 

de samlede udlån. Samtidig har nedskrivninger for ejendomssektoren og andre brancher 

toppet nogenlunde samtidig, men ejendomssektorens nedskrivninger er fortsat på et højt 

niveau i en længere periode.  

                                                

132 Nedskrivninger er taget som procent af udlån og garantier og der er tale om aggregerede tal for  
      gruppe 1-3 banker 
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4.4.2.2 Konkurser  
Som nævnt fortsættes med en diskussion af konkurser og Nationalbankens forventninger, 

der begge kan give et billede af de fremtidige nedskrivninger i de enkelte brancher. 

Antal konkurser er et udtryk for virksomhedernes tilstand i de enkelte brancher, og er derfor 

en ”lead indikator” for nedskrivningerne i de enkelte brancher. Konkurserne er steget 

markant i løbet af krisen og nåede det højeste niveau i statistikkens historie i 2009133

 

. Som 

det ses af figur 22 har 2010 vist tegn på en stabilisering i antallet af konkurser. 

Figur 22 – Konkurser fordelt på brancher134

 

 

Kilde: Statisitikbanken, KONK 

Ifølge Nationalbankens konkursindikatormodel er konkurssandsynlighederne for 2010 en 

anelse lavere end i 2009135. Dette gælder både medianvirksomheden, men også de mest 

udsatte virksomheder136

                                                

133 Statistikken går tilbage til 1993 

. Reduktionen skyldes hovedsageligt en bedring i konjunkturerne. 

134 Alle månedsdata er omregnet til 12-måneders glidende gennemsnit  
135 Modellen er baseret på Nationalbankens konjunkturudsigter fra i foråret 2010, og virksomhedernes  
      årsregnskaber fra 2009 
136 Nationalbanken 2010, s. 30 
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Sammenholdes konkursindikatorens estimater med de faktiske konkurser første halvår af 

2010, tyder det på at antal konkurser har stabiliseret sig og forventes at falde en smule 

resten af året.  

Men selvom konkurserne og nedskrivningsbehovet er faldende, forventer Nationalbanken 

fortsat markante nedskrivninger, afhængig af den enkelte banks eksponering overfor de 

mest udsatte brancher. 

Nationalbanken har estimeret det forventede nedskrivningsbehov i de enkelte brancher, ved 

at se på bankernes udlån til de enkelte brancher. Ved at vægte gælden i de enkelte 

virksomheder med virksomhedernes konkurssandsynligheder, fås et mål for det forventede 

tab på de enkelte virksomheder, der til sidst aggregeres til brancheniveau.  

Nationalbanken konkluderer at de mest risikable brancher er brancher hvor virksomhederne 

er højt gearede og samtidig har en høj konkurssandsynlighed. Ejendomssektoren er en af de 

mest risikable brancher baseret på dette. 

Nationalbanken forventer at nedskrivninger vil være lavere i 2010 end i 2009 i stort set alle 

brancher. Dette er som følge af lavere konkurssandsynligheder137

4.4.2.3 Banksektorens historiske nedskrivninger fordelt på brancher og kundegrupper  

. 

Finanstilsynet udgiver en årlig opgørelse af bankernes udlån og akkumulerede nedskrivninger 

indenfor brancher. Ved at korrigere de akkumulerede nedskrivninger, kan man estimere de 

årlige nedskrivningsprocenter fordelt på brancher. De estimerede nedskrivningsprocenter for 

banksektoren er vist i tabel 19 nedenfor. 

  

                                                

137 Nationalbanken 2010, s. 30 
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Tabel 19 – Årlige nedskrivninger for banksektoren, fordelt på områder og brancher138  

Brancher 2008 2009 

Offentlige myndigheder 0,15 % 0,06 % 
   
Erhverv   
Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 0,41 % 2,86 % 
Fremstilling 0,46 % 1,51 % 
Bygge- og anlægsvirksomhed 3,66 %    7,16 % 
Handel, restaurations- og hotelvirksomhed 1,09 % 1,98 % 
Transport, post og telefon 1,02 % 1,88 % 
Kredit- finansiering samt forsikring 1,19 % -0,49 % 
Ejendomsadministration og –handel mv.  2,42 % 3,42 % 
Øvrige erhverv 1,77 % 6,15 % 
I alt erhverv 1,43 % 1,79 % 
   
Private 0,26 % 1,09 % 

 

Kilde: Finanstilsynet, tabel 2.13, egen tilvirkning  

4.4.2.4 Amagerbankens historiske nedskrivninger fordelt på brancher og kundegrupper 
Da banken ikke på brugbar vis oplyser om nedskrivningernes fordeling på brancher og 

kundegrupper, er det ikke muligt at få oplyst præcist hvor store nedskrivningerne er indenfor 

de forskellige udlånsområder. For at få et estimat af bankens historiske nedskrivninger 

fordelt på områder, er banksektorens nedskrivningsprocenter fra tabel 19, og 

Amagerbankens totale nedskrivninger fra 2008 og 2009 blevet anvendt. Bankens estimerede 

nedskrivningsprocenter for 2008 og 2009 som er blevet fordelt på ejendomsrelaterede 

udlån, andre erhverv og private, er vist i tabel 20139

  

.  

                                                

138 Nedskrivninger er taget som procent af udlån og garantier. Tallene er for gruppe 1-3 pengeinstitutter.  
      Tallene for Amagerbankens ejendomsrelaterede udlån er i tabellen højere end banken selv oplyser.  
      Dette skyldes at tallene i tabellen indeholder lidt andet end blot udlån til ejendomssektoren.     
      Uoverensstemmelsen er nødvendig for at kunne sammenligne Amagerbanken med banksektoren. 
139 Inddelingen efter ejendomsrelaterede udlån, andre erhverv og private er valgte for at kunne  
      sammenligne de estimerede procenter med bankens egne oplysninger og forventninger til    
      fremtiden. 
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Tabel 20 – Nedskrivninger fordelt på områderne ejendomme, andre erhverv og private  

Brancher 2008 2009 

Ejendomsrelaterede udlån 6,1 % 6,9 % 
Andre erhverv  3,5 % 3,5 % 
I alt erhverv 4,7 % 5,0 % 
Private 0,6 % 1,9 % 
I alt  3,9 % 4,4 % 

 

Kilde: Amagerbankens årsrapporter, Finanstilsynet, egen tilvirkning 

4.4.3 Nedskrivninger på privatkunder 
Nationalbanken udgav i foråret 2010 analysen Finansiel Stabilitet 2010 der bl.a. omhandler 

bankernes udlån til private. Den overordnede konklusion er at private fortsat har en robust 

økonomi. Der er dog en residualgruppe der især er følsomme overfor rentestigninger, 

primært som følge af rentetilpasningslån. 

Nationalbanken har foretaget beregninger der estimerer hvordan ændringer i arbejdsløshed, 

renteniveau og boligpriser påvirker privatpersoners disponible indkomster og formue og 

deraf bankernes forventede nedskrivninger. I tabel 21 ses hvordan nedskrivninger forventes 

at udvikle sig for banksektoren, ved ændringer i renter og boligpriser. 

 

Tabel 21 – Forventede nedskrivninger ved rentestigninger og boligprisfald 

Boligprisfald Rentestigninger      

 Udgangspunkt  1 % point 2 % point 3 % point 4 % point 
Udgangspunkt  0,9 % 1,0 % 1,3 % 1,5 % 1,8 % 
10 % fald 1,0 % 1,2 % 1,5 % 1,8 % 2,1 % 
20 % fald  1,2 % 1,4 % 1,7 % 2,1 % 2,5 % 
30 % fald  1,4 % 1,6 % 2,0 % 2,4 % 2,9 % 

 

Kilde: Nationalbanken 2010, egen tilvirkning 
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En stigning i renteniveauet vil (alt andet lige) medføre faldende boligpriser, da 

boligomkostninger vil udgøre en større andel af de disponible indkomster. Misligholdes 

gælden som følge af større boligomkostninger sker det samtidig med at bankens sikkerheder 

er faldet, da banker typisk har sikkerhed i fast ejendom hos privatkunder. Dette fører til at 

bankernes nedskrivninger øges ad to veje: 

- Flere private vil misligholde deres gæld 

- Sikkerhed i form af boliger og andre aktiver er negativt korrelerede med renternes 

udvikling 

4.4.4 Delkonklusion 
Tidligere kriser i banksektoren har været præget af højere nedskrivningsprocenter og 

længere varigheder end hvad der har præget den nuværende krise indtil videre. Samtidig har 

Amagerbankens nedskrivninger alle år været højere end banksektorens. 

Nedskrivninger indenfor ejendomssektoren har typisk toppet samtidig med de andre 

brancher, men har fortsat på et højt niveau, og ligget 2-3 gange højere end de samlede 

nedskrivningsprocenter. Alle tre forhold indikerer at branchen historisk har været mere 

risikabel end de fleste andre brancher.  

Konkurser for de enkelte brancher er et udtryk for virksomhedernes problemer i brancherne. 

De seneste statistikker viser at konkurser har toppet på tværs af brancher, og 

Nationalbanken forventer at de vil falde en smule i 2010 – både for medianvirksomheden og 

de mest udsatte virksomheder.   

Nedskrivninger forventes at falde på tværs af brancher, men fortsat at ligge på et højt 

niveau. De brancher med højest forventede nedskrivninger er brancher med mange højt 

gearede virksomheder, der samtidig har høj konkurssandsynlighed. Nationalbanken nævner 

ejendomssektoren som en af disse. 

Sammenlignet med banksektoren har Amagerbanken haft langt højere nedskrivninger i stort 

set alle brancher, hvilket kun kan tolkes som at banken har en høj risikoprofil på deres 



Side 107 af 187 
 

udlånsportefølje indenfor de fleste brancher, og ikke kun fordi de har mange udlån til 

ejendomssektoren. 

De fleste privatpersoner har ifølge Nationalbanken fortsat en robust økonomi. Der er dog en 

mindre gruppe med en anspændt økonomi, som er udsatte overfor især rentestigninger.  

Beregningerne viser at arbejdsløshed spiller en mindre rolle, og at det først og fremmest er 

rentestigninger der vil øge bankernes nedskrivninger på private. Dette sker ad to veje. Dels 

ved at en stigning i boligbyrden får private til at misligholde deres gæld, og dels fordi 

rentestigninger kan medføre faldende værdi af bankernes sikkerheder i fast ejendom. 
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5 Budgettering 

På baggrund af den strategiske og den regnskabsmæssige analyse, udarbejdes en prognose 

for Amagerbankens indtjening over 4. kvartal 2010 og de kommende 15 år. En så lang 

periode er nødvendig som følge af bankens turbulente situation, der kræver en lang 

budgettering før at udviklingen forventes at blive stabil. Det er dog primært de første syv år 

der budgetteres, og de resterende budgetår er nødvendige for at udskudte skatteaktiver kan 

blive fuldt modregnet i fremtidige overskud. 

Budgetteringen tager udgangspunkt i bankens 3. kvartalsrapport, hvormed 2010 er det første 

år der budgetteres. Budgetteringen af det samlede år er dog i meget høj grad inspireret af 

udviklingen de første tre kvartaler.   
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Figur 23 nedenfor viser hvordan prognosen er struktureret. 

 

Figur 23 – Budgetteringsstruktur 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Som det ses af figur 23 vil budgetteringen tage udgangspunkt i de makroøkonomiske 

udsigter, der sammen med de to eksterne analyser bestemmer udviklingen i banksektoren. 

Sammen med den interne analyse af bankens konkurrenceevne i forhold til peers gives et 

bud på hvordan antal kunder vil udvikle sig.  

Ud fra disse vurderinger budgetteres udlån (aktiverne) og indlån (passiverne) som de første 

poster hvormed det er balancen der driver resultatopgørelsen. 
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De første poster der budgetteres er altså udlån (og nedskrivninger) og indlån der begge er 

poster på balancen. Dette er anderledes for en bank end for andre virksomheder, hvor man 

typisk begynder med at budgettere omsætning og ud fra denne budgetterer 

resultatopgørelsen og balancen.  

Foruden denne forskel er der en række kapitalkrav der skal tages højde for ved 

budgetteringen af balancen for banker, som ikke er tilfældet ved værdiansættelsen af andre 

typer virksomheder.  

Efter udlån og indlån budgetteres resten af balancen, og hovedreglen er at de fleste poster 

budgetteres som andele af udlån. Som hovedregel anses udlån for at være den bedste 

indikator for en banks udvikling og de fleste poster budgetteres derfor som en andel af 

udlån.  

Da de fleste poster direkte er budgetteret som en andel af udlån enten på baggrund af det 

historiske gennemsnit eller den seneste andel, vil en række af de budgetterede poster ikke 

blive diskuteret i dette afsnit. Budgetteringen af disse kan ses i bilag G, bilag H og bilag I   

Udlån er drevet af de makroøkonomiske faktorer og antallet af kunder. Der er dog nogle få 

aktiver der i Amagerbankens tilfælde budgetteres uafhængigt af udlån. 

Når aktiverne er budgetteret, er det klart at passiverne skal følge størrelsen af aktiverne, 

men som nævnt skal der her tages højde for bankens kapitalkrav. Som det vil blive forklaret i 

afsnit 5.3.1 ”Udbetaling af udbytte” afhænger størrelsen af bankens muligheder for at 

udbetale udbytte af bankens kapitalkrav.  

Foruden risikoen for at banken ikke kan leve op til kapitalkravene, vil der i modellen ikke 

blive udbetalt udbytte med mindre alle kapitalkrav er overholdt ultimo året. Se bilag A for 

oversigten over det forventede fremtidige solvensbehov.  

Det individuelle solvensbehov afhænger dels af størrelsen på de risikovægtede aktiver og 

dels af procentsatsen på det individuelle solvensbehov. Begge variabler afhænger af de 
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fremtidige ændringer i bankens udlån, udlånskvalitet og sammensætning af andre 

risikofyldte aktiver.  

Med udgangspunkt i ovenstående beskrivelse budgetteres egenkapitalen på baggrund af 

Basel reglementets egenkapitalskrav for udbetaling af udbytte, så længe de resterede krav er 

overholdt.    

Efter budgettering af egenkapitalen, vil de fleste andre passiver blive budgetteret som 

andele af udlån. Men som det er tilfældet for en række af aktiverne, vil en række af 

passiverne være uafhængige af udlån. 

5.1 Makroøkonomiske udsigter 
Den makroøkonomiske udvikling påvirker på kort sigt bankens omsætning og i høj grad 

bankens nedskrivninger. På lang sigt vil det især være udviklingen i BNP, der påvirker den 

langsigtede vækst for banken.  

5.1.1 Real BNP 
Vismændene, Nationalbanken og andre kilder140

Fra 2013 og frem er det kun Vismændene der giver et bud på real vækst i BNP, men da 

Vismændene generelt er mere konservative i deres forventninger end andre, vurderes real 

vækst i BNP at ligge mellem Vismændenes bud (1,0 %) og det langsigtede niveau (1,6 %)

 oplyser forventninger til real BNP. For 2011 

er konsensus 1,7 % og 1,9 % for 2012. Der er tale om en lav vækst, der skyldes et negativt 

vækstbidrag fra de offentlige investeringer, rentestigninger og et generelt 

konsolideringsbehov. 

141

Fra 2020 forventes den nominel BNP at vende tilbage til det langsigtede historiske niveau på 

3,7 %.

. 

Den lave vækst skyldes den demografiske udvikling der hæmmer væksten i samfundet.  

142

                                                

140 Finansministeriet, EU, IMF og OECD 

 

141 Historisk gennemsnit fra 1990-2009 
142 1,6 % real BNP vækst og 2,1 % inflation = 3,7 % nominel BNP vækst 
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5.1.2 Inflation 
Som nævnt oplyser de fleste kun forventninger til væksten i real BNP, hvorfor det er 

nødvendigt at budgettere inflationen for at finde det nominelle BNP.  

Baseret på de samme kilder som real BNP, budgetteres Inflationen for 2011 og 2012. Der 

forventes lav inflation over de næste to år på 1,7 % i 2011 og 1,8 % i 2012 som følge af den 

lave vækst. Herefter forventes inflationen at stige til det langsigtede snit på 2,1 %.143

5.1.3 Renter 

 

Baseret på Nordea og Danske Banks analyser, forventes de korte renter at stige med 0,75 % 

per år i 2011 og 2012, mens de lange renter forventes at stige med 0,5 % per år i samme 

periode. Da der er tale om rentestigninger fra et historisk lavt niveau, forventes renterne at 

forblive på det højere niveau. 

5.1.4 Boligpriser 
Ifølge tal fra Realkreditrådet og Danmarks Statistik er boligpriserne for ejerlejligheder i 

København begyndt at stige, og antallet af omsatte lejligheder er øget en smule. Baseret på 

Vismændenes analyser, forventes de nominelle boligpriser dog at være uændrede frem til 

2013, fordi der fortsat er indikationer på at priserne er over det langsigtede ligevægtsniveau.  

Fra 2014 forventes boligpriserne at følge inflationen. Omsætningen af boliger forventes ikke 

at stige meget, før de reale boligpriser er faldet yderligere. 

Se bilag J for budgetteringen af de makroøkonomiske forhold. 

5.2 Aktiver 

5.2.1 Udlån og nedskrivninger 
Ud fra strategien den forrige ledelse har fremlagt, skal udlån til private stige fra 20 % til 25-35 

% af udlån over fem år, mens udlån til ejendomssektoren skal reduceres fra 36,5 % til 20-25 

% over 3 år144

                                                

143 Historisk gennemsnit 1990-2009 

. Dette skal især ske ved at de store engagementer der hovedsageligt er 

144 Den nye ledelse anses for som minimum at forfølge samme strategi om en reduktion i risikoen på  
      udlånsporteføljen som den gamle ledelse 
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indenfor ejendomssektoren ikke bliver fornyet ved udløb. Ledelsen nævner det ikke selv, 

men fremtidige nedskrivninger indenfor ejendomssektoren vil medvirke til at reducere udlån 

til ejendomssektoren. Nye udlån skal i stedet gå til andre brancher. 

For at benytte de strategiske målsætninger omkring udlån som Amagerbankens ledelse har 

fremlagt jf. afsnit 2.2.3 ”strategi”, deles udlån og nedskrivninger op i tre områder. Udlån til 

ejendomssektoren, udlån til andre erhverv og udlån til private.  

5.2.1.1 Udlån og nedskrivninger i ejendomssektoren 
Amagerbankens strategi er at reducere udlån til ejendomssektoren til 20-25 % af de samlede 

udlån over tre år. Dette anses til en vis grad for at være realistisk, især fordi der fortsat 

forventes høje nedskrivninger i ejendomssektoren.  

Det kan blive svært for banken at komme af med nødlidende kunder i perioden, da hverken 

priser eller omsætning af ejendomme forventes at stige i perioden. Hvis omsætning af 

ejendomme forbedres vil det dog forbedre muligheden for at komme af med kunder, og 

samtidig komme af med overtagne ejendomme fra kunder, der indgår i ”aktiver i midlertidig 

besiddelse”.  

De forventede rentestigningerne over de næste to år kan blive meget ubehagelige for 

ejendomssektoren. De forventes at medføre yderligere nedskrivninger, ved at reducere 

værdien af bankens sikkerheder i ejendomme og øge renteudgifterne for de kunder, der 

allerede er hårdt presset.  

Uden væsentlige forbedringer i udlånskvaliteten i ejendomssektoren kan det tænkes, at 

nogle af kundernes andre kreditorer vil erklære kunderne konkurs. Dette vil yderligere øge 

nedskrivningerne. 

Den nye ledelse forventes at indføre en markant hårdere nedskrivningspolitik, hvilket på den 

korte bane vil resultere i flere nedskrivninger af nødlidende kunder, specielt indenfor 

ejendomssektoren.  
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De procentvise nedskrivninger forventes på baggrund af ovenstående at blive lidt højere i 

2010-2011 end i 2009 se tabel 20 i afsnit 4.4.2 ”Nedskrivninger på erhvervskunder”. Fra 2012 

forventes nedskrivningerne at falde mod et langsigtet niveau på 1,7 % der med et lille tillæg 

for bankens højere historiske udlånsrisiko, er baseret på det historiske niveau for 

banksektoren.  

5.2.1.2 Udlån og nedskrivninger indenfor andre erhverv 
Strategien om at udlån til ejendomssektoren skal udskiftes med udlån til andre erhverv, 

forventes at være svær for ledelsen aktivt at forfølge. Det forventes at udlån til andre 

erhverv vil reduceres, hvilket begrundes i en svag økonomisk udvikling med stigende renter, 

tab af erhvervskunder og en forventning om yderligere nedskrivninger. 

Med udgangspunkt i Nationalbankens konkursindikatormodel forventes bankens 

nedskrivninger i 2010 at være på samme høje niveau som i 2009, selvom modellen forventer 

at nedskrivninger på tværs af brancher vil falde fra 2010. Begrundelsen er den nye ledelse 

der forventes at føre til flere nedskrivninger på kort sigt. 

Fra 2011 reduceres nedskrivningerne som forventet af Nationalbanken, da den nye ledelse 

har ryddet ud. Nedskrivningerne vil fra 2011 falde mod det langsigtede niveau på 1,1 %, der 

er baseret på banksektorens historiske gennemsnit med et mindre risikotillæg. Tillægget har 

samme begrundelse som for nedskrivninger på ejendomsrelaterede udlån. 

5.2.1.3 Udlån og nedskrivninger til privatkunder 
På baggrund af den strategiske analyse, vurderes bankens konkurrencefordel på Amager at 

medføre et stabilt antal privatkunder i denne del af Storkøbenhavn, der udgør knap 40 % af 

bankens privatkunder.  

Uden for Amager vil det negative image og en mindre loyal kundebase føre til, at en naturlig 

afgang af privatkunder på 10 % hvert år ikke erstattes af samme antal nye kunder. Resultatet 

er at privatkunder forventes at falde med 5 % i 2011, 2,5 % i 2012 og 1,25 % i 2013. Herefter 

forventes antallet at være stabilt og følge udviklingen i banksektoren.  
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Udlån til private reduceres derfor dels som følge af færre privatkunder, men også som følge 

af yderligere nedskrivninger. Nedskrivningerne forventes at fortsætte på samme niveau frem 

til 2012. Begrundelsen er en forventning om stigende arbejdsløshed indtil 2012, en 

stagnering i de nominelle boligpriser indtil 2014 der udhuler sikkerheder i fast ejendom, og 

stigende renter der øger kundernes boligudgifter. 

Efter 2012 forventes en faldende arbejdsløshed at få nedskrivningerne til at falde.  

Nedskrivningerne reduceres mod det det langsigtede niveau på 0,6 %, baseret på det 

historiske niveau for banksektoren med et mindre risikotillæg.  

I bilag K ses de beregninger der ligger til grund for budgetteringen af udlån og 

nedskrivninger. 

5.2.2 Individuelt budgetterede aktivposter  
Efter udlån budgetteres en række aktivposter, der af forskellige årsager ikke forventes at 

følge udviklingen i udlån. Derfor budgetteres posterne individuelt. 

5.2.2.1 Obligationer til dagsværdi 
Banken har i øjeblikket en unaturligt stor beholdning af obligationer til dagsværdi. Det 

forventes at godt halvdelen af beholdningen anvendes til at tilbagekøbe nogle af de udstedte 

obligationer, med det formål at reducere udgifterne til den individuelle statsgaranti.  

For at overholde regler om førtidsindfrielse af udstedte obligationer145 der er dækket af 

statsgarantien, er det mest sandsynligt at banken anvender 1,5 mia. kr. i 2012 og to gange 

1,14 mia. kr. i 2013146

5.2.2.2 Udskudte skatteaktiver  

 på at tilbagekøbe udstedte obligationer og en del af de efterstillede 

kapitalindskud. Dermed kommer obligationer til dagsværdi ned på et mere naturligt niveau. 

Posten budgetteres på baggrund af skat af årets resultat og stiger de år hvor nettoresultatet 

er negativt og falder de år hvor nettoresultatet er positivt. Denne post er den primære årsag 

til den lange budgetteringsperiode. 

                                                

145 Amagerbankens Prospekt 2010 
146 Amagerbankens prospekt 2010, s. 71 
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5.2.2.3 Aktiver i midlertidig besiddelse  
Denne post formodes at være drevet af nedskrivninger, da den er steget i omfang under 

krisen. Stigningen skyldes nedskrivninger der har fået banken til at overtage ejendomme fra 

nødlidende kunder, og formålet med at overtage kundernes aktiver er at afhænde 

ejendommene når det er muligt og til den bedst mulige pris147

Banken nævner selv at de løbende forsøger at komme af med ejendommene

. 

148

Se bilag G for en illustration af de resterende aktiver der budgetteres.    

, men det 

formodes at der også kommer flere til så længe nedskrivningerne er høje, og omsætningen 

på ejendomsmarkedet er lav. Posten er ikke steget gennem 2010, og budgetteres som 

uændret, for derefter at falde til den historisk gennemsnitlige andel af udlån når 

nedskrivningerne aftager.  

5.3 Passiver 
Efter alle aktiverne der enten er budgetteret som en andel af udlån eller helt individuelt, 

fortsættes med budgetteringen af passiverne. Igen er det ikke alle passiverne der beskrives, 

og de resterende passiver kan ses budgetteret i bilag H. 

5.3.1 Udbetaling af udbytte 
I introduktionen til hele budgetteringsafsnittet, blev det nævnt at der er en række 

kapitalkrav til banken, der har betydning for bankens muligheder for at betale udbytte.  

Som følge af kapitaltilskuddet af hybrid kernekapital og den individuelle statsgaranti må 

banken ikke betale udbytte når nettoresultatet er negativt149

                                                

147 Den nye ledelse har offentliggjort at de vil oprette et separat selskab der skal afvikle ejendomme i  

. Derfor budgetteres der ikke 

med udbytte før nettoresultatet bliver positivt. Indtil nettoresultatet bliver positivt, vil 

egenkapitalen således ændre sig med nettoresultatet. 

      midlertidig besiddelse 
148 Amagerbanken 3. kvartalsrapport 2010 
149 Amagerbankens Prospekt 2010, s. 81 
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Når der igen er mulighed for at betale udbytte, budgetteres egenkapitalen så den netop 

overholder Basel III kravene for udbetaling af udbytte, og resten udbetales som udbytte.  

De risikovægtede aktiver budgetteres som den nuværende andel af de samlede aktiver på 71 

%.150

Det individuelle solvensbehov forventes at falde i takt med at der foretages nedskrivninger i 

fremtiden, medmindre tilsvarende nye nedskrivningsbehov opstår. Som nævnt i afsnit 

5.2.1.1 ”Udlån til ejendomssektoren” forventes den nye ledelse at foretage markante 

nedskrivninger især indenfor ejendomssektoren, hvilket bør føre til en reduktion af det 

individuelle solvensbehov

 Det er ikke muligt selvstændigt at fortage en vurdering af de risikovægtede poster, der 

kan vægte mellem 0-150 % af aktivernes bogførte værdier, da der ikke er tilstrækkeligt med 

informationer. 

151

Dette indbyrdes forhold mellem nedskrivninger og et fald i det individuelle solvensbehov, 

indgår i budgetteringen.    

. 

I bilag L ses beregninger af egenkapital, basiskapital og udbyttebetaling i 

budgetteringsperioden. Derudover er bankens fremtidige kapitaloverdækning illustreret i 

forhold til lovkravene. 

5.3.1.1 Efterstillede kapitalindskud  
Denne post forventes at følge udviklingen i udlån, da der fortsat er behov for risikovillig 

kapital til at opfylde det individuelle solvensbehov. Det forventes ikke at være noget problem 

at forny posten så længe statsgarantien gælder.  

Efterstillede kapitalkrav for 290 mio. kr. forventes at blive førtidsindfriet i 2012 ved hjælp af 

obligationer til dagsværdi på grund af kapitalens høje rente på 10,5 %. 

                                                

150 Amagerbanken 3. kvartalsrapport 2010 
151 Dette underbygges af Amagerbankens selskabsmeddelelse nr. 60-2010 hvor yderligere nedskrivninger for   
     100 mio. kr. indenfor ejendomsrelaterede udlån, førte til en reduktion af solvensbehovet fra 13,1 % til  
     12,6 %.  
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5.3.1.2 Hybrid kernekapital  
Posten kan ifølge aftale med staten tidligst tilbagebetales efter 18 måneder fra 

udstedelsesdatoen hvilket vil sige 2011152

Det blev nævnt i afsnit 2.2.8 ”Regulative forhold for banken” at hybrid kernekapital højest 

må udgøre 50 % af kernekapitalen. Da negative nettoresultater de første år vil reducere 

egenkapitalen, vil hybrid kernekapital i budgetteringen overskride 50 % i perioden 2013 til 

2017.  

, og det er Amagerbankens strategi at reducere 

hybrid kernekapital så snart det er muligt.  

Ifølge reglerne medfører en overskridelse at staten konverterer trancher af 20 % af den 

hybride kernekapital til aktier, hvilket dermed øger egenkapitalen med samme værdi som 

den hybride kernekapital reduceres.  

For at simplificere budgetteringen antages konverteringen at være på markedsvilkår, 

hvormed der hverken skabes eller destrueres værdi for bankens aktionærer. Desuden er 

renterne på hybrid kernekapital og afkastkravet på egenkapitalen efter nogle får år omtrent 

lige store, hvormed dette heller ikke vil have betydelig indflydelse på værdien. For at 

simplificere budgetteringen, foretages den nævnte transaktion fra hybrid kernekapital til 

egenkapital derfor ikke. 

5.3.2 Indlån 
Det markante fald i indlån i 3. kvartal 2010 er som nævnt i afsnit 4.1.2 ”Gebyr og provisioner” 

primært udtræk fra erhvervs- og offentlige kunder, der er nervøse for bankens 

kreditværdighed. Så længe bankens kreditværdighed fortsat er belastet af især en dårlig 

udlånskvalitet kan det ikke forventes at indlån føres tilbage. Men i takt med at den forbedres 

forventes en del af indskuddene fra de nævnte kunder at vende tilbage. 

Ved at indlån hovedsageligt er fra private indtil kreditværdigheden forbedres, budgetteres 

indlån som en andel af udlån til private, hvormed indlån ikke falder lige så meget som det 

totale udlån de første år. 

                                                

152 Amagerbankens Prospekt 2010 
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Fra 2015-2017 budgetteres en stigning i indlån på 20 % per år. Stigningen stemmer overens 

med bankens strategi om at indlån skal udgøre en større andel af udlån. Begrundelsen er en 

forbedret kreditværdighed, hvilket gør at en del af de forsvundne indlån vender tilbage, fra 

de erhvervs- og offentlige kunder de kunder der ikke har forladt banken. 

5.3.3 Individuelt budgetterede passivposter 
Udstedte obligationer budgetteres som den sidste post i passiverne og er derfor en 

”residualpost”, der får aktiver og passiver til at stemme. Som nævnt anvendes 1,5 mia. kr. i 

2011 og to gange 1,14 mia. kr. i 2012153

Hensættelser til tab på garantier repræsenterer bankens del af garantien overfor Det Private 

Beredskab i forbindelse med bankpakke 1. Ifølge banken forventes garantien at blive afviklet 

(realiseret) over en femårig periode

 til at købe udstedte obligationer tilbage, for at 

reducere udgifter til statsgarantien. Der er taget højde for begge dele i budgetteringen.  

154

5.4 Resultatopgørelsen 

. Det fremgår ikke i bankens rapporter om der 

forventes ændringer i hensættelserne, så der budgetteres med at posten afvikles over 5 år. 

Efter at både aktiver og passiver er budgetteret, er det resultatopgørelsen der som det sidste 

budgetteres. Som for aktiver og passiver er det de væsentligste poster der beskrives i 

afsnittet, og de resterende resultatposter kan ses budgetteret i bilag I.  

5.4.1 Netto renteindtægter 
Posten opdeles i renteindtægter og renteudgifter, der budgetteres hver for sig. Alle 

renteindtægter og -udgifter fra rentebærende aktiver og passiver, bortset fra hybrid 

kernekapital155

                                                

153 De to gange 1,14 mia. kr. er fratrukket 290 mio. kr. til tilbagebetaling af efterstillede kapitalindskud 

, forventes at blive påvirket af udviklingen i rentekurven afhængig af 

posternes varighed.  

154 Amagerbankens 3. kvartalsrapport 2010, s. 25 
155 Hybrid kernekapital er fastforrentet 
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Alle rentesatser på rentebærende aktiver med kort varighed, budgetteres at stige med de 

korte renter, og dem med længere varighed med de lange renter. Se bilag M for de 

budgetterede rentesatser og netto renteindtægter. 

5.4.1.1 Renter på udlån og indlån 
De vigtigste renteniveauer der skal budgetteres er renterne på udlån og indlån. Udlån har en 

meget længere varighed end indlån, og på kort sigt forventes udlån derfor at stige med den 

lange rente og indlån med den korte, hvorved rentemarginalen mellem udlån og indlån 

indskrænkes. 

Dette strider imod de generelle forventninger, om at en stigning i renter fra et meget lavt 

renteniveau typisk vil øge rentemarginalen mellem indlån og udlån156

Da rentemarginalen på udlån overfor indlån kom fra et meget højt niveau i 2009 og 2010 

forventes denne at falde på længere sigt selv om det er i strid med de generelle 

forventninger. Forventningen om en lavere risiko på bankens udlånsportefølje taler 

yderligere for en reduktion i rentemarginalen.  

. Dette kan lade sig 

gøre, da banken har en større forhandlingsstyrke overfor indlånskunderne end 

udlånskunderne, og derved ikke behøver at hæve indlånsrenten lige så meget som 

udlånsrenten. 

Rentemarginalen reduceres derfor i perioden 2015-2017 hvor banken også forventes at have 

reduceret risikoen på udlånsporteføljen. Rentemarginalen forventes dog fortsat at ligge over 

peers på grund af den fortsat store eksponering overfor ejendomsmarkedet.     

5.4.1.2 Renter på tilgodehavender og gæld til kreditinstitutioner og centralbanker 
Gæld til kreditinstitutioner og centralbanker har i perioden fra 2005-2009 haft en højere 

rente end tilgodehavender til kreditinstitutioner og centralbanker. Det historiske snit for 

gælden er påvirket kraftigt af fastfrysningen af interbank-markedet, der fik renten til at stige 

markant.   

                                                

156 Jyske Bank Årsrapport 2009 
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Baseret på de tre første kvartaler af 2010 forventes renten lige stor på tilgodehavender og 

gæld. I fremtiden forventes tilgodehavender og gæld at stige med den korte rente fra 

udgangspunktet i det forventede 2010 resultat. Posterne anses på længere sigt at have 

samme rente og varighed. 

5.4.1.3 Renter på obligationer 
Udstedte obligationer og obligationer til dagsværdi har haft stort set samme renteniveauer. 

De anses for at have omtrent samme forholdsvis korte varighed. Derfor forventes begge at 

stige med den korte rente.  

Udgifterne til statsgarantien på de udstedte obligationer er budgetteret selvstændigt i 

posten ”udgifter til Det Private Beredskab”. Derfor er renteudgifter på de udstedte 

obligationer opgjort eksklusiv disse udgifter.  

Når statsgarantien udløber, afhænger renteudgifterne til udstedte obligationer af bankens 

kreditværdighed. Det forventes at en forbedret kreditværdighed gør det muligt at opnå ny 

funding til samme rente som før garantiens udløb. Selv hvis en tilsvarende funding vil være 

dyrere, kan banken formentlig udstede obligationer med en kortere varighed, hvormed 

renten kan holdes på nogenlunde samme niveau. 

5.4.2 Gebyr og provisioner 
Gebyr- og provisioner anses for at være drevet af privatkunder. Derfor budgetteres posten 

som den seneste andel af indlån der til og med 2014 er drevet af udviklingen i bankens 

privatkunder.  

Gebyr- og provisioner har været markant faldende under krisen i 2009 og de tre første 

kvartaler af 2010, især fordi indtægter fra værdipapirhandel og lånesagsgebyrer er langt 

under tidligere niveauer. Da disse formodes at udgøre et højere niveau på sigt, budgetteres 

gebyr og provisioner som en voksende andel af indlån til og med 2013. Der er taget højde for 

at indlån er faldet med næsten 40 %.  
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Fra 2015 stiger indlån som nævnt i afsnit 5.3.2 ”Indlån” 20 % per år i tre år. Men da 

stigningen ikke er drevet af privatkunder, budgetteres der ikke med en tilsvarende stigning 

for gebyr og provisioner, hvilket der er taget højde for i budgetteringen.  

Bankens udbytte af aktier mv., budgetteres som den historisk gennemsnitlige andel af aktier 

mv. 

Valutaavance er faldet markant under krisen og især de første kvartaler i 2010. Faldet er 

påvirket af et lavere aktivitetsniveau i krisen, og ved et midlertidigt stop for 

valutaforretninger med nogle af bankens erhvervskunder, efter at banken led markante tab 

på disse valutaforretninger.  

Historisk har valutaavancen både været på et betydeligt højere niveau, og har udgjort en 

større andel af omsætningen. Denne andel forventes på sigt at vende tilbage. 

Da omsætningen er drevet af udlån, budgetteres valutaavance som en stigende andel af 

udlån, indtil den når den historiske andel af udlån i 2015.  

Se bilag I for beregning af gebyr- og provisioner, udbytte af aktiver mv. og valutaavance 

5.4.3 Kursreguleringer 
Kursreguleringer er fra obligationer (aktiver og passiver), udlån, andre tilgodehavender, 

aktier mv. og afledte finansielle instrumenter. Da kursreguleringer som nævnt er påvirket af 

markedsrisici og derfor notorisk er volatil, budgetteres kursreguleringer for alle poster som 

de historiske andele af de enkelte balanceposter. 

Kursreguleringer på obligationer reduceres til dels gennem afdækning af risici. Posten har 

været voldsom volatil men har i snit givet et meget lille resultat. Det forventes derfor at 

banken ikke formår at foretage market timing hvis dette har været målet. Posten 

budgetteres derfor til nul da den forventes at udligne sig selv på længere sigt.  
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Kursreguleringer på aktier budgetteres som en andel af aktier. Samler man forventede 

kursgevinster og udbytter på bankens egenbeholdning af aktier, får banken et gennemsnitligt 

årligt afkast på 10,5 %. Da en del af dette forventes at skabes ved market timing, anses det 

for realistisk.  

Kursreguleringer på afledte finansielle instrumenter har historisk været negativ, og anses 

for at være en udgift til delvis afdækning af bankens markedsrisici på både aktiver og 

passiver. Posten budgetteres som en andel af aktiver. Se bilag I for beregninger af 

kursreguleringerne. 

5.4.4 Driftsomkostninger 
Posten kan deles op i udgifter til personale, administration og af- og nedskrivninger på 

materielle aktiver. Som nævnt i afsnit 4.1.4 ”Driftsomkostninger” har driftsomkostninger 

historisk været en meget stabil andel af omsætningen (fratrukket kursreguleringer).  

Det skal formentlig ses som følge af at effektivitetsratioen er et meget naturligt mål for 

ledelsen at styre efter, for at sikre bankens lønsomhed. Hvis dette skal fortsætte i 

budgetteringen, hvor omsætningen forventes at falde, kræver det at omkostningerne 

reduceres tilsvarende. Dette skal ifølge strategien sikres ved afskedigelser og generelle 

omkostningsreduktioner. 

I afsnit 4.1.4 ”Driftsomkostninger” fremgik det, at banken har haft en meget lav 

effektivitetsratio i forhold til peers og derfor umiddelbart en høj effektivitet. Der blev 

argumenteret for at effektiviteten formentlig er et resultat af en meget høj omsætning per 

medarbejder som følge af høje udlån per medarbejder og en høj risiko på udlånsporteføljen. 

En del af forklaringen på den lave effektivitetsratio er derfor ikke en konkurrencedygtig 

omkostningsbase men et resultat af en højere risiko. 

Over en årrække forventes udlån at reduceres og risikoen på udlånsporteføljen at falde, 

hvilket vil føre til en lavere omsætning per medarbejder. Trods en reduktion i ansatte og 

generelle omkostningsbesparelser forventes effektivitetsratioen derfor at stige en smule i 
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forhold til forventningerne for 2010. Banken anses derfor for ikke at kunne opretholde en 

lige så lav effektivitetsratio som historisk.  

De samlede driftsomkostninger budgetteres ud fra effektivitetsratioen og drives derfor af 

omsætningen. Historisk har personale- og administrationsudgifter udgjort meget stabile 

andele af driftsomkostningerne hvilket anvendes i budgetteringen. 

Af- og nedskrivninger på materielle aktiver  
Denne post kan henføres til operationelle leasingaktiver, materielle anlægsaktiver og grunde 

og bygninger. De historiske afskrivninger har været meget stabile og anvendes i 

budgetteringen. De er ”drevet” af balanceposterne ”øvrige materielle aktiver” og ”grunde og 

bygninger”. De historiske afskrivninger stemmer overens med afskrivningsperioderne oplyst 

af banken og anses for retvisende157

Se bilag N for beregning af driftsomkostningerne. 

.  

Andre driftsudgifter     
Størstedelen af posten er udgifter til det private beredskab, der opdeles i udgifter til den 

individuelle statsgaranti og eventuelle udgifter til en stigning i hensættelser til tab på 

garantier. I budgetteringen betaler banken 0,95 % for den del af statsgarantien banken 

udnytter. Som nævnt under ”obligationer” køber banken en del af de udstedte obligationer 

tilbage i 2011 og 2012, hvilket der er korrigeret for i betalingen til staten. 

For en samlet oversigt af den budgetterede balance se bilag O, resultatopgørelse se bilag P 

og de vigtigste nøgletal i grafer se bilag Q.  

                                                

157 Afskrivningsperioderne har historisk været 5 år for operationelle leasingaktiver og 3,5 år for materielle  
      anlægsaktiver 
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6 Værdiansættelse 

Der findes et stort udvalg af forskellige værdiansættelsesmodeller. Modellerne kan 

overordnet inddeles i kapitalværdibaserede modeller (herunder ”discounted cash flow” og 

”residualindkomstmodeller”), relative værdiansættelsesmodeller (multipler), 

substansværdiansættelsesmodeller (likvidationsmodeller) og optionsmodeller. De fleste 

værdiansættelser sker i dag ved brug af de kapitalværdibaserede modeller og multipler158

6.1 Valg af værdiansættelsesmodel  

.  

For Amagerbanken er multipler ikke videre anvendelige, da en række af bankens nøgletal er 

kraftigt påvirket af midlertidige forhold i form af negative nettoresultater og negativ vækst. 

Heller ikke multipler fra andre nødlidende banker som Roskilde Bank og Forstædernes Bank 

giver mening, da de trods lighedstræk ikke vurderes at minde tilstrækkeligt om 

Amagerbanken. Derfor udelades multipler af analysen.  

Til værdiansættelse af Amagerbanken anvendes i stedet ”Free Cash Flow to Euity”- og 

”Residual Income to Equity” modellerne. RIE- og FCFE modellerne er teoretisk ækvivalente 

og kommer derfor frem til samme værdi, og ved at anvende begge modeller drages nytte af 

fordelene ved begge modeller.  

En af fordelene ved FCFE modellen er, at den tvinger analytikeren til at vurdere hvor stor en 

andel af nettoresultatet der skal geninvesteres, for at banken overholder kapitalkravene. 

Samtidig er det tydeligt fra FCFE hvad der er potentialet for udbytte. Negative FCFE i 

budgetteringsperioden kan indikere et latent behov for kapitaltilførsel. 

RIE modellen er på sin vis mere intuitiv, ved at tage udgangspunkt i den bogførte værdi af 

egenkapitalen. Hvorvidt markedsværdien ligger over eller under den bogførte værdi af 

egenkapitalen er et udtryk for om banken forventes at skabe et afkast, over eller under 

egenkapitalens afkastkrav. 

                                                

158 Holm et al. 2005 og KPMG Corporate FInance 
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6.1.1 FCFE modellen 
Som nævnt i introduktionen til afsnit 4 (Regnskabsanalyse) separeres drift og finansiering 

ikke for banker. Bankers virksomhed er forskellig fra andre virksomheder, ved at de både er i 

stand til at skabe værdi fra aktiverne og en del af passiverne.  

Resultatet er at den bogførte værdi af den rentebærende gæld er højere end 

markedsværdien, hvormed den ikke som normalt kan fratrækkes fra ”Enterprise Value” (EV) 

uden dermed at undervurdere værdien af egenkapitalen.  

Derudover er det problematisk at karakterisere bankens renteindtægter og renteudgifter 

som en del af finansieringen, da det netop er en del af bankers primære drift at være 

formidler af kapital. 

Den del af passiverne banken kan skabe værdi på er bankens indlån. Værdien skabes ved at 

de fleste banker betaler en meget lille rente på indlån, som ligger under markedsrenten for 

passiver med tilsvarende risiko159

For at imødegå de problemer der er forbundet med værdiansættelser af banker, vælges ofte 

at værdiansætte egenkapitalen direkte, i stedet for at finde EV og fratrække den 

rentebærende gæld.  

. Den bogførte værdi af indlån er derfor overvurderet. 

Resten af bankens passiver agerer på markedsvilkår som for alle andre virksomheder. 

Ved at anvende egenkapitalens afkastkrav (ke) tilbagediskonteres FCFE, hvor værdien af 

egenkapitalen (Ve) er lig nutidsværdien af FCFE. 

Ve = ∑ FCFEt
(1+ke)t

∞
t=1    (3) 

Ve er værdien af egenkapitalen, FCFEt er det frie cash flow til egenkapitalen efter skat, og ke 

er egenkapitalens afkastkrav. 

                                                

159 Dette er under normale forhold. Under finanskrisen var bankerne nødt til at hæve indlånsrenterne markant,  
      for at opnå funding, da interbank-markedet var frosset til. 
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6.1.1.1 Beskrivelse af FCFE 
De samlede investeringer består af nettoinvesteringer i anlægsaktiver og nettoinvesteringer i 

netto arbejdskapital.  

Nettoinvesteringer i anlægsaktiver er bruttoinvesteringer i anlægsaktiver fratrukket 

eventuelle afskrivninger, da afskrivninger ikke har nogen likviditetsmæssig effekt. 

Investeringer i nettoarbejdskapital består af ændringer i kortfristede aktiver fratrukket 

kortfristet gæld. 

Banker investerer i modsætning til produktionsvirksomheder ikke voldsomt i anlægsaktiver 

som bygninger og maskiner lige bortset fra investeringer i filialer og IT. Derfor er bankernes 

afskrivninger på materielle aktiver forholdsvis lave set i forhold til den samlede 

omkostningsbase.  

I stedet for investeringer i anlægsaktiver investerer banker betydelige beløb i immaterielle 

aktiver i form af medarbejderkompetencer, branding mv. Men ved at udgifter løbende 

indregnes i resultatopgørelsen aktiveres de ikke i balancen. Resultatet ved at 

omkostningsføre investeringerne er at bankernes aktiver bliver undervurderet. Den bogførte 

værdi af egenkapitalen vil derfor også blive undervurderet.  

Dette taler for at markedsværdien af egenkapitalen vil ligge over den bogførte værdi. Dette 

er også resultatet af at den bogførte værdi af indlån er overvurderet, ligesom det også er 

resultatet af at den bogførte værdi af udlån er undervurderet. Markedsværdien af bankernes 

egenkapital vil derfor under ”normale” omstændigheder forventes at være højere end den 

bogførte værdi. 

For at finde FCFE, tages der udgangspunkt i nettoresultatet (NI) hvorefter der foretages to 

enkle omskrivninger. Først tillægges afskrivninger til nettoresultatet, fordi afskrivninger ikke 

har nogen likviditetsmæssig effekt, og derfor ikke påvirker FCFE som de gør i nettoresultatet.  

Derefter bestemmes hvor stor en del af nettoresultatet der skal geninvesteres, for at opfylde 

bankens kapitalkrav. Hvor meget der skal geninvesteres, bestemmes dels af udviklingen i 
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gælds- og egenkapitalposterne i passiverne og størrelsen på de risikovægtede aktiver. FCFE 

udtrykkes således: 

FCFEt = NIt − ∆aktiver + ∆ forpligtelser = NIt − ∆ egenkapitalt  (4) 

hvor ∆ aktiver, ∆ forpligtelser og ∆ egenkapital er ændringen fra t-1 til t. 

Ved at bestemme FCFE ud fra dette udtryk, sikres det at afskrivninger tillægges 

nettoresultatet. At dette er tilfældet ses ved nedenstående relation, hvor det afgørende er at 

afskrivninger bliver positive og derfor tillægges: 

−∆ aktivert = −(brutto investeringert − afskrivningert)   (5) 

6.1.1.2 Fordele og ulemper ved FCFE modellen 
En fordel ved FCFE i stedet for modeller der anvender ”accrual accounting”, er at FCFE ikke er 

påvirket af regnskabsregler, da modellen altid tager udgangspunkt i cash flows.  

Men det der er modellens styrke, er samtidig dens største svaghed. Årsagen er at cash flows 

ikke kan forventes at fange værdiskabelsen fra investeringer, da der typisk er en tidsmæssig 

forskydning mellem investeringen og afkastet. 

Problemet er mest udtalt for vækstvirksomheder, hvor det med FCFE kan være nødvendigt at 

budgettere mange år frem for at fange værdiskabelsen for investeringer. Men 

Amagerbanken er ikke en virksomhed i vækst så det er ikke noget væsentligt problem. 

De fleste anlægsinvesteringer for Amagerbanken er indenfor IT og sker nogenlunde stabilt i 

form af betalinger til BEC. Det forventes at disse investeringer skaber et løbende afkast ved 

at løfte indtjeningen på driften.  

Amagerbankens største investeringer er i arbejdskapital i form af udlån, hvor der ikke er 

nogen tidsmæssig forskydning mellem investeringerne til debitorerne og afkastet fra renter, 

der tilskrives fra første dag.  
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Samlet vurderes informationsniveauet fra FCFE at give et meget retvisende billede af driftens 

rentabilitet. Modellen findes som udgangspunkt absolut anvendelig til værdiansættelse af 

Amagerbanken. 

6.1.2 RIE modellen 
I modsætning til FCFE der anvender cash flows, anvender RIE resultater direkte fra 

regnskaberne (accrual accounting), hvormed regnskabsreglerne kan få indflydelse på 

værdien.  

Begge modeller er teoretisk ækvivalente, og med samme forudsætninger giver de nøjagtig 

samme værdi. Forudsætningen for samme værdi er ”clean surplus accounting”, hvormed alle 

indtægter og udgifter føres over resultatopgørelsen og ingen indtægter eller udgifter 

bogføres direkte på egenkapitalen. For Amagerbanken er dette opfyldt, hvormed RIE 

modellen kan anvendes uden at reformulere regnskaberne. 

6.1.2.1 Fordele og ulemper ved RIE modellen 
For RIE modellen er der samme udfordringer ved en værdiansættelse af banker som ved 

FCFE modellen. Derfor bestemmes værdien af egenkapitalen direkte. 

Banker adskiller sig fra andre virksomheder ved at stort set alle balanceposter er finansielle 

poster der indregnes til dagsværdi. Dagsværdien er som regel noget af det nærmeste man 

kommer markedsværdien og medfører at den bogførte værdi formodes at være tæt på 

markedsværdien. Som nævnt i afsnit 6.1.1 ”FCFE modellen” vil indlån, udlån og en 

udgiftsførelse af investeringer i immaterielle aktiver dog medvirke til at den bogførte værdi 

af egenkapitalen ligger under markedsværdien. 

6.1.3 Delkonklusion 
Begge modeller anses for anvendelige til værdiansættelse af Amagerbanken, og med 

forudsætning om et stabilt afkastkrav for egenkapitalen i hele budgetteringsperioden, giver 

begge modeller nøjagtig samme værdi. Se bilag R for en illustration af dette.  

Men det viser sig at et varierende afkastkrav (i dette tilfælde faldende over tid) ikke giver 

samme værdi i de to modeller. I dette tilfælde giver RIE modellen en lavere værdi end FCFE 

modellen. 
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Det vurderes at RIE modellen giver den mest korrekte værdi, da FCFE modellen ikke fanger 

ændringerne i egenkapitalens afkastkrav de første år af prognosen hvor der ikke betales 

udbytte. Derfor anvendes RIE modellen i værdiansættelsen.  

6.2 Bestemmelse af egenkapitalens afkastkrav 
Egenkapitalens afkastkrav indgår i diskonteringsfaktoren. Der er ikke nogen generisk model 

til bestemmelse af markedets afkastkrav, uanset hvilke former for finansielle aktiver eller 

passiver der er tale om. Men som udgangspunkt anvendes ”Capital Asset Pricing Model” 

(CAPM).  

6.2.1 CAPM 
CAPM opdeler risiko i markeds- og virksomhedsspecifik risiko. Markedsrisikoen er den risiko 

der ikke kan fjernes, hvor virksomhedsspecifik risiko kan elimineres ved at investere i et 

tilstrækkeligt stort antal aktiver der ikke er perfekt korrelerede med hinanden.  

Ifølge CAPM kan investorer udelukkende forvente et afkast der kompenserer for 

markedsrisikoen, der måles ved β.  

Beta udtrykker samvariansen mellem prisen på det enkelte aktiv (eller portefølje) og prisen 

på markedsporteføljen. Nedenfor ses hvordan egenkapitalens afkastkrav (ke) bestemmes ud 

fra CAPM:  

ke = Rf + βe ∗ (Rm −  Rf)  (6) 

Det forventede afkast på egenkapitalen ke er ifølge CAPM bestemt af den risikofri rente (Rf), 

aktivets risiko i forhold til markedsporteføljen (βe) og markedets risikopræmie (Rm − Rf). 

Den risikofrie rente kompenserer for tidsværdi af penge og risikopræmien for 

markedsrisikoen på egenkapitalen. 

Der tillægges et likviditetstillæg (rl) på 1,5 %, som følge af en mindre likviditet i aktien160

                                                

160 PwC 2001 

.   
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6.2.1.1 Bankens gearing 
Egenkapitalens afkastkrav afhænger ifølge CAPM af markedsrisikoen på egenkapitalen (βe), 

der er en funktion af markedsrisikoen på driften (βa) og forholdet mellem gæld og 

egenkapital (gearingen). Dette ses ud fra følgende relation: 

βa = βd �
D
EV
� + βe �

E
EV
�  (7) 

der kan omskrives til:  

βe = �βa − βd �
D
EV
�� EV

E
  (8) 

Hvor βa er beta på aktiverne, βd er beta på gæld og βe er beta på egenkapitalen. D er 

markedsværdien af gæld, E er markedsværdien af egenkapitalen og EV er markedsværdien af 

gæld + markedsværdien af egenkapital. 

En stigning i gearingen (D/EV) øger risikoen på egenkapitalen, hvilket ifølge CAPM øger 

egenkapitalens afkastkrav.  

Banker er generelt ekstremt gearede i forhold til de fleste andre virksomheder, i kraft af 

deres rolle som formidler af kapital fra opsparere til låntagere. I bilag S ses den historiske 

gearing for Amagerbanken og udvalgte peers. Det ses at Amagerbanken i perioden 2005 og 

frem har haft en lavere gearing end peers. 

De markante negative nettoresultater har fået bankens gearing til at stige under krisen. Men 

de to aktieemissioner har været med til at udvide egenkapitalen og holde gearingen i ro. Den 

seneste aktieemission har fået gearingen ned på det historiske niveau, hvilket er betydeligt 

under både det historiske og det nuværende niveau for peers.  

Hverken bankens historiske eller nuværende gearing taler for at bankens markedsrisiko på 

egenkapitalen overstiger peers, faktisk tværtimod. 
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6.2.1.2 Den risikofri rente 
Hvert år foretager PwC en undersøgelse af den risikofri rente en række aktører på det danske 

marked anvender til værdiansættelse. Her er der en udbredt konsensus om at anvende den 

10-årige danske statsobligation161

Argumentet for at anvende en obligation med så lang varighed er at der i værdiansættelsen 

antages going concern hvormed man i stedet for at forsøge at estimere en uendelig lang 

nulkuponrentestruktur anvender den effektive rente på den 10-årige obligation som et 

vægtet snit af de fremtidige nulkuponrenter.  

, der anses for stort set risikofri.  

Dette er en forsimpling, men anvendes i denne analyse da der er konsensus herom i 

markedet. Den effektive rente på en sådan obligation med udløb i 2019 var 2,98 % den 31. 

januar 2011. 

6.2.1.3 Markedets risikopræmie 
Finansiel teori tilsiger at risikopræmien afhænger af udviklingen i den risikofri rente og 

investorernes risikoaversion. Derfor vil det bedste bud på den fremtidige risikopræmie være 

baseret på de seneste konsensusforventninger i markedet.  

I næste afsnit hvor beta estimeres anvendes C20-indekset som markedsindeks, da både 

Amagerbanken og de fleste peers enten har alle eller betydelige dele af deres aktiviteter i 

Danmark. For at sikre konsistens mellem forventninger og det valgte markedsindeks, 

anvendes konsensusforventningerne til risikopræmien på det danske marked. 

PwC undersøger halvårligt en række aktørers forventninger til risikopræmien, og det seneste 

estimat lyder på 4,5 %162, hvilket er de samme forventninger som Skat arbejder med163

                                                

161 PwC 

.  

Udsigten til en forholdsvis lav inflation som følge af en lav vækst i dansk økonomi, og en 

risikoaversion der er faldende i forhold til under krisen, medvirker til at denne risikopræmie 

virker realistisk i forhold til de risikopræmier der historisk er observeret. 

162 PwC 
163 Skattemail 
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6.2.1.4 Estimering af β for peers 
For at bestemme beta for Amagerbankens egenkapital, foretages initialt en række 

regressionsanalyser for både Amagerbanken og udvalgte peers. De fundne betaværdier 

udtrykker beta for egenkapitalen, og er derfor påvirket af de enkelte bankers gearing. 

Til estimering af betaer anvendes single index-modellen, hvor den enkelte akties afkast 

bestemmes ved følgende relation: 

Ri = αi + βi ∗ Rm   (9) 

Hvor αi er den del af afkastet der er uafhængig af hvordan markedet bevæger sig. Rm er 

afkastet på markedsindekset og β der skal estimeres, udtrykker samvariationen mellem 

afkastet på det enkelte aktiv og markedsporteføljen164

Hvor σim er kovariansen mellem afkastet på et aktiv og afkastet på markedsporteføljen og 

σ2
m er variansen på markedsafkastet. 

.  

De valgte forudsætninger for længden af tidsrækken og frekvensen af målinger i 

regressionsanalysen kan have afgørende indflydelse på estimeringen af beta. Der findes ikke 

nogen generisk løsning på problemet, men man bør som minimum forholde sig til likviditeten 

i den enkelte aktie når længde og frekvens besluttes.  

Amagerbanken er en Mid-Cap aktie, og har historisk haft en relativt lille likviditet, hvilket 

reducerer beta når den estimeres ud fra de historiske afkast. For at få et bedre estimat af 

bankens beta, estimeres i stedet betaer for de af bankens peers der er børsnoterede. 

For de benyttede peers er der i alle tilfælde tale om aktier med høj likviditet, hvormed 

betaerne på disse anses for mere retvisende. På baggrund heraf er valgt daglige 

observationer af afkast165

                                                

164 𝛽𝑖 = 𝜎𝑖𝑚
𝜎𝑚2

 

 for to dataperioder på henholdsvis de seneste 3 og 5 år. De to 

dataperioder er for at identificere om krisen de seneste 3 år har markant indflydelse på 

estimeringen af betaerne. 

165 Afkastene beregnes ved ln(pt/pt-1) 
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Tabel 22 – Estimerede betaværdier for Amagerbanken og peers  

    Regresserede betaer Forklaringsgrad (R2) 

Regressionsperiode  5 år 3 år 5 år 3 år 
     

Amagerbanken 1,00 1,05 0,08 0,08 
        
Danske Bank 1,14 1,21 0,52 0,54 
Nordea  1,09 1,15 0,42 0,43 
Jyske Bank 0,90 0,92 0,39 0,43 
Sydbank  1,04 1,09 0,49 0,52 
        
Gennemsnit af peers 1,04 1,09    

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Det ses tabel 22 at Amagerbankens forklaringsgrad er markant lavere end for peers, hvilket 

formentlig skyldes en lav likviditet i aktien. Dette taler for at afkastkravet tillægges en 

likviditetspræmie, hvilket ikke er usædvanligt for illikvide aktier166

Regressionen giver Amagerbanken en urealistisk lav beta, men denne afvises som følge af 

den lave forklaringsgrad. 

 Størrelsen på denne 

likviditetspræmie blev nævnt ved beskrivelsen af CAPM.  

Forskellen mellem at anvende en længde på 3 år i stedet for 5 år viser sig ikke at have nogen 

særlig effekt. Det bemærkes at bankernes risici ser ud til at have været højere under krisen 

end over den længere periode (der naturligvis også inkluderer krisen). 

Det gennemsnitlige beta for peers på 1,09 over de seneste tre år vil danne udgangspunkt for 

Amagerbankens langsigtede beta. 

6.2.1.5 Amagerbankens markedsrisiko 
En mindre del af den systematiske risiko stammer fra, renterisiko fra nettobeholdningen af 

obligationer, og egenbeholdningen af aktier. 

                                                

166 Fagligt notat 2002 
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Banken afdækker en del af markedsrisikoen fra obligationerne med finansielle instrumenter. 

Men da banken i høj grad anvender obligationer med betydelig varighed som funding, 

vurderes bankens markedsrisici fra funding at være højere end for peers. 

Markedsrisikoen fra egenbeholdningen af aktier er betydelig. I afsnittet 4.1.3 

”Kursreguleringer” i regnskabsanalysen, blev det nævnt at bankens kursreguleringer har 

været mere volatile end for peers. Derfor anses bankens markedsrisiko fra 

egenbeholdningen af aktier for at være højere end for peers. 

Størstedelen af markedsrisikoen stammer dog fra udlånsporteføljen. Normalt taler man ikke 

om markedsrisiko og virksomhedsspecifik risiko på udlån, og det er kreditrisikoen der afgør 

risikopræmien på de enkelte udlån. 

Men kreditrisiko dækker både over markeds- og virksomhedsspecifik risiko, og som nævnt er 

det kun markedsrisikoen fra udlånsporteføljen, der bør afgøre afkastkravet på egenkapitalen. 

For at beskrive hvad der udgør den systematiske risiko på Amagerbankens udlånsportefølje, 

foretages en enkel omskrivning af udtryk 7 fra tidligere. I dette tilfælde beskriver relationen 

markedsrisikoen på henholdsvis drift (aktiver), egenkapital og gæld hos privat- og 

erhvervskunder som banken har udlån til: 

βA = βD �
D
V
� + βE �

E
V
�  (7) 

der kan omskrives til: 

βD = βA
V
D
− βE

E
D

   (10) 

De voldsomme nedskrivninger på udlånsporteføljen er for det første et udtryk for at en del af 

bankens kunder har problemer med at opfylde deres forpligtelser til banken. Da der i 

nedskrivninger på udlån tages højde for om eventuelle sikkerheder kan dække 

forpligtelserne, må nedskrivningerne være udtryk for at sikkerhederne ikke er tilstrækkelige. 

Den manglende betalingsevne må dermed betyde at egenkapitalen enten er reduceret 

markant eller helt forsvundet hos en række af bankens kunder. 
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Ud fra udtryk 7 ses det at forudsættes en uændret beta på kundens drift (realistisk) og 

uændret gæld til Amagerbanken (realistisk), vil et fald i kundens egenkapital føre til en 

stigning i markedsrisikoen på gælden. Dette skyldes at forudsat uændret markedsrisiko på 

driften, vil banken ufrivilligt påtage sig en større andel af markedsrisikoen fra driften af de 

udlån hvor kundens egenkapital er faldet. I værste fald kan al markedsrisiko fra driften 

overgå til banken hvis hele egenkapitalen går tabt. 

Både den voldsomme mængde nedskrivninger på udlån, den høje andel af problemlån og en 

stigende mængde udlån med nulstillet rentetilskrivning, er et udtryk for at banken har 

overtaget en stor del af markedsrisikoen fra en lang række kunder. 

Konsekvensen af den forringede udlånskvalitet er at bankens beta på aktiver stiger i takt med 

at udlånskvaliteten reduceres. Som det ses af udtryk 8, er resultatet af den høje gearing der 

er normal for banker, at beta på egenkapitalen er steget markant under krisen. 

Konklusionen er at egenkapitalens afkastkrav må være langt højere i dag end det var før 

krisen. For at afkastkravet skal normalisere sig, kræver det enten et fald i beta på aktiverne, 

eller et fald i gearing (alt andet lige). Det må forventes at et fald i egenkapitalens afkastkrav 

vil være drevet af en forbedring af udlånskvaliteten og ikke et fald i gearingen. 

I takt med at økonomien forbedres, nedskrivningerne falder og en ny udlånspolitik reducerer 

kreditrisikoen på udlån, vil markedsrisikoen reduceres. I takt med udviklingen vil 

egenkapitalens afkastkrav falde til et mere ”normalt” niveau. 

6.2.2 Egenkapitalens afkastkrav 
Da egenkapitalen forventes at falde i takt med at bankens ”sundhed” forbedres, er det 

nødvendigt at bestemme en egenkapitalomkostning der svarer til bankens nuværende risiko, 

og en egenkapitalomkostning der svarer til bankens langsigtede risiko. 

6.2.2.1 Kortsigtet beta på egenkapitalen 
Til bestemmelse af det nuværende og kortsigtede afkastkrav på egenkapitalen, er det 

problematisk at anvende traditionelle metoder som bankens historiske beta eller beta fra 

peers, fordi begge vil undervurdere risikoen der er steget markant under krisen.  
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I stedet anses det for mere retvisende at se hvad investorerne på kapitalmarkederne kræver 

i afkast. Dette er muligt da banken har udstedt obligationer i form af ansvarlig lånekapital, 

der på mange måder minder meget om egenkapital. Derfor har investorer i øjeblikket 

mulighed for både at handle aktier og ansvarlig lånekapital udstedt af banken.  

Den ansvarlige lånekapital167 blev udstedt ultimo 2009 med udløb i ultimo 2015 (6 års 

løbetid), med en pålydende fast rente på 10,5 %. Der er tale om helårlige rentebetalinger og 

tilbagebetaling af hele hovedstolen ved udløb. Kursen var 70 den 31. januar 2011, hvilket 

giver en effektiv rente (IRR) på omtrent 22 % per år168

Det særlige ved den ansvarlig lånekapital er at banken ikke er forpligtet til at betale udbytte i 

tilfælde af at basiskapitalen ikke overholder det individuelle solvensbehov

. 

169

Ud fra CAPM kan afkastkravet på 22 % anvendes til at bestemme beta på egenkapitalen, hvis 

afkastkravet forventes at være nogenlunde det samme. Beta på egenkapitalen beregnes: 

. Men da der er 

pålydende rentebetalinger og den ansvarlige lånekapital er foranstillet egenkapitalen, er 

risikoen lavere end på egenkapitalen, hvormed egenkapitalens afkastkrav må være mindst 22 

%. 

ke = 2,98 % + βe ∗ (4,5 %) + 1,5 % = 22 % (11) 

Hvormed beta på egenkapitalen findes ved: 

βe = 22 %−2,98 %−1,5%
4,5 %

= 3,9 ≈ 4  (12) 

Kapitalmarkederne vurderer således den ansvarlige lånekapital til at have en markedsrisiko 

der er fire gange så stor som for markedsporteføljen. Der er tale om en voldsomt høj implicit 

markedsrisiko for den ansvarlige lånekapital, men da der ikke er alternative metoder til at 

bestemme et realistisk afkastkrav, og der er tale om markedets forventninger der normalt er 

                                                

167 Ansvarlig lånekapital er det samme som efterstillede kapitalindskud 
168𝐾𝑢𝑟𝑠 70 = � 10,5

(1+𝑖𝑟𝑟)1
+ 10,5

(1+𝑖𝑟𝑟)2
+ 10,5

(1+𝑖𝑟𝑟)3
+ 10,5

(1+𝑖𝑟𝑟)4
+ 110,5

(1+𝑖𝑟𝑟)5
� ∗ �1 + 31

365
� ⇒ 𝑖𝑟𝑟 = 21,62 % ≈ 22 % 

169 Amagerbanken Prospekt 2009 
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en valid kilde, anvendes et beta på fire for egenkapitalen, og et afkastkrav på 22 % på helt 

kort sigt. 

Den kortsigtede beta forventes allerede efter 2011 at falde mod et langt lavere langsigtet 

niveau. Faldet sker hovedsageligt som følge af at både nedskrivninger og det individuelle 

solvensbehov reduceres, og bankens kreditværdighed forbedres. 

Beta forventes at nå det langsigtede niveau i 2016, hvor nedskrivninger, det individuelle 

solvensbehov og kreditværdighed anses for normaliseret.  

6.2.2.2 Langsigtet beta på egenkapitalen 
I afsnit 5.2.1 ”Udlån og nedskrivninger” i budgetteringen, blev det beskrevet hvordan 

bankens nedskrivninger på lang sigt forventes at ligge lidt over nedskrivningerne i 

banksektoren. Dette er fordi banken fortsat vil være mere eksponeret overfor 

ejendomssektoren end banksektoren og peers.  

Det forventes at banken fortsat har højere beta fra funding, da banken også på længere sigt 

er mere afhængig af udstedte obligationer på kapitalmarkederne end peers.  

Bankens forholdsvis høje beta fra egenbeholdningen af aktier forventes at forblive højere 

end for peers, da det forventes at banken fortsat vil slå markedet.  

Beta vurderes fra 2016 at være omtrent 10 % højere end det historiske beta for peers, der 

blev beregnet til 1,09 i afsnit 6.2.1.4 ”Estimering af beta for peers”. Som nævnt ovenfor er de 

10 % et resultat af lidt højere betaer end peers fra bankens funding, egenbeholdningen af 

aktier og udlånsportefølje. Derudover tillægges et likviditetstillæg på 1,5 %, da aktien fortsat 

anses for illikvid. 
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Med henblik på at bestemme den langsigtede egenkapitalomkostning, anvendes CAPM: 

ke = Rf + βe ∗ (Rm −  Rf)    (6) 

og egenkapitalomkostning bestemmes som: 

ke = 2,98 % + 110 % ∗ 1,1 ∗ (4,5 %) +  1,5 % = 9,925% ≈ 10 %  (13) 

Hvor Rf er den risikofrie rente, rm er markedets risikopræmie og βe er beta på egenkapitalen. 

6.3 Kursberegning per 31. januar 2011  
På baggrund af RIE modellen er bankens teoretiske kursværdi per 31. december 2010 

estimeret til at være 1.215 mio. kr. Figur 26 illustrerer fordelingen af den fundne kursværdi.     

 

Figur 26 – Illustration af kursværdien pr 31. december 2010  

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Kursværdien fremdiskonteres herefter med en måned for at finde markedsværdien af per 31. 

januar 2011:   

𝑉 = 1.215 ∗ (1 + 0,22)31/365 = 1.236   (14) 

Antallet af aktier i Amagerbanken pr. 31. januar 2011 var 332,7 mio. og bankens teoretiske 

kursværdi er derfor estimeret til 3,71 kr. per aktie. Dette giver en overkurs på 5,2 % i forhold 

til den observerede lukkekurs den 31. januar 2011 på 3,53 kr. Se værdiansættelsen i bilag T.  
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Ved investering i en virksomhed som Amagerbanken er det afgørende at tage højde for de 

risici der er forbundet med investeringen. Som det vil blive vist ved følsomhedsanalyser og 

scenarieanalyser har Amagerbanken et potentiale for at stige voldsomt i værdi, men samtidig 

en høj risiko for at falde markant i kurs eller ligefrem gå konkurs hvormed hele egenkapitalen 

er tabt.  

6.4 Følsomhedsanalyse 
I budgetteringen indgår helt naturligt en række forudsætninger, der medfører at værdien af 

bankens aktie er forbundet med usikkerhed. En model er aldrig bedre end de forudsætninger 

den bygger på, og for at kvantificere modellens følsomhed i forhold til forudsætningerne, 

udarbejdes en række følsomhedsanalyser. Efter dette afsnit laves en scenarieanalyse, hvor 

der ændres på flere indbyrdes afhængige parametre på én gang, der udgør et ”best case” og 

et ”worst case” scenarie. 

En umiddelbar fordel ved RIE-modellen er at det normalt er en mindre del af værdien der er 

placeret i terminalperioden. For Amagerbanken er andelen lidt højere end normalt fordi de 

første år der budgetteres har negative residualindkomstværdier, hvormed en større del af 

markedsværdien findes i terminalperioden. Værdien af terminalperioden udgør omtrent 31,5 

% af Amagerbankens værdi i base case. 

∆ i egenkapitalens afkastkrav (ke) og ∆ i vækst (g) 
I tabel 23 ses kursen på bankens aktier ved ændringer i egenkapitalens afkastkrav og / eller 

bankens vækst. Egenkapitalen er ændret med den nævnte procentsats i alle 

budgetteringsårene inklusiv terminalperioden og væksten er ændret i terminalperioden  
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Tabel 23 – Kurs ved ∆ ke og ∆ g 

Kr.    ∆ g         

    -1,0 % -0,5 % 0,0 % 0,5 % 1,0 % 

∆ ke   -1,0 % 4,44   4,58  4,74  4,94  5,18  
-0,5 % 3,96  4,06  4,18  4,32  4,49  
0,0 % 3,55  3,63  3,71  3,81  3,93  
0,5 % 3,20  3,25  3,32  3,39  3,48  
1,0 % 2,89  2,93  2,98  3,03  3,09  

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Det ses i tabellen at begge parametre har en betydelig indflydelse på aktiekursen. En 

ændring i ke på +1 procentpoint i forhold til den budgetterede base case, giver en ændring på 

-0,73 kurspoint. En ændring i g på -1 procentpoint i terminalperioden giver en ændring på  

-0,16 kurspoint.  

Resultatet er at forudsætningerne i modellen vedrørende den risikofri rente, beta på 

egenkapitalen, markedets risikopræmie og vækstraten i terminalperioden har væsentlig 

indflydelse på den estimerede værdi af Amagerbanken. 

De to nævnte parametre er ikke relateret til driften. For at få et indtryk af følsomheden af 

forudsætningerne for driften, udarbejdes også en følsomhedsanalyse af 

udlåns/indlånsmarginalen og gebyr og provisioner.  
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∆ i udlåns / indlånsmarginalen og ∆ i gebyr og provisioner 
I tabel 24 ses kursen på bankens aktier ved ændringer i udlåns / indlånsmarginalen og gebyr 

og provisioner. Begge ændringer er kun foretaget i terminalperioden. 

 

Tabel 24 – Kurs ved ∆ Udlån / indlånsmarginalen og ∆ gebyr og provisioner 

Kr.    ∆ Gebyr og provisioner    

    -10,0 % -5,0 % 0,0 % 5,0 % 10,0 % 

∆ Udlåns / indlåns-
marginalen 

0,4 % 4,02 4,10 4,17 4,25 4,33 
0,2 % 3,79 3,87 3,94 4,02 4,09 
0,0 % 3,56 3,64 3,71 3,79 3,86 

-0,2 % 3,33 3,40 3,48 3,56 3,63 
-0,4 % 3,10 3,17 3,25 3,32 3,40 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

I afsnit 2.2.6 ”Bankens økonomi” blev det nævnt at renteindtægter udgør den største post i 

omsætningen, og derfor vil selv en mindre ændring i udlåns / indlånsmarginalen være af stor 

betydning. Det er klart at marginalen er udsat for en markant konkurrence, og derfor er det 

ikke sandsynligt at der vil ske store ændringer i forhold til base case. 

Af tabel 24 ses det at en ændring på blot +0,2 procentpoint medfører en ændring på +0,23 

kurspoint. Det er svært at vurdere udfaldsrummet for udlåns / indlånsmarginalen, men 

analysen viser at selv mindre ændringer får væsentlig betydning for kursen. 

Af samme tabel ses det at en ændring på +5 % af gebyr og provisioner medfører en ændring 

på +0,08 kurspoint. Netop gebyr og provisioner er forbundet med stor usikkerhed fordi 

posten er faldet så markant under krisen, og det er svært at vurdere på hvilket niveau den 

ender. Men det ses at selv større ændringer i posten ikke har nær så stor effekt som 

udlåns/indlånsmarginalen. 

Det er klart at sker ændringerne i de to poster langt tidligere end i terminalperioden (der 

ligger 15 år ude i tiden), vil det få langt større indflydelse på kursen. At så små ændringer i 

udlåns / indlånsmarginalen 15 år ude i tiden har så stor indflydelse på nutidsværdien, siger 

noget om hvor betydningsfuld marginalen er for værdien af banken. 
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∆ i nedskrivninger og ∆ i ke 
Den altovervejende grund til at markedsværdien af egenkapitalen i base case ligger langt 

under den bogførte værdi, er et resultat af nedskrivningerne de første år i budgetteringen. 

Nedskrivningerne medfører at den bogførte egenkapital ikke forrentes til egenkapitalens 

afkastkrav.  

Denne ”destruktion” af værdi i form af nedskrivninger, vurderes at være det parameter i 

modellen der er forbundet med størst usikkerhed, og det er samtidig den parameter der 

forventes at have størst indflydelse på kursen. 

Som nævnt i afsnit 6.2.2 ”Egenkapitalens afkastkrav” formodes der at være en sammenhæng 

mellem nedskrivninger (udlånskvalitet) og egenkapitalens afkastkrav og afkastkravet er også 

forbundet med en voldsom stor usikkerhed.  

For at få et indtryk af følsomheden overfor nedskrivninger og egenkapitalens afkastkrav de 

første år af budgetteringsperioden, laves en følsomhedsanalyse af de to poster. Den største 

usikkerhed i posterne anses for at være i de nærmeste år, og begge parametre ændres 

derfor i 2011 og 2012. 

I tabel 25 ses kursens følsomhed ved de ændrede forudsætninger.  

 

Tabel 25 – Kurs ved ∆ i egenkapitalens afkastkrav og ∆ i nedskrivninger          

 Kr.    ∆ Nedskrivninger      

    20 % 10 %  0 % -10 % -20 % 

∆ ke   -8,0 % 3,61  3,84  4,12  4,40  4,68  
-4,0 % 3,44  3,64  3,90  4,16  4,42  
0,0 % 3,29  3,47  3,71  3,95  4,19  
4,0 % 3,15  3,32  3,54  3,76  3,98  
8,0 % 3,03  3,17  3,38  3,59  3,79  

 
1000 kr.    Nedskrivninger    

    20 % 10 % 0 % -10 % -20 % 

Aktieemission  102.130 0 

    

Kilde: Egen tilvirkning 
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Det ses af tabellen at der skal ret store ændringer til i egenkapitalens afkastkrav i 2011 og 

2012 før værdien ændrer sig markant. En ændring på -4 procentpoint medfører en ændring 

på +0,19 kurspoint.  

Samtidig ses det at ændringer i nedskrivninger i 2011 og 2012 har markant indflydelse på 

kursværdien. En ændring på +20 % i nedskrivninger i forhold til base case medfører en 

ændring på -0,42 kurspoint.   

I betragtning af at begge scenarier absolut er tænkelige, viser analysen at der er et betydeligt 

”upside” og ”downside” potentiale i kursen som følge af nedskrivninger de næste par år. 

Det kan ses af tabel 25 at i tilfælde af, at nedskrivningerne bliver 20 % højere end i base case, 

så viser modellen at der er behov for en aktieemission på 102,13 mio. kr., mens banken ikke 

skal foretage nogen aktieemission ved en forøgelse af nedskrivningerne på 10 %.  

6.4.1 Delkonklusion  
Følsomhedsanalysen viser at der maksimalt er en ændring i kursen på 6 % ved mindre 

ændringer i alle parametrene med undtagelse af ændringer i egenkapitalens afkastkrav over 

hele budgetteringsperioden. Men der er samtidig tydelige tegn på at enten større udsving i 

enkelte parametre eller ændringer i mange parametre samtidig kan medfører store udsving i 

aktiekursen.  

Det viser sig også at selv efter de nedskrivninger der er foretaget i budgetteringen så kan 

banken nedskrive for mindst 10 % mere i 2011 og 2012 og stadig overholde de restriktive 

krav som banken er underlagt.     

6.5 Scenarieanalyse 
Efter følsomhedsanalysen udarbejdes en scenarieanalyse hvor der ændres på flere indbyrdes 

afhængige parametre på én gang, og der udarbejdes et best case og et worst case scenarie.  

En scenarieanalyse er i høj grad værdifuld for Amagerbanken, da den voldsomme usikkerhed 

omkring både makroøkonomiske faktorer, nedskrivninger og reduktionen i antal kunder, 

tillægger både best case og worst case scenarierne betragtelige sandsynligheder. 
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Scenarieanalysen indikerer et udfaldsrum for Amagerbankens aktiekurs, og indgår i den 

samlede anbefaling. 

6.5.1 Best case scenarie 
I bedste fald forventes en hurtig bedring i de makroøkonomiske faktorer, hvormed væksten i 

BNP øges med 0,2 procentpoint alle år frem til det langsigtede vækstniveau i 2020, og en 

stigning i boligpriser med et øget antal omsatte boliger til følge, vil samlet føre til en 

halvering i nedskrivningerne de første tre år. 

I bedste fald vil faldet i kunder blive halveret, først og fremmest fordi de kunder der har til 

hensigt at forlade banken, allerede har gjort dette. Samtidig vil et bedre image som følge af 

den nye ledelse og en mindre negativ eksponering i medierne føre til at den naturlige 

kundemobilitet til dels opvejes af nye kunder.  Det mindre fald i kunder øger omsætningen, 

hvilket øger værdien af banken i resten af budgetteringsperioden og i terminalperioden. 

De lavere nedskrivninger som følge af en bedre udlånskvalitet medfører at bankens 

markedsrisiko fra udlånsporteføljen reduceres betydeligt. Derfor reduceres egenkapitalens 

afkastkrav langt hurtigere end i base case, men ender på samme niveau som i base case.  

I tabel 26 ses de overordnede ændringer i forudsætningerne for best case scenariet.170

 

. 

Tabel 26 – Forventninger til best case scenarie 

 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 

BNP vækst (real) 2,2 % 1,9 % 2,1 % 1,5 % 1,5 % 
Udlånsvækst -8,7 % -1,6 % 0,1 % 0,5 % 2,5 % 
Nedskrivningsprocenter 4,4 % 2,3 % 1,4 % 1,1 % 1,1 % 
Egenkapitalens afkastkrav 22,0 % 17,0 % 13,0 % 10,0 % 10,0 % 
      
Kurs 7,83 kr.     

 
Kilde: Egen tilvirkning 

  

                                                

170 I bilag V er opstillet en tabel med de samme variabler for base case så tallene kan sammenlignes  
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Tabellen viser en højere BNP vækst, et lavere fald i udlån, en halvering af nedskrivningerne 

og et hurtigere fald i egenkapitalens afkastkrav - sammenlignet med base case.  

Baseret på de nævnte parametre er værdien i best case estimeret til at være 7,83 kr. per 

aktie (+111 %). 

6.5.2 Worst case scenarie 
I værste fald er der som nævnt i 3.1.2 ”Økonomiske faktorer” en lille men meget afgørende 

risiko for et internationalt double dip. Da banken selv ved en mild forværring af de 

makroøkonomiske forhold vil blive kastet ud i store vanskeligheder, er det ikke relevant at 

overveje konsekvenserne af et internationalt double dip. Kapitalkravene vil næsten uden 

tvivl føre til at banken vil blive overtaget af Finansiel Stabilitet, og afviklet som de andre 

nødlidende banker. 

Derfor vil et worst case scenarie (i bedste fald) være en mild forværring af de 

makroøkonomiske forhold, og et større fald i antal kunder end under base case. I scenariet er 

det forsøgt at kombinere et realistisk worst case scenarie med en udvikling der gør det 

muligt for banken at fortsætte uden yderligere aktieemissioner. En mere negativ udvikling i 

form af et større fald i antal kunder, højere nedskrivninger osv., vil derfor resultere i et behov 

for kapital fra en aktieemission. 

I scenariet forventes tilbageslag i de makroøkonomiske forhold, der reducerer væksten i BNP 

med 0,2 % alle år frem til det langsigtede vækstniveau i 2020, i forhold til base case. Samtidig 

vil stagneringen i de nominelle boligpriser vendes til et fald, hvormed nedskrivningerne øges 

markant i forhold til base case. 

Samtidig forventes et større fald i kunder end i base case, som følge af en fortsat negativ 

eksponering i medierne og en større mistillid grundet de fortsatte nedskrivninger. Faldet 

medfører et større fald i omsætningen, hvilket reducerer værdien af banken i resten af 

budgetteringsperioden og i terminalperioden. 

De højere nedskrivninger som følge af en dårligere udlånskvalitet medfører at bankens 

markedsrisiko fra udlånsporteføljen stiger yderligere. Derfor øges det allerede eksorbitant 
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høje afkastkrav på egenkapitalen, for først efter en længere periode at ende på samme 

niveau som i base case.  

I tabel 27 ses de overordnede ændringer i forudsætningerne for worst case scenariet. 

 

Tabel 27 – Forventninger til worst case scenarie 

 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 

BNP vækst (real) 2,2 % 1,5 % 1,7 % 1,1 % 1,1 % 
Udlånsvækst  -9,1 % -10,0 % -6,4 % -4,1 % 0,0 % 
Nedskrivningsprocenter 5,0 % 5,4 % 4,2 % 3,1 % 1,8 % 
Egenkapitalens afkastkrav 22,0 % 23,0 % 20,0 % 18,0 % 14,0 % 
Egenkapitalens 
overdækningsgrad (1000 kr.) 1.307.157 547.426 454.407 144.255 -12.589 
      
Kurs 2,96 kr.     

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Tabellen viser en lavere BNP vækst, et større fald i udlån, lidt højere nedskrivninger, og først 

en lille stigning og så et langsommere fald i egenkapitalens afkastkrav - sammenlignet med 

base case.  

Nedskrivningerne i worst case er kun lidt større end i basisscenariet, og i perioden 2010-2014 

er der kun 7 %171

Baseret på de nævnte parametre estimeres værdien i worst case til 2,96 kr. per aktie (-20 %). 

  flere nedskrivninger i worst case end i base case.   Dette illustrerer både 

hvor store nedskrivninger der forventes i base case, og hvor få yderligere nedskrivninger 

banken kan klare uden yderligere hjælp. Samtidig giver det et indtryk af den høje risiko ved 

en investering i aktien.  

  

                                                

171 (3,82 mia. kr. i worst case scenariet i forhold til 3,57 mia. kr. i base case scenariet) 



Side 148 af 187 
 

6.5.3 Udfaldsrum for værdiansættelsen 
Scenarieanalysens resultater og den fundne værdi på baggrund af basisscenariet er nedenfor 

illustreret i figur 25.  

 

Figur 25 – Aktiekursens udfaldsrum  

 
 
Kilde: Egen tilvirkning 

Af figuren ses aktiekursens udfaldsrum baseret på de to scenarier. Men som det blev nævnt 

ovenfor, er worst case scenariet et meget mildt scenarie, der har til formål at belyse hvor 

negativ en udvikling i nedskrivninger og kunder banken maksimalt kan overleve, uden at 

skulle foretage en yderligere aktieemission. Overstiger nedskrivningerne, faldet i antal 

kunder osv., beregningerne fra worst case scenariet kan aktiekursen meget vel ligge langt 

under de 2,96 kr. per aktie eller i værste fald være uden værdi i tilfælde af konkurs.  
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7 Konklusion  

Formålet med afhandlingen har været at bestemme den teoretiske værdi af Amagerbanken 

A/S’s aktie, med skæringsdag den 31. januar 2011.  

Præsentation af empiri 
Banksektoren har de senere år udviklet sig mod færre og større banker. De fire største deler 

tre fjerdedele af markedet, og markante stordriftsfordele skaber en udfordring for de mindre 

banker. De nærmeste konkurrenter til Amagerbanken vurderes at være Danske Bank, 

Nordea og Jyske bank. 

For at kunne deltage i konkurrencen om privatkunder og små og mellemstore 

erhvervskunder, har Amagerbanken indgået et IT-samarbejde med andre banker og har 

samarbejdsrelationer med virksomheder indenfor forsikring, pension og investering.  

Under opturen voksede udlån i banksektoren markant, og Amagerbankens risikovillighed gav 

mulighed for en højere vækst end peers under opturen. Men risikovilligheden har ført til 

enorme nedskrivninger for banken, især indenfor ejendomssektoren. Samtidig er 

omsætningen faldet som følge af en reduktion i udlån og et lavere aktivitetsniveau under 

lavkonjunkturen. 

Bankens markante nedskrivninger har ført til negative nettoresultater, der har tæret så 

meget på egenkapitalen at der har været behov for to aktieemissioner. Trods de allerede 

voldsomme nedskrivninger, har banken fortsat et af de højeste individuelle solvensbehov i 

sektoren, og dermed en meget ringe udlånskvalitet. 

Strategisk analyse 
Den strategiske analyse har vist at der er betydelige stordriftsfordele i banksektoren, især 

med hensyn til geografisk spredning på udlån, kvalitet af kreditmodeller og risikostyring, 

omkostninger og IT-udvikling.  

Men selvom der er stordriftsfordele, er der fortsat mange helt små og mellemstore banker. 

Dette indikerer at de største banker sætter priserne på et niveau der er højere end under 
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mere intense konkurrenceforhold, formentlig fordi det maksimerer de største bankers 

lønsomhed, selvom de afgiver markedsandele til de andre banker. 

En høj lønsomhed forventes at føre til større konkurrence fra udenlandske storbanker, og en 

generel konsolidering i banksektoren - både for at opnå stordriftsfordele, og for at få kunder 

på et marked præget af meget lav kundemobilitet. 

Amagerbankens eneste konkurrencefordel anses for at være en førende markedsposition og 

en stor og loyale privat- og erhvervskundebase på Amager. Derudover er bankens lange 

relationer til ejendomssektoren og erhvervslivet styrker der gør at banken kan konkurrere 

med peers på disse områder. 

En af bankens største svagheder er den meget ringe udlånskvalitet, der skyldes en 

kombination af dårlige kreditmodeller, ringe risikostyring og en meget høj risikovillighed op 

til krisen. Det er altafgørende for bankens fremtidige konkurrenceevne at der kommer styr 

på kreditmodeller, risikostyring og risikovillighed, hvis banken skal kunne begå sig i forhold til 

peers. 

En anden stor svaghed er bankens image, der skraber bunden i en allerede upopulær 

banksektor. Det dårlige image skader bankens troværdighed og relationer til interessenter, 

og forventes at føre til et fald i kunder udenfor Amager over de kommende år.  

De fleste peers er kommet langt bedre gennem krisen end banken, og er på strandhugst 

blandt de svækkede bankers kunder. Imens er Amagerbankens nye ledelse optaget af at 

begrænse tabene, hvilket sammen med et meget begrænset strategisk råderum stiller 

banken svagt i forhold til peers. 

Det forventes at der over de kommende år vil ske et fald i antal kunder, og at der vil ske en 

markant kontraktion i udlån for at reducere risikoen på udlånsporteføljen. Det nye 

udgangspunkt bliver en bank af mindre størrelse med hensyn til antal kunder, udlån og 

omsætning. Samtidig forventes den nye ledelse og bestyrelsesmedlemmet fra Finansiel 

Stabilitet at reducere risikoen på udlån, hvilket vil begrænse mulighederne for vækst men 

reducere nedskrivningerne på længere sigt. 
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Den største trussel for banken er en historisk lav vækst i økonomien de næste ti år, og en 

langvarig stagnering i priserne på ejendomsmarkedet. Udviklingen forventes at føre til 

yderligere nedskrivninger, og giver ikke store forhåbninger om tilbageførsel af de markante 

nedskrivninger banken allerede har foretaget. 

De eksisterende kapitalkrav og de nye mere restriktive Basel III regler, udgør ligeledes en 

markant trussel for banken. Fremtidige nedskrivninger kan føre til at kravene ikke 

overholdes, hvormed banken i sidste ende kan gå konkurs og blive overdraget til Finansiel 

Stabilitet. 

Regnskabsanalyse 
Regnskabsanalysen har vist at nedskrivninger er altafgørende for lønsomheden. Før krisen 

var bankens ROA og ROE langt højere end peers. Den høje lønsomhed var et resultat af en 

meget høj rentemarginal som følge af bankens høje risikovillighed der førte til at banken 

foretog udlån til risikable brancher med høje udlånsrenter. 

Indtægterne fra rentemarginalen har under krisen vist sig slet ikke at stå mål med risikoen, 

og akkumulerede nedskrivninger på 13,6 % af udlån og stigende udgifter til funding har ført 

til et dramatisk fald i ROA og ROE. Der forventes en lavere risikovillighed og fortsat høje 

udgifter til funding de kommende år, hvilket vil føre til lavere lønsomhed end før krisen. 

Banken kan med den nuværende basiskapital håndtere et negativt nettoresultat op til 1,7 

mia. kr. her og nu, og fortsat overholde det individuelle solvensbehov. Afhængig af 

nedskrivningernes forfaldstidspunkter og resultater før skat, forventes banken reelt at kunne 

nedskrive for langt mere end de 1,7 mia. kr. 

En række forhold taler for at der bliver brug for kapitaloverdækningen de kommende år. 

Problemlån er normalt de udlån hvor hovedparten af bankers nedskrivninger foretages, og 

udgør en markant højere andel end hos peers. Samtidig har banken ikke nedskrevet i nær så 

høj grad på problemlån som peers.  
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De lave nedskrivninger på problemlån kan meget vel være en følge af den tidligere ledelses 

tilbageholdenhed med at nedskrive tilstrækkeligt, som Finanstilsynet kritiserede banken for 

efter en inspektion i foråret 2010. 

Banken har mere end en tredjedel af udlån eksponeret overfor ejendomssektoren. Både 

historisk og under den nuværende krise har ejendomssektoren haft langt højere 

nedskrivninger end de resterede udlån, og de høje nedskrivninger er typisk fortsat længere 

tid end i andre brancher. En stor del af bankens udlån til ejendomssektoren er fordelt på få 

store engagementer, hvilket øger risikoen for markante nedskrivninger og tab ved 

enkeltkunders konkurs.  

Denne risiko er overvejende, da en langvarig stagnering af priserne på ejendomsmarkedet 

formodes at føre til konkurser begæret af den nye ledelse eller andre kreditorer. 

Banken har historisk haft en meget høj risikoprofil på udlån, når nedskrivninger 

sammenlignes med tilsvarende kundegrupper hos peers. Derfor forventes bankens 

nedskrivningsniveau fortsat at være højere end peers i fremtiden. 

Banken har siden 2009 haft udfordringer med at opnå funding, og i efteråret 2010 steg 

funding risikoen da næsten halvdelen af indlån blev trukket ud af nervøse erhvervs- og 

offentlige kunder. Men den individuelle statsgaranti har sikret bankens funding frem til 

medio 2013.  

Efter garantiens udløb vil det især være bankens kreditvurdering fra Moody’s der bliver 

afgørende for bankens vilkår for funding, da indlån ikke forventes at vende tilbage til samme 

niveau som før.   

Det formodes at en bedring i samfundsøkonomien har reduceret nedskrivninger og ført til en 

bedre kreditværdighed når banken skal refinansiere funding medio 2013. Er 

kreditværdigheden utilstrækkelig, taler flere forhold for at både aktionærer og Finansiel 

Stabilitet vil skabe de nødvendige rammer for at banken alligevel kan opnå funding.  
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Værdiansættelse 
Værdiansættelse af banker adskiller sig fra ikke finansielle virksomheder, ved at der ikke 

opdeles i drift og finansiering. Derfor værdiansættes egenkapitalen direkte.  

Umiddelbart vil en værdiansættelse med både FCFE- og RIE-modellen være det optimale, 

men det har vist sig at et faldende afkastkrav for egenkapitalen i budgetteringsperioden 

skaber diskrepans mellem de to modeller. Det blev vurderet at RIE-modellen er bedst til at 

håndtere det faldende afkastkrav.  

Der er ikke foretaget multipelanalyser da bankens nøgletal er kraftigt påvirket af 

transitoriske forhold, og der vurderes ikke at være tilstrækkeligt sammenlignelige peers.  

Egenkapitalens afkastkrav er steget i løbet af krisen. Stigningen er en følge af en markant 

reduktion i udlånskvaliteten, hvor et fald i egenkapitalen hos både erhvervs- og privatkunder 

har overført en del af kundernes markedsrisiko til banken. Baseret på den effektive rente fra 

en del af bankens ansvarlige lånekapital, vurderes egenkapitalens afkastkrav at være hele 22 

% i første budgetår.  

Efterhånden som udlånskvaliteten forbedres og strategien med lavere risiko implementeres, 

reduceres egenkapitalens afkastkrav til 10 % på lang sigt. Dette niveau er lidt højere end det 

historiske afkastkrav for peers. Det er risikoen som følge af eksponering overfor 

ejendomssektoren, høj risiko på egenbeholdningen af aktier og en betydelig markedsrisiko 

fra funding med obligationer, der medfører en lidt højere markedsrisiko end for peers. 

Med udgangspunkt i den strategiske og regnskabsmæssige analyse vurderes Amagerbankens 

kursværdi per 31. januar 2011 at være 3,71 kr. Dette er 5,2 % højere end lukkekursen samme 

dag. 

En følsomhedsanalyse af forudsætningerne i base case viser at en ændring på 20 % af 

nedskrivninger de to første år af budgetteringen, medfører en ændring af kursen på 11,3 %. I 

betragtning af usikkerheden omkring de fremtidige nedskrivninger, vidner det om en 

markant usikkerhed ved værdien. 
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Samtidig medfører selv mindre ændringer i egenkapitalens afkastkrav betydelige ændringer, 

hvormed forudsætningerne omkring den risikofri rente, beta på egenkapitalen og markedets 

risikopræmie har væsentlig indflydelse på værdien. 

En scenarieanalyse hvor forudsætningerne i base case udfordres, viste ligesom 

følsomhedsanalysen at nedskrivningerne er den primære kilde til usikkerhed. I best case 

scenariet medfører en lidt højere vækst i økonomien og en halvering af nedskrivninger de 

første tre år, at kursen mere end fordobles til kurs 7,83 kr. per aktie (+111 %).  

Worst case scenariet medfører en lidt lavere vækst i økonomien, lidt højere nedskrivninger 

og et større fald i antal kunder. Scenariet viser hvor slemt de tre nævnte forudsætninger 

maksimalt kan udvikle sig uden at der er behov for en yderligere aktieemission. Kursen falder 

til kurs 2,96 (-20 %). 

Det konkluderes at aktien har en betydeligt upside men at dette skal ses i lyset af en voldsom 

risiko og usikkerhed forbundet med især nedskrivninger. Bankens aktier henvender sig derfor 

til den risikovillige Investor, og kan på mange måder sammenlignes med en lotteriseddel.  

Vores konklusion er følgende: En svag købsanbefaling for den meget risikovillige investor. 
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8 Perspektivering  

Både problemformulering og analyse har udelukkende anvendt informationer der var 

offentlige ved skæringsdagen 31. januar 2011, hvilket var seks dage før bankens konkurs 6. 

februar 2011. Ingen informationer efter skæringsdagen er inddraget i analysen, hvilket 

formentlig meget tydeligt da der i konklusionen blev fremsat en svag købsanbefaling for den 

meget risikovillige investor. 

De oplysninger der kom frem kort efter skæringsdagen, gør det klart at anbefalingen er 

baseret på fundamentalt forkerte forudsætninger. Forkerte forudsætninger som følge af 

misvidende oplysninger om bankens reelle nedskrivningsbehov i de historiske regnskaber. 

Amagerbankens konkurs påfører aktionærer, staten, långivere og kunder betydelige tab, og 

de generelle tilkendegivelser efter konkursen er præget af overraskelse og forundring over 

det pludselige behov for en fordobling af de akkumulerede nedskrivninger.  

Den nye ledelse har ved konkursen siddet i kun 88 dage, og i perioden har der hverken været 

eksterne faktorer i form af en ny finanskrise, et krak på ejendomsmarkedet eller et stort 

antal konkurser blandt bankens kunder der kan begrunde nedskrivningerne.  

Den eneste nyhed fra banken har været en selskabsmeddelelse 25. november 2010, hvor 

banken indregnede en nedskrivning på 381 mio. kr., der samtidig førte til et fald i det 

individuelle solvensbehov – et fald der umiddelbart skulle indikere et mindre behov for 

nedskrivninger. 

Den nye ledelse har brugt tiden på at endevende alle engagementer over 15 mio. kr. Der er 

tale om 169 engagementer der tilsammen udgør 80 % af alle udlån og 95 % af udlån til 

erhverv. Ifølge bestyrelsesformanden skyldes langt størstedelen af de gigantiske 

nedskrivninger godt 100 af engagementerne,172

                                                

172 Amagerbanken Selskabsmeddelelse nr. 1 

 og det har vist sig at banken har en række 
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kunder indenfor ejendomssektoren der også var kunder i Roskilde Bank og Forstædernes 

Bank.173

Ledelsen har gennemgået de 169 engagementer side for side, og har indhentet eksterne 

værdiansættelser af de ejendomme banken har sikkerheder i. Derudover har KPMG 

foretaget en stikprøveundersøgelse af de mindre engagementer, og det samlede resultat er 

et behov for yderligere nedskrivninger på 3,1 mia. kr. Der er endda tale om en forudsætning 

af going concern, og ifølge bestyrelsesformanden vil en mere forceret afvikling kunne 

tredoble de nye nedskrivninger. 

 

Med de nævnte nedskrivninger under forudsætning af going concern, har banken samme 

nedskrivningsprocenter som Forstædernes Bank, og udsigterne til nedskrivninger ved 

afvikling øger nedskrivningsprocenterne til et niveau der minder om afviklingsselskabet efter 

Roskilde Bank. 

Det er helt åbenlyst at den tidligere ledelse i form af bestyrelsesformanden og den 

administrerende direktør er ansvarlige for bankens forfejlede kreditpolitik til bankens 

erhvervskunder.  

Den nye ledelse har rettet en sønderlemmende kritik mod den tidligere ledelse, som de 

beskylder for gennemgående dårligt bankhåndværk. En kombination af dårligt 

kredithåndværk, udlån til én bestemt sektor og udlån til helt forkerte kunder, har ført til 

bankens konkurs174

Den nye ledelse blev indsat med mandat til at rydde op i banken, bl.a. ved at ændre 

strategien væk fra at holde liv i trængte kunder. Ændringen kan forventes at føre til en række 

konkurser blandt bankens nødlidende kunder, men der er ikke oplysninger der tyder på at 

der allerede har været en bølge af konkurser. Derfor kan det kun begrunde en mindre del af 

nedskrivningerne.  

.  

                                                

173 http://epn.dk/brancher/finans/bank/article2331804.ece 
174 http://borsen.dk/nyheder/finans/artikel/1/200869/amagerbankens_ledelse_i_chok.html 
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Derfor anses en fordobling af nedskrivninger for at være funderet i et fundamentalt skift i 

”skønnet” af kundernes betalingsevne og værdiansættelsen af sikkerheder i ejendomme. 

Det forekommer ubegribeligt for investorer og andre interessenter at ændrede ”skøn” kan 

føre til en fordobling af nedskrivninger. Der er i forvejen tale om en situation hvor de 

hidtidige nedskrivninger allerede har været ved at knække banken flere gange, og hvor både 

aktionærer og staten har grebet dybt i lommerne for at sikre bankens overlevelse. Man kan 

derfor kun konkludere at de nedskrivninger der hidtil har været oplyst, har været markant 

undervurderede og givet et direkte misvisende billede af bankens reelle sundhed. 

De oplysninger om nedskrivninger der fremgår af bankens årsrapporter og prospekter, har 

helt afgørende betydning for investorer og andre interessenters muligheder for at vurdere 

bankens tilstand. Det er helt åbenbart at en forventning om at retvisende regnskaberne har 

været en forudsætning for en overtegning af de to aktieemissioner.  

I afsnit 1.4 ”Afgrænsning” blev det nævnt at oplysninger der er underlagt revisionspligt og 

andre juridiske krav anses for retvisende, og selv med en meget ”large” fortolkning af ”skøn”, 

er denne forventning blevet brudt. 

Hele forløbet rejser især ét spørgsmål som enhver investor må sidde tilbage med: Hvordan 

kan en udskiftning af ledelsen føre til en fordobling af de oplyste nedskrivninger, når de 

oplyste nedskrivninger er aflagt under overvågning af Finanstilsynet, Finansiel Stabilitet og 

uafhængige revisorer? 

Finanstilsynet var senest på inspektion i foråret 2010 og udtalte at ”bankens nedskrivninger 

vurderes at ligge i den lave ende af det acceptable indenfor regnskabsreglerne, og banken 

forventes at skulle nedskrive visse engagementer”. Inspektionen gennemgik 53 af bankens 

største og mest risikofyldte engagementer, og førte til at det individuelle solvensbehov blev 

øget. 
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Direktøren i Finanstilsynet har efter konkursen udtalt at der efter inspektionen kan opgøres 

nedskrivninger for 1,7 mia. kr., foruden nedskrivninger på kort sigt som følge af den nye 

ledelses mere ”forsigtige og fornuftige” tilgang til nedskrivningsbehovet.175

Men hvis behovet for nedskrivninger i perioden har været på mindst 3,1 mia. kr.

 

176

De to uafhængige revisorer KPMG og Deloitte har godkendt både års- og halvårsrapporterne 

fra banken. Den seneste revisionspåtegning var i halvårsrapporten 2010 hvor der som 

tidligere ikke var noget forbehold.  

, må det 

betyde at bankens nedskrivninger på tidspunktet for inspektionen burde have været mindst 

1,4 mia. kr. (3,1 – 1,7 mia. kr.) højere – ved en mere ”forsigtig og fornuftig” tilgang til 

nedskrivningsbehovet. Set i det lys virker Finanstilsynets kritik som en underdrivelse af 

dimensioner. 

Det nævnes eksplicit i revisionspåtegningen at revisionen omfatter en stillingtagen til ”om 

den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, og om de af ledelsen udøvede 

regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af 

perioderegnskabet”177

Finansiel Stabilitet har efter både at indskyde hybrid kernekapital i 2009 og have accepteret 

en individuel statsgaranti så sent som i september 2010, udvist en tro på bankens 

overlevelse. Alt andet er utænkeligt, da Finansministeriet i dag opgør statens forventede tab 

til 6,7 mia. kr.

.  

178

                                                

175 http://borsen.dk/nyheder/finans/artikel/1/200913/tilsyn_vi_advarede_om_bankens_krise.html 

 Da størstedelen af tabet må skyldes garantien på 13,5 mia. kr., må det være 

et udtryk for at Finansiel Stabilitet var overbevist om at banken ville overleve så sent som 

fem måneder før konkursen. 

176 Samlet er der siden inspektionen nedskrevet for 518 mio. kr. i 1. halvår 2010, 184 mio. kr. i 3. kvartal 2010 og  
      senest 3.100 mio. kr. = 3802)   
177 Amagerbanken halvårsrapport 2010  
178 http://borsen.dk/nyheder/finans/artikel/1/200920/bank-krak_koster_staten_67_mia_kr.html 
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Hele forløbet omkring Amagerbanken efterlader et åbent spørgsmål om troværdighed af 

bankers regnskaber, og kvaliteten af de instanser der er sat i verden for at sikre valide og 

gennemsigtige oplysninger for investorer og andre interessenter. 

De enorme tab for staten, aktionærer, långivere og kunder, synliggør et system hvor det 

enten er lovgivningen der tillader et helt ubegribeligt spillerum for skønsmæssig vurdering, 

og / eller et system der er så komplekst, at kontrollanterne ikke forstår det de kontrollerer.  
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FIH Erhvervsbank års-, halvårs-, og kvartalsrapporter (2009 til 3. kvartal 2010) 

Forstædernes banks årsrapporter (2008 og 2009) 

Jyske Bank års-, halvårs-, og kvartalsrapporter (2004 til 3. kvartal 2010) 

Nordea Bank Danmark års-, halvårs-, og kvartalsrapporter (2004 til 3. kvartal 2010) 

Nykredit Bank års-, halvårs-, og kvartalsrapporter (2009 til 3. kvartal 2010) 

Roskilde Bank årsrapporter (2008 og 2009) 

Sydbank års-, halvårs-, og kvartalsrapporter (2003 til 3. kvartal 2010) 

  

http://www-2.danskebank.dk/globalescenarierdanskeanalyse�
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Bilag D - Effektivitetsratio medregnet kursreguleringer 

Bilag E - Forklaring af Moody’s kreditvurdering 

Bilag F - Ejendomsrelaterede udlån fordelt på geografi 
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Bilag H - Budgettering af passiver  

Bilag I - Budgettering af ikke rentebærende indtægter 

Bilag J - Budgettering af makroøkonomiske forhold 

Bilag K - Budgettering af udlån og nedskrivninger  

Bilag L - Budgettering af egenkapitalen 
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Bilag O - Budgetterede balance   

Bilag P - Budgetterede resultatopgørelse  

Bilag Q - Grafer af nøgletal   
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Bilag T - Værdiansættelse 

Bilag V - Forventninger til base case scenarie 
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Bilag A – Basel III regler og forventninger til bankens individuelle solvensbehov 

  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fra 1. 
Januar 

2019 

Minimum egenkapitalkrav 2,0% 2,0% 2,0% 3,5% 4,0% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 
Kapital Konserveringsbuffer 

      
0,625% 1,250% 1,875% 2,5% 

Minimum egenkapital plus kapital 
konserveringsbuffer 

   
3,5% 4,0% 4,5% 5,125% 5,750% 6,375% 7,0% 

Indfasning af afdrag fra egenkapital 
(udskudte skatteaktiver)  

    
20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 100,0% 

Minimum kernekapitalkrav  4,0% 4,0% 4,0% 4,5% 5,5% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 
Minimum basiskapitalkrav  8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 
Minimum basiskapitalkrav plus 
konserveringsbuffer         8,0% 8,0% 8,0% 8,625% 9,250% 9,875% 10,5% 

           Forventede individuelle 
solvensbehov i budgetteringen  
(egne forventninger)  12,6% 12,6% 12,6% 11,6% 10,6% 9,6% 8,6% 8,0% 8,0% 8,0% 

 

Kilde: Basel Committee, Press release 2010  
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Bilag D – Effektivitetsratio medregnet kursreguleringer 

 
Kilde: Bankernes årsrapporter samt 3 kvartalsrapport 2010, egen tilvirkning 

 

Bilag E – Forklaring af Moody’s kreditvurdering 

  

Finansiel styrke179

 

  

E+ Banker med denne rating udviser meget beskeden finansiel styrke, med en høj 
sandsynlighed for periodisk udefrakommende støtte eller individuel 
udefrakommende bistand  

D-  Banker med denne rating udviser beskeden finansiel styrke, og er potentielt 
nødsaget til at søge om udefrakommende bistand fra tid til anden  

C-  Banker med denne rating besidder tilstrækkelig finansiel styrke.  

Langfristede forpligtigelser180   

Ba2 Forpligtelser med denne rating anses for at have spekulative elementer og er 
subjekt til en anseelig kreditrisiko  

Baa2 og Baa3 Forpligtelser med denne rating er subjekt til en moderat kreditrisiko og kan 
indeholde en vis spekulativ karakteristik  

A3 Forpligtelser med denne rating anses for at være i den øvre midterste andel 
og er subjekt til lav kreditrisiko  

Kortfristede forpligtelser  

                                                

179 Et + eller – indikere en yderligere inddeling af kreditvurderingen af bankers finansielle styrke 
180 Numrene 1, 2 og 3 indikere en yderligere inddeling af kreditvurderingen for langsigtede indskud hvor 1 er højest  
   og 3 lavest 
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NP (not prime) Udstedere med denne rating falder ikke indenfor nogen kategori og er derfor 
den dårligste rating 

P - 2 Udstedere med denne rating har en stærk evne til at tilbagebetale kortsigtede 
gældsforpligtelser 

 
Kilde: Moody’s Rating symbols and Definitions 
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Bilag F – Ejendomsrelaterede udlån fordelt på geografi, 3. kvartal 2010   

 
Kilde: Amagerbankens 3. kvartalsrapport 2010, s 11 
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Bilag Q – Grafer af nøgletal 
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Bilag S – Gearing på Amagerbanken og udvalgte peers  
 

 
 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 1. halvår 2010 Snit 

Amagerbanken 10 11 12 16 18 15 14 
Danske Bank (koncern) 31 29 30 33 32 31 31 
Nordea Bank Danmark 27 30 28 29 36 29 32 
Jyske Bank 15 15 18 21 19 18 18 
Sydbank 18 18 18 20 18 15 18 
        
Snit af peers 20 20 21 24 25 22 22 
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Tabel V – Forventninger til base-case scenarie 
 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 

BNP vækst (real) 2,2% 1,7% 1,9% 1,3% 1,3% 
Udlånsvækst -9,1% -7,1% -4,6% -2,9% 0,3% 
Nedskrivningsprocenter 4,8% 4,6% 3,9% 3,0% 1,6% 
Egenkapitalens afkastkrav 22,0% 22,0% 19,0% 17,0% 13,0% 
      
Kursværdi 3,71kr.     

 
Kilde: Egen tilvirkning 
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