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Executive summary 

When the Subprime mortgage crisis started in 2007 it was the beginning of an international 

financial crisis. This financial crisis showed to have consequences in a scale which has not been 

experienced since the great depression in the 1930´s. The financial crisis had especially a big impact 

on banks and led to many unexpected bankruptcies. In general the Danish banking sector was 

highly marked by the financial crisis, but not all banks were affected in the same degree. This meant 

that, while many banks had to file in bankruptcies, it was possible for the two largest banks in 

Denmark, Danske Bank and Nordea Bank Danmark, to maintain positive returns on equity during 

the financial crisis.  

Motivated by above stated development the purpose of this study is, to evaluate the financial 

performance in Nordea Bank Danmark in the period 2004-2012.  

Using an adjusted DuPont model the analysis starts by calculating economic profit and then 

decomposes the realized return in order to identify profitability drivers. Furthermore the financial 

performance was benchmarked against the biggest banks on the Danish marked in order to indicate 

relative financial performance in Nordea Bank Danmark.       

The DuPont model used in this study was inspired by the DuPont model used in Badreldin (2009) 

and a Residual income model from Petersen and Plenborg (2012). The motivation for creating the 

adjusted model was the need of a model that is both relevant for profitability analysis of banks and 

calculates economic profit. 

The results of the study shows, that Nordea Bank Danmark realized a return on equity 

corresponding to marked level in the period 2004-2012 despite the financial crisis. The drivers of 

these good results were primarily due to: 

- Stabile development in net interest- and fee income. 

- Stabile development in cost related to staff and administration 

- Volatile development in depreciations on loans, where the overall level was substantial 

below the level of competitors. 

- High leverage, which has amplified the effect of the above stated developments.  
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1 Indledning 

Subprimekrisens start i 2007 blev begyndelsen på den finansielle krise, som af flere er blevet 

vurderet til at være den værste krise siden den store depression i 1930’erne (Baldvinsson et al. 

2011).  Subprimekrisen blev udløst af faldende priser på det amerikanske boligmarked og afledte på 

internationalt plan store tab og ustabilitet på de finansielle markeder. Disse konsekvenser blev 

yderligere forstærket som følge af uigennemskuelig finansiering af de amerikanske boliger. Denne 

uigennemskuelige finansiering betød at det blev svært at vurdere, hvordan bankerne var eksponeret 

over for de subprime-relaterede tab. Denne manglende transparens afledte derfor en international 

mistillid mellem bankerne (Finansiel stabilitet 2008). Denne misstillid mellem bankerne influerede 

penge- og kapitalmarkederne stærkt og det blev derfor både dyrt og svært for bankerne at funde sig. 

Kombineret med et stigende behov for store nedskrivninger blev det derfor svært at opretholde 

rentabiliteten i bankerne. Som følge af stor gearing i mange banker blev udfordringen på 

rentabiliteten også til en udfordring på eksistensen.  

År 2008 blev både på globalt- og dansk plan et år, hvor finanskrisen kunne mærkes markant. På 

globalt plan eskalerede krisen med krakket af Lehman Brothers og i Danmark blev 2008 året, hvor 

der for første gang i 15 år var negativ vækst i dansk BNP (Grosen, 2010). Samtidig eskalerede 

finanskrisen for alvor i den danske økonomi efter konkursen af Roskilde Bank (Rangvid, 2013). 

Tabel 1.1 viser akkumulerede værdier for de danske pengeinstitutter og udtrykker herigennem 

hvordan finanskrisen for alvor havde indvirkning på pengeinstitutternes rentabilitet. Af tabellen kan 

det ses hvordan både nedskrivninger og resultat før skat er markant svækket efter 2007. Yderligere 

kan det ses, at der op til krisen starts er et væsentligt indlånsunderskud, hvilket indikerer, at de 

danske pengeinstitutter ved krisen start var kraftigt eksponeret overfor uroen på de finansielle 

markeder.  

Tabel 1.1: Nøgletal for den danske pengeinstitutsektor 2007-2012 

(Beløb i mia. kr.) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nedskrivninger på udlån m.v.  0,2 28 58  36 24  26,9  

Resultat før skat 39,7 -5,5 -15,3  4,1 3,6   7,5  

Indlånsoverskud -521,8 -595  -326 -326 -161 -41 

Kilde: Egen tilvirkning, Data: Finanstilsynet publikationer Markedsudvikling i pengeinstitutter 2007-2012. 
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Til trods for de omfattende konsekvenser der fulgte med finanskrisen, er der dog markant forskel 

på, hvor hårdt de danske pengeinstitutter blev ramt. Dette betød, at der på den ene side var 62 

pengeinstitutter, der ophørte i perioden primo 2008 til august 2013 og samtidig enkelte 

pengeinstitutter, der kun blev påvirket begrænset. I perioden 2008-2011 var det således omkring 50 

procent af de danske pengeinstitutter der realiserede positiv forrentning af egenkapitalen (Rangvid, 

2013). 

Ser man i regnskaberne for de to største pengeinstitutter i Danmark, Danske Bank og Nordea Bank 

Danmark, kan der dog ikke konstateres en entydig negativ udvikling. Hvis der ses på resultaterne i 

årene op til finanskrisens udbrud og frem til det seneste regnskab kan det konstateres, at begge 

bevarede positiv forrentning af egenkapitalen igennem hele perioden. De rapporterer begge tocifret 

forrentning i perioden 2004-2007 og i 2008-2012 rapporteres væsentligt reduceret, men stadig 

positiv forrentning (årsrapporter NBD 2004-2012 og Danske Bank 2004-2012).  

Ud fra et investeringsperspektiv er det interessant, at det har været muligt, at opretholde konstant 

positiv forrentning af egenkapitalen i en periode med historisk omfattende krise. Dette motiverer 

derfor yderligere analyse, som kan belyse om forrentningen af egenkapitalen har tilsvaret 

risikoeksponeringen og hvad der har drevet rentabiliteten.   
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1.1 Problemformulering 

Dette studie er inspireret af en undren omkring rentabiliteten i de danske pengeinstitutter i tiden 

omkring finanskrisen. Som det er skitseret i det ovenstående afsnit, har finanskrisen både afledt 

omfattende økonomiske konsekvenser samtidig med, at Nordea Bank Danmark og Danske Bank har 

bevaret positiv forrentning af egenkapitalen. Studiet har derfor til formål, at etablere en forståelse 

for, hvad der har drevet disse resultater og vurdere om de realiserede afkast også er positive efter de 

er blevet risikokorrigeret. Dette vil ske igennem en analyse af de regnskabsmæssige resultater i 

Nordea Bank Danmark og studiet vil tage udgangspunkt i følgende undersøgelsesspørgsmål:  

Blev egenkapitalen i Nordea Bank Danmark forrentet på markedsniveau i perioden 2004-2012 

og hvad drev rentabiliteten? 

Dette undersøgelsesspørgsmål vil blive besvaret ud fra en modificeret DuPont analyse og en relativ 

vurdering af den regnskabsmæssige performance. DuPont analysen, evaluerer først egenkapitalens 

forrentning på baggrund af et risikojusteret afkastkrav. Herefter vil forrentning blive dekomponeret 

og indgå i en tidsserieanalyse, der skal belyse de bagvedliggende drivers. Den relative vurdering af 

den finansielle performance sker med de øvrige store pengeinstitutter i Danmark. Denne analyse har 

til formål, at nuancere forståelsen for rentabilitetsudviklingen i NBD ved, at vurdere denne ud fra 

benchmark fra konkurrenternes regnskaber. 

Til at strukturere analysen vil studiet arbejde ud fra følgende to delspørgsmål:    

- Blev egenkapitalen i Nordea Bank Danmark forrentet på markedsniveau i peroden 2004-

2012 og hvad karakteriserer den regnskabsmæssige udvikling? 

- Hvordan performer Nordea Bank Danmark relativt til de øvrige store pengeinstitutter på 

det danske marked? 
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1.2 Opgavens målgruppe 

Opgavens analysearbejde, vil blive tilgået med en investorvinkel og med en antagelse om, at læser 

har en veletableret faglig forståelse indenfor regnskab og investering. Det vil dog i mindre grad 

forventes, at læser har indgående forståelse for de pengeinstitutionelle forhold og særtegn, der 

adskiller pengeinstitutter fra den traditionelle produktionsvirksomhed. Derfor vil opgaven være 

målrettet personer med investeringsmæssig- eller akademisk interesse i de danske pengeinstitutter.     

1.3 Afgrænsninger 

Den finansielle sektor i Danmark er præget af finansielle institutter, der tilbyder et bredt sortiment 

af finansielle ydelser og derfor kan disse i mange tilfælde beskrives som finansielle konglomerater. 

Dette skaber en tæt sammenhæng mellem driften af realkreditvirksomhed, forsikringsselskab og 

pengeinstitutvirksomhed. Studiets formål er dog, at skabe forståelse for den økonomiske udvikling i 

de danske pengeinstitutter og derfor vil der kun blive foretaget analyse af pengeinstitutdelen i de 

finansielle institutter. I studiet vil der således med betegnelsen Nordea Bank Danmark (herefter 

NBD) hentydes til moderselskabet og ikke hele den danske koncern.   

Pengeinstitutter lever af at yde finansielle services, hvilket betyder at kunderelationer, 

medarbejderkompetencer og andre immaterielle aktiver, antageligt spiller en central rolle for 

rentabiliteten i pengeinstitutterne. Dette kunne motivere en isoleret analyse af ikke-finansielle 

performance indikatorer, hvilket dog ikke vil blive foretaget i dette studie. Studiets analyse 

afgrænses i stedet til, at indeholde performancemåling baseret på regnskabsdata. Derved tillægges 

en antagelse til den metodiske opbygning om, at udviklingen i ikke-finansielle parametre vil blive 

afspejlet i resultatopgørelsen over tid.     

Igennem analyseperioden er der kommet et øget fokus på solvens og kapitaldækningskrav. Øget 

finansielpolstring af pengeinstitutterne må betragtes som positivt for den finansielle stabilitet, men 

har også afledt debat omkring omfanget af udgifter dette pålægger pengeinstitutterne. Dette kunne 

derfor motivere en selvstændig analyse af solvensen i NBD, hvilket der dog afgrænses for i dette 

studie. Dette sker på baggrund af, at potentielle omkostninger forventes indregnet i 

resultatopgørelsen og derved indgå i den resterende analyse. Samtidig vurderes det, at det stigende 

fokus på kapitaldækning er målrettet finansiel stabilitet frem for at fremme ejernes interesser. 
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Eksempelvis kan det nævnes, at øget kapitaldækning, i form af efterstillet kapital, vil øge 

sikkerheden for instituttets indskydere og andre simple kreditorer, men ikke for dets ejere.  

1.4 Litteratur gennemgang 

Dette afsnit har til formål, at opsummere relevant akademiske forskning indenfor performance 

måling af banker med et metodisk fokus. Performance målinger af banker kan ske på baggrund af 

mange forskellige analytiske tilgange, der med sine respektive fordele og ulemper, vil have kraftig 

indvirkning på undersøgelsens resultater. Dette afsnit skal derfor opfattes som udgangspunkt for 

den metodiske opbygning af de efterfølgende analyseafsnit. Der er gennemført mange 

forskningsstudier inden for performance måling af banker og afsnittet skal derfor ikke opfattes som 

en udtømmende gennemgang af denne forskning. I stedet skal afsnittet opfattes som en 

opsummerende gennemgang af relevante forskningsmetoder.  

Når finansanalytikere skal analysere og monitorere bank performance, bliver der oftest brugt 

finansielle nøgletal, hvor de mest populære nøgletal er egenkapitalens forrentning (EKF) og 

afkastgraden (Aydi et al., 1998). Badreldin (2009) argumenterer yderligere for, at afkastgraden er 

en af de mest meningsfulde finansielle indikatorer i bankindustrien. Argumentet for dette er, at 

afkastgraden udtrykker en banks samlede evne til, at fremskaffe kapital billigt og investere den i 

profitable investeringer. Wilcox (1984) argumentere for, at brug af EKF er en forholdsvis let måde, 

at beregne og vurdere historisk performance, hvor analytikere samtidig får en indikation af 

fremtidig performance. Lindblom et al. (2010) fremhæver yderligere EKF som en god indikator for 

det samlede afkast, som er afledt af en banks risikoeksponering og strategi. Yderligere fremhæver 

studiet også at EKF har den fordel, at nøgletallet kan anvendes til ikke-børsnoterede banker. 

Finansielle nøgletal, som EKF og afkastgrad, har dog trods sin store anvendelse også sine 

begrænsninger i forhold til, at indikere finansiel performance. Anvendelsen af nøgletal til 

performancemåling af banker har derfor også modtaget forskellig form for kritik i den akademiske 

litteratur.  

Sherman (1985) kritiserer afkastgraden og EKF for, at være for aggregeret i den forstand, at de kun 

giver et billede af en banks samlede forrentning. Derved kan forskelligrettet performanceudvikling i 

virksomheden udligne hinanden, uden EKF/afkastgraden udtrykker dette for analytikere. Dette 

begrænser indsigten i virksomheden og derved også forståelsen for hvad den historiske performance 
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kan indikerer om den fremtidige. Denne kritik bekræftes også i ECB (2010), der nævner EKF som 

et kortsigtet performancemål, som ikke tager hensyn til risiko. Derfor anbefales det, at traditionelle 

nøgletal som EKF/afkastgraden bliver suppleret af økonomiske nøgletal, som EVA (Economic 

Value Added) og andre markedsbaserede nøgletal. Af ofte anvendte markedsbaserede nøgletal 

nævnes TSR (Total Share Return), P/E (Price/Earning), P/B (Price to book value) og CDS (Credit 

Default Swap). Badreldin (2009) understøtter også denne opfattelse af EKF/afkastgraden ved at 

påpege, at der med fordel kan anvendes et sæt af finansielle nøgletal frem for enkeltstående 

nøgletal. Herved, kan analytikere supplere sin analyse med en dekomponering af EKF, der giver 

indblik i baggrunden for udviklingen. Til dette formål bruges oftest en modificeret DuPont model. 

Denne metode begrænser derved den tidligere omtalte kritik af EKF og afkastgraden som et 

aggregeret udtryk for finansiel performance. 

Yeh (1996) kritiserer yderligere finansielle nøgletal for, at mangle relevante benchmarks, der kan 

bruges til at vurdere nøgletallene. I sammenhæng med denne kritik af finansielle nøgletal 

fremhæver både Sherman (1985) og Yeh (1996) brugen af DEA (Data Evelopment Analysis). DEA 

er en matematisk analysemetode, der er baseret på lineær programmering og vurderer bankers 

relative effektivitet. Den relative vurdering sker ud fra inputs og outputs, der fastsættes af 

analytikere og det er derfor af afgørende betydning, at analytikeren er i stand til at udvælge 

sammenlignelige og relevante in- og outputs. 

Til at differentiere effektive fra ikke-effektive banker, anvender Hays et al. (2009) effektivitets 

ratios. Disse effektivitets ratios beregnes ved, at dividere faste udgifter med summen af netto rente-

og gebyrindtægter. Derved skabes et udtryk for, hvor effektive bankerne er til, at omsætte faste 

udgifter til indtægter. Ved hjælp af en multivariant diskriminant model undersøger studiet, i hvilken 

grad parametre fra den amerikanske ratingmodel CAMELS, kan bruges som forklarende variabler 

for effektive banker. CAMELS er udarbejdet af de amerikanske reguleringsenheder og vurderer 

banker ud fra kapitaldækning, aktivernes kvalitet, ledelse, profit, likviditet og sensitivitet overfor 

markedsrisiko. Studiet dokumenterer en stærk sammenhæng mellem disse variabler og effektiv 

bankdrift og konkluderer, at modelen ud fra disse variabler kan klassificere en bank med 88 til 96 % 

sikkerhed (hvor en effektiv bank er defineret ud fra nævnte effektivitets ratio).        

Chen & Chen (2008) kritiserer tidligere studier for ofte kun, at inkludere finansielle performance 

indikatorer og påpeger, at der er behov for evaluering af ikke-finansielle indikatorer. Derfor 
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suppleres studiets analyse af finansielle indikatorer med BSC (balanced scorecard) indikatorer. 

Studiet anvender fire forskellige tilgange til performance evaluering (finansielle nøgletal, DEA, 

traditionel BSC og BSC inkl. Risk management) og konkluderer, at de forskellige metoder giver 

forskelligrettede resultater. Yderligere konkluderes det, at BSC med fordel kan supplere de 

finansielle indikatorer, da BSC giver indsigt i langsigtet performance. 

Opsummerende for dette afsnit må det derfor konkluderes, at der er mange forskellige analytiske 

tilgange til performancemåling af banker og at disse metoder har hver deres styrker og svagheder. 

Finansielle nøgletal har historisk set haft stor anvendelse, men har også visse ulemper. Derfor må 

det konkluderes, at alt efter formålet med analysen kan forskellige analytiske tilgange være 

berettiget. Derfor er det væsentligt, at have forståelse for de forskellige analytiske tilgange samt 

deres styrker og svagheder.  

1.5 Studiets struktur 

Dette afsnit beskriver den analytiske opbygning, der anvendes i studiet og har til formål, at skabe et 

overblik over analysen samt relationerne mellem de kommende afsnit.  

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning.  

Figur 1.1: Studiets analytiske struktur 



Lasse Peter Lorentzen Kandidatafhandling 9. december 2013   

 Cand. Merc. Finansiering og Regnskab 

Side 13 af 81 

 

Det første afsnit har til formål, at etablere kendskab til relevante forhold omkring analytisk arbejde 

med pengeinstitutter, der er centrale for forståelse af de efterfølgende analyseafsnit. Herefter 

kommer en tidsserieanalyse af rentabiliteten i NBD, der bliver foretaget på baggrund af en 

modificeret DuPont analyse. Denne analyse har til formål, at belyse hvad der har drevet rentabilitet 

i NBD igennem analyseperioden og vurdere om forrentning af egenkapitalen har tilsvaret 

markedsniveau. Sammenlignet med de øvrige afsnit er dette afsnit relativt omfangsrigt, hvilket 

afspejler en prioritering af en dybdegående forståelse af den konkrete rentabilitetsudvikling i NBD. 

Efter analysen af de økonomiske resultater i NBD og deres oprindelse foretages en 

tværsnitsanalyse. Denne analyse har til formål, at nuancere forståelsen for rentabilitetsudviklingen i 

NBD ved, at vurdere denne ud fra benchmark fra konkurrenternes regnskaber. Studiet afsluttes 

derefter med en endelig konklusion og perspektivering. Konklusionen besvarer 

undersøgelsesspørgsmålet på baggrund af en samlet vurdering af studiets resultater og bliver 

efterfulgt af en perspektivering. 

1.6 Anvendt metode og modeller 

Dette afsnit har til formål, at skabe indsigt i de valg og analytiske forhold, der influerer den 

efterfølgende analyse. Denne indsigt skal skabe en bevidsthed omkring de metodiske valg, der 

påvirker analysernes resultater og derved øge forståelsen af resultaterne og deres anvendelighed.    

1.6.1 Den analytiske tilgang 

Da opgaven har til formål, at evaluere finansiel performance ud fra en investorvinkel, vil der alene 

blive brugt offentligt tilgængeligt data og brugen heraf vil have fokus på værdiskabelse for 

aktionærerne. Samtidig arbejdes der ud fra en antagelse om, at investors primære interesse er den 

økonomiske udvikling og derfor er interesseret i analyser af de underliggende drivers. Der vil i det 

analytiske arbejde tilstræbes en objektiv tilgang med fokus på værdiskabelse for aktionærerne. 

Væsentlige subjektive beslutninger vil derfor blive beskrevet og argumenteret for i dette afsnit. 

Yderligere vil analysearbejdet blive tilgået med forventning om, at investor er profitoptimerende, 

rationel og opretholder en veldiversificeret investeringsportefølje.  

 



Lasse Peter Lorentzen Kandidatafhandling 9. december 2013   

 Cand. Merc. Finansiering og Regnskab 

Side 14 af 81 

 

1.6.2 Anvendt data 

Der bruges udelukkende offentligt tilgængeligt data i studiet, da der tilstræbes en investortilgang til 

undersøgelsen. Brugen af eksterne data har dog negativ indflydelse på studiets indsigt i NBD, da det 

ikke kan forventes, at der på baggrund af eksterne data kan dannes en komplet forståelse af NBD 

(eller andre pengeinstitutter). Denne problemstilling bliver adresseret af Anolli et al. (2012), der på 

basis af en større stikprøve argumenterer for, at regnskabsdata ikke har en tilstrækkelig kvalitet til 

præcist og rettidigt, at indikere bankers risiko. Derfor må dette betragtes som en begrænsning for 

studiets forretningsindsigt. Denne begrænsning skal dog også ses i lyset af, at det netop er disse 

datakilder pengeinstitutternes aktier, handles på baggrund af. Handel på baggrund af ikke-offentlig 

information omkring pengeinstitutternes økonomi må klassificeres som ulovlig insiderhandel, 

hvilket betyder, at begrænsningen ikke er unik for dette studie. Samtidig har pengeinstitutternes 

store samfundsindvirkning den effekt, at der er relativt meget information tilgængeligt eksternt. 

Derfor vurderes det stadig relevant, at anvende eksterne data i dette studie. 

1.6.3 Analyseperioden  

Valget af analyseperiodens omfang, er sket primært ud fra overvejelser omkring finanskrisen forløb 

og datatilgængelighed/regnskabskontinuitet. Ud fra studiets formål må det tilstræbes, at tilpasse 

analyseperioden således, at finanskrisens afledte indtægter og tab er bedst muligt er repræsenteret. 

Samtidig baseres studiets analyse primært på regnskabsdata, hvilket skaber behov for en rimelig 

grad af kontinuitet i anvendt regnskabspraksis.  

Valget af analyseperioden 2004-2012 er motiveret af et ønske om, at inkludere regnskabsperioder 

op til, under og efter finanskrisen samtidig med, at der tages hensyn til implementeringen af IFRS 

(international regnskabspraksis) i NBD. Dette skift i regnskabspraksis implementeres i 2005, men af 

regnskabet for 2005 fremgår korrigeret regnskabstal fra 2004, hvilket muliggør inklusion af 

regnskabsåret 2004. I 2012 bliver der skiftet tilbage til den danske regnskabspraksis, hvilket 

betyder, at der ligeledes er brug for anvendelse af korrigerede tal for 2012. Inklusionen af de 

korrigerede regnskab for 2004 og 2012 betyder, at der ikke vil være tilgængelige noter, men det 

vurderes ikke at validiteten svækkes.   

Perioden 2004-2012 udtrykker derfor en afvejning mellem ønsket om, at inddrage mest muligt af 

finanskrisens forløb og tilgængelighed af sammenlignelig regnskabsdata. 
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1.6.4 Studiets modificeret DuPont analyse 

Den modificerede DuPont analyse vil senere i studiet blive anvendt som struktur for en 

rentabilitetsanalyse af NBD. Denne model bliver anvendt med henblik på, at måle økonomisk profit 

samt skabe indblik i de bagvedliggende drivers. Modellen er udarbejdet til dette studie på baggrund 

af en DuPont model, der er tilpasset pengeinstitutanalyse (Badreldin 2009) og en Residual 

indkomstmodel, der er tilsigtet traditionelle produktionsvirksomheder (Petersen og Plenborg 2012)
1
. 

Figur 1.2: Struktur for opgavens rentabilitetsanalyse 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning med udgangspunkt i Badreldin (2009) samt Petersen & Plenborg (2012) 

Figur 1.2 viser strukturen i rentabilitetsanalysen, der bliver gennemført i afsnit 3. Motivationen for, 

at udarbejde denne model er ønsket om en analytisk struktur, der både er tilpasset 

pengeinstitutanalyse og inddrager vurdering af økonomisk profit. Udviklingen i nøgletallene vil 

blive suppleret med analyse af underliggende faktorer. Herved tilsigtes den valgte analytiske 

tilgang, at minimere litteratur gennemgangens kritik af finansielle nøgletal som aggregerede 

performanceindikatorer.   

De konkrete formler til de enkelte nøgletal, vil blive præsenteret i analyseafsnittet og vil derfor ikke 

blive gennemgået i dette afsnit. Dette afsnit vil i stedet have fokus på de generelle 

modelovervejelser. Opbygningen af modellen er sket ud fra et ønske om, at bevare mest mulig 

validitet og samtidig tilpasse analysen til studiets formål.  Derfor er modellen forsøgt udarbejdet 

således, at de konceptuelle elementer fra de originale kilder er bevaret. Dog er modellerne 

                                                 
1
 Begge modeller er skitseret i bilag 6. For gennemgående forklaring henvises til originale kilder. 
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forskelligt opbygget, hvilket nødvendiggør en vurdering af hvilke beregningsmetoder, der i dette 

konkrete studie er mest relevante. Som eksempel her på kan nævnes fastsættelse af tæller og 

nævneren for beregning af afkastgrad. Tælleren udtrykker, hvilket resultat der ønskes evalueret, 

mens nævneren udtrykker, hvilket begreb virksomhedens resultater skal vurderes på baggrund af. 

Derfor er det centralt at fastsætte relevante begreber for både tæller og nævner i afkastgraden, men 

ikke indiskutabelt hvilke begreber, der er mest relevante. 

I dette studie vurderes det relevant, at anvende posten ”Aktiver i alt”, frem for ”Investeret Kapital”, 

som nævner i afkastgrad. Dette sker på baggrund af, at det ikke vurderes muligt at fortage et 

kvalificeret skeln mellem overskudskapital og driftskapital. NBD har som pengeinstitut en naturlig 

ikke-bogført eksponering samt væsentlig varierende risikoeksponering på de bogførte aktiver, 

hvilket der optimalt set burde tages højde for i nævneren. Dette kunne derfor tale for anvendelse af 

risikovægtede aktiver som nævner. Det vurderes dog ikke at NBD igennem analyseperioden, 

bibeholder tilstrækkelig kontinuitet i deres opgørelse af risikovægtede aktiver til, at risikovægtede 

aktiver kan betragtes som et relevant mål. Ved anvendelse af posten ”Aktiver i alt” dannes derved et 

udtryk for NBD’s evne til at forrente pengeinstituttets samlede bogførte kapital.  

Til definition af tæller i afkastgraden anvendes ”Årets Resultat” frem for NOPAT (Net Operation 

Profit After Tax). Anvendelsen af NOPAT fravælges, da de stærke sider ved anvendelse af NOPAT 

i produktionsvirksomheder, ikke vurderes mulige at overføre til pengeinstitutter. NOPAT 

differentierer resultater fra drift og finansiering og beregner skatteskjold, hvilket har sine klare 

analytiske forcer. Pengeinstitutter har dog et fundamentalt anderledes forhold til renteomkostninger 

og balance styring. Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at et pengeinstitut genererer 

indtjening på dele af sine passiver og at renteudgifter må opfattes som driftsomkostninger jf. afsnit 

2.1. Derfor vurderes det ikke muligt, at foretage en relevant opdeling mellem drift og finansiering i 

dette studie. Afkastgraden bliver defineret efter skat, da studiet ikke tilsigter international 

performancemåling (Petersen og Plenborg, 2012).    

Beregning af residual indkomsten, er en anden kritisk faktor i modellens opbygning og fastsættelse 

af relevante begreber til beregning, må vurderes af afgørende betydning for studiets resultater. Når 

Residual indkomsten skal beregnes, sker det på basis af forskellen mellem den realiserede EKF og 

afkastkravet til EKF multipliceret med periodens gennemsnitlige EK (primo værdi for 2004). 

Afkastkravet til EKF skal opfattes som en alternativrente, der er fastfast ud fra det forventede afkast 
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ved tilsvarende risikoeksponering. Dette betyder både, at det kan være svært at fastsætte et relevant 

afkastkrav og at analysens resultater er kraftigt indvirket af dette valg. Til at fastsætte dette krav kan 

der anvendes forskellige tilgange, alt efter formålet og omstændighederne omkring investeringen. I 

dette studie arbejdes der ud fra, at investor er profitoptimerende, rationel og opretholder en 

veldiversificeret portefølje og derfor vurderes det relevant, at anvende CAPM i denne analyse. 

CAPM er en anerkendt tilgang, som resulterer i et afkastkrav, der er beregnet ud fra egenkapitalens 

eksponering overfor systematisk risiko og derved netop relevant for investorer med en 

veldiversificeret investeringsportefølje. Med denne tilgang afhænger resultaternes kvalitet i høj grad 

af kvaliteten i estimeringen af relevante værdier for Beta, markedets risikopræmie og den risiko frie 

rente.  

Da studiet analyserer danske pengeinstitutter, vurderes det relevant at anvende renten på den danske 

10-årige stående statsobligation som en tilnærmelsesvis risikofri rente. Anvendelse af renten på 

statsobligationer som proxy for den risikofrie rente opfattes som almindelig praksis (Petersen og 

Plenborg, 2012) og en retvisende indikator i dette konkrete studie, taget den danske stats kredit 

rating i betragtning
2
.   Estimering af Beta sker på baggrund af estimater fra databaserne Orbis, Bank 

Scope og Thomson One, der vurderes til at være relevante og pålidelige kilder. De tre databaser 

udarbejder estimater for Nordea Bank AB koncernen, men ikke for den danske del isoleret og disse 

betaværdier generaliseres derfor til NBD. Med denne generalisering er det væsentligt at bemærke, 

at Nordea AB koncernen er tilstede i andre lande end Danmark og ikke alene driver 

pengeinstitutvirksomhed. Til at skabe en forståelse for den geografiske fordeling af driften i Nordea 

AB koncernen kan i tabel 1.2 ses en geografisk opdeling af indtægterne fra 2012. 

Tabel 1.2: Landeopdelt driftsindtægter, Nordea AB koncern 2012 

  Danmark Norge Sverige Finland Polen, Baltikum og Rusland Andre 

Pct. 24 % 15 % 25 % 17 % 7 % 12 % 

Kilde: Egen tilvirkning, Data: Nordea AB koncern årsrapport 2012 

Ud fra denne indtægtsfordeling må det vurderes, at den danske del af forretningen udgør en stor del 

af den samlede drift og at yderligere store dele af driften sker i nærmarkeder. På denne baggrund 

vurderes det relevant for dette studie, at generalisere betaværdier for Nordea AB koncernen. Alle tre 

                                                 
2
 http://chartsbin.com/view/1177 viser grafisk illustration af 2012 kredit rating fra Fitch, S&P og Moody’s 
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kilder har forskellige estimater for beta og i de kommende analyseafsnit vil alle tre inkluderes for at 

nuancere analysens resultater. Herved illustreres dels analysens følsomhed overfor fastsættelse af 

Beta og dels genereres et spænd for afkastkravet til NBD. Til estimering af markedets risikopræmie, 

anvendes resultatet fra en spørgeundersøgelse fra 2008, der på basis af estimater fra 224 professorer 

beregner en gennemsnitlig risikopræmie for det europæiske marked på 5,3 % (Fernandez, 2009). 

Denne undersøgelse vurderes valid og relevant, men som med estimering af betaværdier er der tale 

om skøn. Der arbejdes med konstante værdier for beta og risikopræmie for markedet igennem hele 

analyseperioden og derved er det kun udvikling i renten på den 10-årige statsobligation, der variere 

i afkastkravet.    

Konklusionen på den modificerede DuPont analyse bliver en serie af risikojusterede afkast i 

nominelle værdier. For at afgøre om NBD har drevet pengeinstitut med afkast på markedsniveau i 

analyseperioden, er der derfor behov for at korrigere de risikojusterede afkast således, at de bliver 

sammenlignelige. Dette sker ved at tilbagediskontere de risikojusterede afkast med inflationen, 

således at alle værdier udtrykkes i faste 2004-priser. Summen af disse værdier vil derefter, alt efter 

fortegn, bekræfte eller afkræfte om der er realiseret afkast på markedsniveau. Supplerende vil der 

blive beregnet gennemsnitlige værdier for EKF, afkastkravene og residual indkomsten. Dette sker 

med henblik på at etablere en forståelse for, hvor stor forskellen mellem forventet- og realiseret 

forrentning var på årsbasis.   

1.6.5 Studiets anvendelse af nøgletal til relativ performance vurdering 

Anvendelse af finansielle nøgletal vil senere i dette studie blive brugt til, at muliggøre 

sammenligning af performance i NBD med de øvrige store aktører på det danske 

pengeinstitutmarked. Herved har den relative vurdering til formål, at uddybe den økonomiske 

indsigt i NBD ved, at evaluere de finansielle resultater ud fra et benchmark, der er baseret på 

konkurrenternes performance.  

For at aflede relevant og retvisende information af en tværsnitsanalyse er der forskellige 

faldgrupper, der nødvendigvis må overvejes. Her i blandt kan nedenstående fire punkter generelt 

fremhæves (Petersen og Plenborg, 2012): 

- Anvendelse af forskellig regnskabspraksis 

- Ekstraordinære og usædvanlige poster 
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- Sammenligning af forskellige typer virksomheder 

- Finansielle nøgletal defineres forskelligt på tværs af virksomheder 

I den kommende analyse vil der blive anvendt regnskabsdata fra Finanstilsynet på institutniveau, 

som er udarbejdet efter Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse. Dette betyder, at rapporteringen er 

sket på baggrund af ens regnskabspraksis, men at der stadig kan forekomme skønsmæssige 

forskelle. Dette betyder dog også at tallene ikke er direkte sammenlignelige med studiets 

tidsserieanalyse, der er baseret på IFRS regnskaber. Dette vurderes dog ikke problematisk eftersom 

der her søges indblik i den relative performance. For at bevare mest mulig konsistens i 

regnskabspraksis vil der ikke blive inkluderet regnskabstal for 2004, da det her ikke er muligt at 

korrigere for ændringerne der implementeres fra 2005.  

Der vil i afsnittets analyse blive foretaget sammenligninger med pengeinstitutterne i Finanstilsynets 

definerede ”Gruppe 1” pr. ultimo 2012. Dette betyder, at der vil blive fortaget sammenligning af de 

fem største pengeinstitutter i Danmark målt på baggrund af deres arbejdskapital. Derfor vurderes 

det, at der foretages sammenligning med mest mulig sammenlignelige pengeinstitutter. Til 

vurdering af tallene er det dog væsentligt at have i mente, at aktiviteter uden for Danmark også er 

inkluderet, da regnskabsdata er indrapporteret til Finanstilsynet på institutniveau. Dette betyder, at 

danske pengeinstitutters filialer i udlandet også bliver inkluderet. Dette har specielt indvirkning på 

regnskabsdata fra Danske Bank, der igennem analyseperioden har en ikke uvæsentlig del af sin drift 

udenfor Danmark. Danske bank driver igennem analyseperioden filialer i Sverige, Finland, Norge, 

Nordirland, Irland og Baltikum (Danske bank årsrapport 2012), hvilket betyder at tallene for 

Danske Bank reelt afspejler et internationalt pengeinstitut. Sydbank havde i 2012 100 filialer totalt, 

hvoraf 5 var placeret i Tyskland (resten i Danmark). Disse 5 filialer servicerer både danske 

erhvervskunder, der har tysk samhandel, og tyske kunder (Sydbank årsrapport 2012). Derved indgår 

disse fem filialer i det anvendte regnskabsdata, hvilket dog må vurderes af ikke afgørende 

betydning.      

Yderligere er der markant størrelsesforskel på de sammenlignede pengeinstitutter, til trods for at 

disse netop er valgt ud fra deres størrelse. Gruppen bliver defineret efter størrelsen af 

pengeinstitutternes arbejdskapital og ud fra tabel 1.3 kan det konkluderes, at Danske Bank er 

markant større end de øvrige institutter. Danske Banks arbejdskapital udgjorde i 2012 63 % af hele 

gruppens arbejdskapital og differentiere sig derved fra den øvrige gruppe.  
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Tabel 1.3: Sammenligning af arbejdskapital i Gruppe 1 institutter ultimo 2012 

Beløb i mio. kr. Danske bank NBD Sydbank Jyske Bank  Nykredit 

Arbejdskapital:        1.247.902        366.114  

                      

93.787  

                         

176.969  

                                 

98.249  

Pct. af samlet arbejdskapital 63 % 18 % 5 % 9 % 5 % 

Kilde: Egen tilvirkning, Data: Finanstilsynet Gruppeinddeling 2012  

Igennem analyseperioden må det forventes, at der forekommer transitoriske poster i forbindelse 

med finanskrisen i alle pengeinstitutternes regnskaber. Dette vurderes dog ikke problematisk, da de 

netop er relevante i forhold til dette konkrete studie. Der kan dog være forskel på hvornår disse 

poster indregnes, hvilket potentielt kan mindske sammenligneligheden. 

Nedenfor ses de anvendte nøgletal og deres definition: 

    
                         

                 
                                       

                         

                   
 

                     
                                                

                                    
  

                   
                                        

                              
  

Disse nøgletal vurderes både i kraft af deres isolerede informationsværdi og interne relationer, at 

være særligt relevante i forhold til, at indikere økonomisk performance. EKF inkluderes, da 

forrentning af egenkapital er central for studiet og sammenligningen skal derfor indikere, hvordan 

forrentningen i NBD overordnet set kan generaliseres. Sammenligningen af afkastgraden, 

nedskrivningsprocent og effektivitetsratio har til formål, at skabe relative mål, der er mere 

driftsorienteret. Afkastgraden skaber en indsigt i den overordnede evne til, at forrente den samlede 

kapital og, afledt heraf, give et indtryk af hvad gearing har haft af betydning for EKF (den del af 

EKF der ikke kan forklares af afkastgraden, må nødvendigvis skyldes gearing). Relativ vurdering af 

Nedskrivningsprocenten skal skabe indsigt i, om der er forskel på nedskrivningsbehovet og derved 

muliggøre en vurdering af nedskrivningsniveauet i NBD. Afslutningsvis skal effektivitetsratioen 

indikere, om der er forskel på, hvor effektivt de enkelte pengeinstitutter formår at generere 

indtægter for deres personale og administrationsomkostninger.     
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2 Analytisk arbejde med pengeinstitutter  

Dette afsnit består af en redegørelse for forhold, der er væsentlige at have forståelse for omkring 

pengeinstitutanalyse. Med denne redegørelse tilsigter afsnittet, at give indsigt i de forhold som de 

kommende analyser bygger på og herved skabe en bedre forståelse for studiets analyser og 

resultater. Afsnittet tager fagligt udgangspunkt i den tidligere definerede målgruppe og antager 

derfor, at læser har en generel forretnings- og regnskabsforståelse. 

2.1   Pengeinstitutternes forretningsmodel 

Pengeinstitutternes historie går lang tid tilbage og har udviklet sig meget igennem denne tid. 

Etableringen af de første pengeinstitutter blev motiveret af, et behov for at etablere forbindelse 

mellem parter med overskudslikviditet og parter med behov for lån. I dag er pengeinstitutternes 

drift dog noget mere omfangsrig og kompleks. Overordnet kan pengeinstitutternes funktion 

beskrives ved følgende opgaver: Kapitalformidling, betalingsformidling, formueforvaltning og 

rådgivning (Baldvinsson et al. 2011). 

Pengeinstitutterne har også forskellige fundingrelaterede fordele. I § 7 stk. 4 i Bekendtgørelse om 

lov om finansiel virksomhed (herefter LVF), giver pengeinstitutterne eneret til, at modtage indskud 

fra offentligheden
3
, hvilke giver potentiale for fundingomkostninger under markedsniveau. Disse 

indlån indgår i bankens øvrige fremmedkapital og udtrykker derfor mulighed for 

konkurrencemæssig fordel. For at sikre en vis sikkerhed, er denne ret dog kombineret med 

begrænsninger i forhold til hvilke forretninger pengeinstitutter må drive, hvilket fremgår af LVF § 7 

stk. 1. Denne begrænsning betyder, at det for pengeinstitutter ikke er mulig at drive ikke-finansiel 

virksomhed. Historisk set er denne begrænsning implementeret for at sikre, at pengeinstitutterne 

ikke udsætter de modtagne indlån for risici, de ikke er egnede til at håndtere
4
. Yderligere kan 

pengeinstitutterne i kraft af § 16 i LVF få mulighed for, at funde deres boliglån via særligt 

dækkende obligationer (SDO’er), der udstedes med sikkerhed i boligerne (Baldvinsson et al 2011). 

Den traditionelle bankforretning forudsætter etablering af et filialnet, der kan skabe kontakt til 

kunderne og tiltrække ind- og udlånsforretninger. Gennem de seneste år har der været en stigende 

                                                 
3
 §7 stk. 4 giver også staten denne ret, men i praksis anvendes denne ikke og derfor er den ikke nævnt i afsnittet. 

4
 Det kan dog hertil diskuteres hvilken effekt denne begrænsning reelt har på risikoen for tab af indlånsmidlerne, da 

pengeinstitutterne finansiere de virksomheder som de ikke selv skønne egnet til at drive. 
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tendens til, at forøge udnyttelsen af disse filialnet ved at tilbyde realkreditlån, forsikringer og 

investeringsprodukter. Denne tendens kan både ses i pengeinstitutter, der har dattervirksomheder 

indenfor disse forretningsområder og hos pengeinstitutter, som indgår partnerskaber, der kan levere 

disse produkter (Rangvid 2013). Denne brancheglidning indikerer derved, at effektiv bankdrift 

inkluderer salg af ikke traditionelle bankydelser for, at maksimere afkastet på investeringer i 

filialnettet.  

2.2 Pengeinstitutternes regnskaber 

Kapitel 13 i LVF beskriver de generelle lovmæssig krav, der stilles til finansielle virksomheders 

regnskaber, der sammen med Finanstilsynets regler for årsrapporter, danner baggrund for de danske 

regnskabsstandarder. I 2002 blev det bestemt, at alle børsnoterede virksomheder i EU fra 2005 

skulle aflægge regnskab efter de internationale regnskabsstandarder IFRS (International Financial 

Reporting Standards), hvilket derfor inkluderer de store pengeinstitutter i Danmark. 

Regnskabstandarderne bliver udstedt af IASB (International Accounting Standards Board) og for at 

mindske forskellen mellem regnskabspraksis for store og små pengeinstitutter er der efterfølgende 

arbejdet på, at tilpasse den danske regnskabspraksis (Baldvinsson et al 2011). I dette afsnit vil der 

blive gennemgået væsentlige forhold fra disse standarder, for at skabe indsigt i de regler, der ligger 

til grund for udarbejde af de analyserede regnskaber.  

Implementering af IFRS-standarder: Forsigtighedsprincip erstattes med neutralitetsprincip 

Frem til 2005 blev der i de finansielle virksomheders regnskaber anvendt et forsigtighedsprincip, 

der efter den daværende bank- og sparekasselov § 31 stk.1 nr. 3. Dette betød, at der kun måtte 

inkluderes indtægter, der var realiseret på balancedagen, hvorimod der skulle tages hensyn til alle 

forventelige og eventuelle tab. Hermed var der en vis fleksibilitet hos de finansielle virksomheder 

med hensyn til estimeringen af resultatførte hensættelser. Dette gav mulighed for, at indregne tab 

tidligt og derved skabe en sikkerhed mod dårlige tider. Tidlig indregning af fremtidig tab kunne 

både motiveres af ledelser, der ønskede at vise deres investorer stabile resultater og 

skattespekulation, hvilket derved kunne komprimere regnskabernes kvalitet (Rangvid 2013).   

Med implementering af neutralitetsprincippet i 2005, elimineres dog den forskellig håndtering af 

indtægter og tab, da ”Enhver værdiændring skal vises, uanset effekt på egenkapital og 

resultatopgørelse” jf. LVF § 188 stk. 1 nr. 5. Nedskrivninger skulle herfra dokumenteres med 
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objektiv indikation for værdiforringelse og derved eliminere de overstående uønskede incitamenter. 

Med implementeringen var det forventet, at der ville ske en tilbageførsel af tidligere hensættelser til 

tab (Thygesen og Ullersted, 2005), hvilket også efterfølgende viste sig at blive tilfældet.   Dette 

betyder, at der i perioden efter 2005 opstod volatilitet i nedskrivninger på udlån, der reelt ikke 

udtrykte værdiændringer af låneporteføljer, men derimod ændringer i regnskabspraksis. Samtidig 

ændredes også brugen af hensættelser, da der nu bliver nedskrevet direkte på udlån og 

tilgodehavender m.v. i stedet for at anvende hensættelser.   

Indregning og værdiansættelse 

Som udgangspunkt skal der jf. LVF § 189, anvendes dagsværdier i regnskaberne og kun med 

hjemmel i Finanstilsynet regler kan brugen af dagsværdi fraviges
5
. Brugen af dagsværdi betyder en 

forøget varians i regnskaberne, men forventeligt også et mere retvisende billede på balancedagen. 

Den øgede varians skal dog tages i betragtning når der foretages regnskabsanalyse, da disse vil 

udtrykke kortsigtede værdiændring, hvorimod performancemåling ofte har fokus på langsigtede 

effekter.  

Finanstilsynet foreskriver brug af amortiseret kostpris efter første indregning (der sker til 

dagsværdi) ved måling af udlån og andre tilgodehavender samt hold-til-udløb aktiver 

(Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse §§ 45, 50 og 55). Brugen af amortiseret kostpris til 

måling af udlån og andre tilgodehavender, skal ses sammen med indregning af renteindtægter i 

resultatopgørelsen. Indregningen af renteindtægter sker på basis af en beregnet effektiv rente, 

hvilket betyder at i takt med at et arrangementet amortiserer, indtægtsføres renteindtægterne. Den 

effektive rente beregnes ud fra de pålagte renter, stiftelses gebyrer samt direkte relaterede 

omkostninger og derved bliver engangsindtægterne periodiseret (Finanstilsynets 

regnskabsbekendtgørelse § 27). Renteomkostninger bliver ligeledes målt til amortiseret kostpriser 

(Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse § 28), hvilket skaber mulighed for at matche disse 

indtægter og omkostninger i regnskaberne. Denne metode separerer derved nedskrivninger fra 

renteindtægterne og sammen med anvendelse af amortiseret kostpris må dette forventes, at skabe en 

vis stabilitet i netto renteindtægterne hos de danske pengeinstitutter. 

                                                 
5
 Der kan også bruges andre anerkendte metoder, såfremt der ikke kan estimeres en markedspris, som følge af at det 

givne aktiv/passiv ikke handles på et velfungerende marked (mark-to-model).  
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2.3 Danske Bankpakker 

Dette afsnit har til formål, at skabe overordnet indsigt i de danske bankpakker. Disse bankpakker er 

ikke etableret for at varetage aktionærenes interesser, men bankpakkernes væsentlig indflydelse på 

den finansielle sektor og samfundsøkonomien indvirker, at de stadig er relevante for investor
6
.    

Bankpakken - Bankpakke I 

Bankpakken blev vedtaget d. 10. oktober 2008 og løb frem til d. 30. september 2010. Bankpakken 

blev etableret på baggrund af en stor mistillid i banksektoren og havde til formål, at sikre mulighed 

for funding i de danske pengeinstitutter. Bankpakken sikrede fuld statsgaranti til alle simple 

kreditorer i danske pengeinstitutter og indskyderne i filialer af udenlandske pengeinstitutter. 

Bankpakker blev vedtaget på baggrund af et samarbejde med Det Private Beredskab (herefter DPB), 

hvilket betød, at garantien kun dækkede kreditorer i pengeinstitutter der var medlem af DPB. 

Bankpakken blev finansieret igennem to garantiprovisioner på 7,5 mia. fra DPB, der yderligere blev 

suppleret med tabskautioner. DPB stillede som udgangspunkt en tabskaution for de første 10 mia. 

kr. til sikring mod tab for Finansiel Stabilitet. Hvis denne kaution ikke var tilstrækkelige skulle 

garantiprovisionerne dække tabene og såfremt disse heller ikke var tilstrækkelige skulle der stilles 

en tabskaution på yderligere 10 mia. kr.. Dette betød, at DPB samlet set skulle dække tab på 35 mia. 

kr., før staten ville lide tab. Tabet på Bankpakken er blevet opgjort til 12 mia. kr. hvilket betyder, at 

DPB kom til at betale 15 mia. kr. i garantiprovisioner plus 10 mia. for deres tabskaution.  

Kreditpakken – Bankpakke II 

Kreditpakken gav penge- og realkreditinstitutter, der opfyldte solvenskravet på 8 procent, 

muligheden for, at ansøge om statsligt kapitalindskud i form af hybrid kernekapital frem til d. 31. 

december 2010. Implementeringen af Kreditpakken var motiveret af begrænset kapitalpolstring i de 

danske kreditinstitutter, hvilket frygtes kunne begrænse udlån og derved etablere en kreditklemme 

(Rangvid, 2013).   

                                                 
6
 Beskrivelsen af bankpakkerne er foretaget på baggrund af information fra Finansiel Stabilitet og såfremt der ikke 

fremgår andre referencer er nedenstående link anvendt som kilde: 

https://www.finansielstabilitet.dk/Default.aspx?ID=106 
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Finansiel Stabilitet fik med Kreditpakken yderligere mulighed for, at indgå aftale om ydelse af 

individuel statsgaranti med løbetid på op til 3 år til Penge- og realkreditinstitutter på statens vegne. 

Disse individuelle garantier havde til formål, at sikre de danske institutters mulighed for, at 

fremskaffe kapital i forbindelse med udløbet af Bankpakke I. De sidste garantier udløb i november 

2013. 

Exitpakken – Bankpakke III 

Exitpakken trådte i kraft 1. oktober 2010 og afløste derved Bankpakke I, der ophørte d. 30. 

september 2010. Med ophøret af Bankpakke I ophørte også statsgarantien til pengeinstitutternes 

simple kreditorer og samtidig er nødlidende pengeinstitutter ikke længere forpligtet til, at lade sig 

afvikle af Finansiel Stabilitet. I stedet dækkes kontante indskud på op til 100.000 EUR herefter af 

Garantifonden for indskydere og investorer (herefter GII)
7
. 

Tiden op til udarbejdelsen af Kreditpakken påviste, at kontrolleret afviklingen af nødlidende 

pengeinstitutter var til fordel for instituttets kunder samtidig med, at værdierne i den nødlidende 

bank bevares bedre. Dette motiverede derfor en aftale omkring, at Finansiel Stabilitet kunne afvikle 

nødlidende banker med en tabskaution fra GII. Dette skete med henblik på, at fremtidig afvikling 

skal ske med mindst mulig gene for kunderne og uden etablering af ny økonomisk risiko for staten 

(Rangvid, 2013). 

Konsolideringspakken – Bankpakke IV 

Konsolideringspakken blev vedtaget ved et aktstykke i september 2011. Konsolideringspakken har 

til formål, at skabe større incitament for levedygtige pengeinstitutter til helt eller delvist at overtage 

nødlidende pengeinstitutter. Dette incitament skabes ved, at GII og Finansiel Stabilitet har mulighed 

for at yde en medgift til det overtagne pengeinstitut.  Dette skete konkret igennem følgende to 

modeller: 

 

 

                                                 
7
 http://www.gii.dk/ besøgt senest d. 05-12-2013 
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Model 1 – Fuld overtagelse af det nødlidende pengeinstitut eks. aktiekapital og anden ansvarlig 

kapital 

I denne model overtager det levedygtige pengeinstitut hele det nødlidende pengeinstitut samt en 

medgift der ydes, hvis dette er nødvendigt for at få en overtagelse på plads. Ordningen må ikke 

stille Finansiel Stabilitet dårligere end ved exitpakken og der skal indgås aftale omkring 

efterregulering af medgiften. Denne efterregulering er en ”earn out”, hvilket betyder at Finansiel 

Stabilitet skal kompenseres, hvis det tre år efter aftalen viser sig, at det nødlidende pengeinstitut 

leverer bedre indtjening end forventet ved aftalens indgåelse.  

Model 2 – Finansiel Stabilitet overtager det nødlidende pengeinstitut og frasælger den sunde del 

I denne model overtages det nødlidende pengeinstitut af Finansiel Stabilitet med en medgift fra GII. 

Dette sker med henblik på, at frasælge den sunde/levedygtige del af forretningen, hvilket sker uden 

tab for det nødlidende pengeinstituts simple kreditorer. 

Udviklingspakken – Bankpakke V 

Udviklingspakken blev vedtaget i marts 2012 og etableringen af Udviklingspakken havde til formål, 

at forbedre de små- og mellemstore virksomheders tilgang til finansiering. For at opnå dette blev 

Landbrugets finansierings bank oprettet og Finansiel Stabilitet overtog FIH´s ejendomsportefølje. 

Yderligere blev kapitalen bag Eksport Kredit Fonden styrket med henblik på at fremme eksporten. 

Baggrunden for at overtage ejendomsporteføljen fra FIH var et ønske om at undgå, at FIH 

mindskede deres udlån.  Af myndighederne vurderedes det, at en reduktion af FIH´s udlån både 

ville være skadeligt for statens kreditorinteresse i FIH og de virksomheder som skulle reducere 

deres krediter (Rangvid, 2013).    
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3 Rentabilitetsanalyse af Nordea Bank Danmark  

Dette afsnit har til formål, at skabe indsigt i rentabilitetsudviklingen i NBD på baggrund tidligere 

beskrevne modificerede DuPont model. Afsnittet starter med en kort præsentation af NBD, hvilken 

bliver efterfulgt af selve rentabilitetsanalysen. Afsnittet afsluttes med en delkonklusion, der vil 

besvare studiets delspørgsmål omkring forrentningen af EKF. I bilag 1 kan der findes en oversigt 

over afsnittets anvendte nøgletal og i bilag 2 kan der ses mellemregninger til disse. 

3.1 Præsentation af Nordea Bank Danmark 

Nordea Bank Danmark A/S udgør den danske del af Nordea AB koncernen og ejer fuldt ud 

datterselskaberne Nordea Realkreditselskab, Nordea Finans Danmark A/S (leasing- og factoring 

virksomhed) og Fionia Asset Company (primære indtægter fremkommer fra rentebærende 

placeringer og ejendomsinvestering)
8
. Nordea Bank Danmark A/S leverede i 2012 24 % af Nordea 

AB koncernens samlede driftsindtægter og med en medarbejderstab på 6.584, ultimo 2012, udgør 

Nordea Bank Danmark A/S en væsentlig del af Nordea AB koncernen.  

Moderselskabet i Nordea Bank Danmark A/S udgør selve af pengeinstitutvirksomheden og det er 

således moderselskabets regnskaber, der vil blive anvendt i den videre analyse. Med de ovenfor 

nævnte datterselskaber, bekræfter koncernstrukturen i Nordea Bank Danmark A/S, den tidligere 

omtalte tendens omkring dannelse af finansielle konglomerater.    

Nordea AB koncernen, er et resultat af fusion mellem svenske Nordbanken, finske Merita Bank, 

danske Unibank og norske Christiania Bank og kreditkasse, der fra 2001. Fusionen havde til formål, 

at muliggøre levering af bedre finansielle løsninger til lavere omkostninger. På koncernplan 

servicerer Nordea i dag 11 mio. kunder og er derved Nordens største finansielle koncern
9
. 

Koncernen arbejder ud fra et tredelt værdisæt, der er fælles for hele organisationen: 

- Positive kundeoplevelser 

- Det er mennesker det handler om 

- Ét Nordea team  

                                                 
8
 Dette afsnit er skrevet med udgangspunkt i 2012 regnskab for Nordea Bank Danmark AS og Nordea AB koncernen, 

med mindre der er lavet andre referencer, kommer kilder derfor herfra.   

9
 http://www.nordea.com/Om+Nordea/Oversigt+over+virksomheden/Nordeas+historie/Nordea+i+dag/1502322.html 

http://www.nordea.com/Om+Nordea/Oversigt+over+virksomheden/Nordeas+historie/Nordea+i+dag/1502322.html
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Dette værdisæt samles under den fælles vision om at være ”En Great European bank, anerkendt for 

sine medarbejdere, som skaber markant værdi for kunder og aktionærer”. 

3.2 Regnskabsanalyse af Nordea Bank Danmark 

3.2.1 Beregning af Residual indkomst 

Figur 3.1 illustrerer den realiserede residual indkomst i NBD i analyseperioden. Her kan ses, at der 

blev generet positiv økonomisk profit til og med 2007, men negativ økonomisk profit i den 

resterende del af analyseperioden. Residual indkomsten er udregnet på baggrund af gennemsnitlig 

bogførte værdi af egenkapitalen samt tre forskellige estimater for beta. Konkret anvendes følgende 

formel til, at beregne residual indkomsten: 

                                                                 ))  

Beta estimeres på baggrund af databaserene, Obis (beta=1,37) Bank Scope (beta=1,25) og Thomson 

(Beta=1,61), og forskellen mellem søjlerne i figur 3.1 viser hvilken indflydelse forskellen har på 

evalueringen af den finansielle performance i NBD.        

Figur 3.1: Udvikling i Residual indkomst Nordea Bank Danmark 2004-2012 (mio. kr.) 

Kilde: Egen tilvirkning, Data: Statistikbanken, Orbis, Thomson, Bank Scope samt NBD årsrapporter 2004-2012 

Som det fremgår af figur 3.1, er udviklingen i Residual indkomster noget varierende i 

analyseperioden og der er tale om både positive og negative værdier for residual indkomsten, som 

er udtrykt i løbende priser. Det kan derfor ikke alene ud fra denne figur vurderes, om den samlede 

-2500
-2000
-1500
-1000

-500
0

500
1000
1500
2000
2500

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

RI (Obis) RI (Bank Scope) RI (Thomson)



Lasse Peter Lorentzen Kandidatafhandling 9. december 2013   

 Cand. Merc. Finansiering og Regnskab 

Side 29 af 81 

 

forrentning afleder en positiv residual indkomst. For at kunne danne en samlet vurdering af 

periodernes residual indkomster er tabel 3.1 derfor beregnet.  

Tabel 3.1 udtrykker summen af de risikojusterede afkast fra figur 3.1 efter de er blevet 

tilbagediskonteret med inflationen, således at de alle er udtrykt i primo 2004-tal (se bilag 3 for 

udregning). Værdierne i tabel 3.1 skal derfor forstås som et samlet udtryk for difference mellem den 

realiserede forrentning af egenkapitalen og det risikojusterede afkastkrav for hele analyseperioden. 

En positiv værdi betyder således, at den realiserede forrentning af den investerede egenkapital var 

bedre end markedsniveauet og tilsvarende betyder et negativt beløb, at forrentning var under 

markedsniveauet. Matematisk kan udregningen derfor opstilles som følger: 

                                         ∑
                  

       

            ) 

 

   
 

Tabel 3.1: Akkumuleret Residual indkomst for Nordea Bank Danmark i perioden 2004-2012 

 Residual indkomst i 2004-priser 

  mio. DKK 

Obis (B=1,37)          -174  

Bank Scope (B=1,25)       990  

Thomson (B=1,61)    -2.504  

Kilde: Egen tilvirkning, Data: Statistikbanken, Orbis, Thomson, Bank Scope samt NBD årsrapporter 2004-2012     

Af tabel 3.1 fremgår det, at alt efter hvilket estimat for beta der anvendes til at evaluere residual 

indkomsten, kan der både argumenteres for, at der er realiseret afkast over og under markedsniveau. 

Med denne tabel kan det derfor ikke entydigt konkluderes om NBD i analyseperioden har generet 

afkast på markedsniveau. Tages der fx udgangspunkt i betaestimatet fra Thomson på 1,61, er der 

samlet set tabt 2,504 mia. kr. over den 9-årige periode med den pågældende investerede 

egenkapital. Da dette beløb dækker over et afkast der er summeret over 9 år, med varierende 

investeret egenkapital, er det dog stadig ikke klart, hvor negativt denne værdi skal opfattes. Til at 

skabe mere klarhed herom er tabel 3.2 beregnet. Tabel 3.2 opstiller den gennemsnitlige forrentning 

af egenkapitalen i NBD igennem analyseperioden og sammenholder denne med de gennemsnitlige 

afkastkrav, der bliver beregnet ud fra tre betaestimater. På baggrund af denne sammenligning kan 

forskellene i tabel 3.1 herved udtrykkes i procentpoint samtidig med, at der korrigeres for 

variationen i størrelsen af den investerede egenkapital. 
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Tabel 3.2: Gennemsnitlige Residual indkomst i procent, Nordea Bank Danmark 2004-2012 

  EKF, gns. Afkastkrav, gns. RI pct., gns. 

Obis 10,40 % 10,37 % 0,03 % 

Bank Scope 10,40 % 9,73 % 0,67 % 

Thomson 10,40 % 11,64 % -1,24 % 

Kilde: Egen tilvirkning, Data: Statistikbanken, Orbis, Thomson, Bank Scope samt NBD årsrapporter 2004-2012 

Af tabel 3.2 kan det aflæses, at forrentningen i gennemsnit lå meget tæt på afkastkravet, der blev 

beregnet ud fra beta estimatet på 1,37 fra Obis. Til forskel fra tabel 3.1 viser tabel 3.2 positiv 

residual indkomst beregnet ud fra betaestimatet fra Obis. Dette skyldes, at der i den gennemsnitlige 

forrentning ikke tages højde for udviklingen i den bogførte værdi af egenkapitalen. Egenkapital 

stiger igennem perioden 2004-2012 med 7,747 mia. kr., hvilket betyder, at der kommer en naturlig 

højere vægtning af de negative residual indkomster i den sidste del af analyseperioden.  

Ud fra tabel 3.2 kan det konkluderes, at afkastet har været henholdsvis under markedsniveau 

(Thomson), på markedsniveau (Obis) eller over markedsniveau (Bank Scope).  

Tages både tabel 3.1 og 3.2 i betragtning, må det samlet set vurderes, at NBD har leveret et afkast 

der er tæt på markedsniveau. 

På baggrund af denne opgørelse af analyseperiodens residual indkomst i NBD må det konkluderes, 

at det har været muligt for NBD, at drive et rentabelt pengeinstitut til trods for historisk omfattende 

finanskrise. Dette er i sig selv interessant, men forklarer ikke, hvad der har drevet denne udvikling. 

Derfor vil den resterende del af dette afsnit dekomponere de økonomiske resultater med henblik på 

at identificere disse drivers. 
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3.2.2 Dekomponering af Residual indkomst 

Figur 3.2: Udvikling i EKF og afkastkrav til egenkapital 

  

Kilde: Egen tilvirkning, Data: Statistikbanken, Orbis, Thomson, Bank Scope samt NBD årsrapporter 2004-2012 

Af figur 3.2 udtrykkes det tydeligt, at den inkonsistente udvikling i residual indtægten stammer fra 

udvikling i EKF frem for udvikling i afkastkravet til egenkapitalen. Dette må dog også vurderes 

forventeligt, da der anvendes en konstant beta og markedspræmie og det således kun er udviklingen 

i renten på den 10-årige statsobligation, der varier i afkastkravet komponenter.  

Udviklingen i figur 3.2 bidrager med en relevant dekomponering af den historiske residual 

indkomst, der afbilleder, at udviklingen i residual indkomsten er drevet af EKF. Dog skabes der kun 

i begrænset omfang indsigt i driften af NBD og derved baggrunden for denne udvikling. For at 

skabe indsigt i den bagvedliggende udvikling er yderligere dekomponering af EKF derfor 

nødvendig.  

3.2.3 Dekomponering af EKF 

EKF kan beregnes både ud fra årets resultat divideret med periodens gennemsnitlige egenkapital 

eller ved afkastgraden divideret med gearing. Derfor skal faldet i EKF forstås, enten som en 

faldende evne til at forrente den investerede kapital eller som resultat af ændret gearing. 
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For at komme nærmere en forståelse af den driftsmæssige udvikling, ses nedenfor en 

dekomponering af EKF, hvor afkastningsgraden udtrykker evne til at forrente de samlede aktiver og 

gearing udtrykker udviklingen i forholdet mellem egenkapital og fremmedkapital.  

Figur 3.3: Udvikling i EKF forklaret af udvikling i afkastgraden og gearing 

Kilde: Egen tilvirkning, Data: NBD årsrapporter 2004-2012 

Figur 3.3 illustrerer udviklingen i EKF i pct. point på venstre x-akse samt indeks for 

afkastningsgrad og gearing på højre x-akse. Afkastgraden og gearing beregnes ud fra følgende 

formler: 

            
                         

                   
                               

                 

                   
  

Fra figur 3.3 kan det konkluderes, at udviklingen i EKF og afkastningsgrad følger hinanden 

igennem analyseperioden, hvilket stærkt indikerer, at udviklingen i EKF primært er resultat af 

udviklingen i afkastningsgraden. Afkastgraden topper i 2006 og har derefter en klar negativ tendens 

igennem analyseperioden kun afbrudt at en kortvarig stigning i 2010 således, at den i 2012 var 

svundet ind til 0,09 %.   

Udviklingen i gearingen er mindre varierende og egenkapitalens andel af de samlede aktiver falder 

frem til 2010 og stiger derefter til indeks 83, hvilket svare til at egenkapitalen udgør 3,33 % af de 

samlede aktiver (ved indeks 100 udgør egenkapitalen 4 % af de samlede aktiver). Der er derved tale 

om en meget høj gearing, der stiger igennem perioden. Den forøgede gearing kan virke 

overraskende taget det stigende fokus på ansvarlig kapital i betragtning, men dette skyldes, at der i 
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stedet for øget egenkapital anvendes efterstillede kapitalindskud til polstring mod tab. 

Egenkapitalen er dog stadig efterstillet denne del af fremmedkapitalen og derfor behandles denne 

type fremmedkapital ikke særskilt for anden fremmedkapital i denne sammenhæng. Det er dog 

yderst væsentligt for investor, at overveje denne meget markante gearing. Den høje gearing stiller 

store krav til stabiliteten i driftens afkast, da der med så betragtelig gearing ikke er plads til 

realisering af større tab. Derved forklarer den høje gearing ikke hvad der har muliggjort, at NBD har 

bevaret positive EKF i hele analyseperioden, men understreger nødvendigheden for, at der heller 

ikke i fremtiden forekommer større tab.  

3.2.4 Dekomponering af afkastgraden 

Afkastgradens klare effekt på EKF motiverer yderligere dekomponering således, at der skabes 

indsigt i, hvad der driver den negative udvikling i afkastningsgraden. Afkastgraden kan 

dekomponeres i profitmargin og nedskrivningsmargin, hvilket derved differentierer 

omkostningerne, der er forbundet med nedskrivninger på udlån og garantier fra den resterende del 

af driftens resultat. Udregning og sammenhæng kan derved illustreres ved følgende formel: 

                         –                      , hvor følgende gælder: 

              
                                             

                 
  

                    
                                     

                 
 

Differentiering af omkostninger til nedskrivninger på udlån og garantier, skaber både øget forståelse 

for en væsentlig omkostningspost samt kvaliteten af væsentlig del af aktivsiden af balance i NBD. 

Ultimo 2012 udgjorde udlån 251,39 mia. kr. og derved 36,5 % af de samlede aktiver (NBD 

årsrapport 2012, IFRS korrigeret tal), hvilket understreger relevansen af forståelse for udviklingen i 

nedskrivningerne herpå.  
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Figur 3.4: Udvikling i afkastgraden sammenholdt med Profitmargin og Nedskrivningsmargin 

Kilde: Egen tilvirkning, Data: NBD årsrapporter 2004-2012 

Figur 3.4 illustrerer en interessant sammenhæng mellem den ovenfor opgjorte residual indkomst og 

nedskrivninger. Tidligere viste figur 3.1, at der i NBD blev genereret økonomisk profit i perioden 

2004-2007, hvor figur 3.4 nu viser, at der i samme periode udelukkende blev rapporteret positive 

nedskrivninger (derfor opskrivninger). Perioden med positive netto nedskrivninger, bliver efterfulgt 

af negative netto nedskrivninger i den resterende del af analyseperioden, hvor der tilsvarende alene 

blev realiseret negativ økonomisk profit. Selv uden reference til udviklingen i den økonomiske 

profit, kan det af figur 3.4 ses, at udviklingen i nedskrivninger i stor grad har influeret rentabiliteten 

i NBD. Ses der på udviklingen i Profitmargin, kan det ikke umiddelbart aflæses at perioden dækker 

over historisk finanskrise.  

En anden interessant pointe illustreres igennem udviklingen i profitmargin, hvor de tre bedste 

perioders resultater ligger i perioden 2009-2012, hvilket betyder, at profitmargin er bedre i årene 

efter finanskrisens udbrud end tiden op til. Når afkastgraden vurderes ud fra udviklingen i profit- og 

nedskrivningsmargin må det derfor vurderes, at profitmargin, til trods lavere niveau i 2007/08, 

bidrager forholdsvis stabilt til afkastgraden. Dette betyder, at det er variansen i 

nedskrivningsmargin, der primært forårsager den turbulente udvikling i afkastgraden.   

Udviklingen i nedskrivningsmargin, er kraftigt indvirket af implementering af IFRS i 2005 samt 

konjunkturudvikling (fremførte tal for 2004 og 2012, er som tidligere anført IFRS tilpasset), hvilket 

begrænser indsigten i aktivkvaliteten. Samtidig dækker profitmargin over så stor en del af 

forrentningen, at det er svært at skabe indsigt i driften ud fra figur 3.4. Dette motiverer derfor 

yderligere analyse af udviklingen i nedskrivninger samt dekomponering af Profitmargin.  
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For at skabe en bedre forståelse for udviklingen i nedskrivninger er tabel 3.3 udarbejdet. Tabel 3.3 

illustrerer udviklingen i regnskabsposterne ”Udlån” og ”Nedskrivninger på udlån, netto” samt egne 

beregninger af nedskrivningsprocent og rentedækningsgrad. 

Tabel 3.3: Udvikling i Udlån, nedskrivninger, nedskrivningsprocent samt rentedækningsgrad 

 Beløb i mio.  kr. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Udlån 190.518  228.361  268.897  293.869  348.467  368.764  361.114  267.010  251.390  

Nedskrivninger på 

udlån, netto 

             

158  

             

384  

             

666  

             

116  -1.456  -4.815  -3.172  -2.380  -3.704  

Nedskrivningspct. -0,08 % -0,18 % -0,27 % -0,04 % 0,45 % 1,34 % 0,87 % 0,76 %  1,43 % 

Rentedækningsgrad -36,16  -14,37  -8,58  -50,49  5,01  1,80  2,86  3,50  2,22  

Kilde: Egen tilvirkning, Data: NBD årsrapporter 2004-2012 

Af tabel 3.3 fremgår en tydelig ustabilitet i netto nedskrivninger igennem analyseperioden. Som 

tidligere påpeget, er der rapporteret positive nedskrivninger frem til om med 2007, hvilket har været 

med til at forbedre NBD’s regnskabsmæssige resultater. Regnskaberne bliver dog ramt af den 

nedadgående konjunktur i 2008, hvorfra der bliver realiseret store nedskrivninger. Til at 

kvantificere de store svingninger i nedskrivningerne, kan nævnes at perioden 2007-2012, havde en 

år-til-år forskydning på minimum 792 mio. kr. (2010-2011).  

Ses der på udviklingen i det samlede udlån, kan der også konstateres store ændringer, men med den 

forskel at der fremgår en relativ klar trend i udviklingen. I perioden 2004-2009 stiger værdien af 

udlån hvert år og akkumuleret stiger værdien af de samlede udlån med 178,25 mia. kr. svarende til 

93,6 %. I den resterende del af analyseperioden mindskes det samlede udlån således, at ultimo 

værdien i 2012 udgør 251,390 mia.. Dette svare til en nettostigning på 60,87 mia. kr. svarende til 

31,95 % i forhold til 2004. 

Til at kunne vurdere udviklingen i nedskrivninger med det samlede udlån er 

nedskrivningsprocenten beregnet. Nedskrivningsprocenten er beregnet som periodens 

nedskrivninger divideret med den gennemsnitlige værdi af udlån og udtrykker derved den 

procentvise værdiforringelse af udlånsporteføljen. På baggrund af nedskrivningsprocenten kan det 

derved ses, at de negative nedskrivninger i 2006 udgør 0,27 % af det gennemsnitlige udlån i 

perioden. Dette må opfattes som en væsentlig faktor i forhold til den samlede drift. Omvendt kan 

konstateres, at der i 2009 og 2012 blev realiseret henholdsvis nedskrivningsprocenter på 1,34 og 

1,43, hvilket nødvendiggør en høj udlånsmargin til at bevare en rentabel udlånsforretning.  
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Principielt er stigende nedskrivninger i sig selv ikke problematiske, hvis det bliver kompenseret 

igennem en tilstrækkelig stor udlånsmargin. Udviklingen i rentedækningsgraden udtrykker denne 

sammenhæng. Rentedækningsgraden beregnes ved, at dividere periodens nettorenteindtægter med 

nedskrivningerne og udtrykker derfor, hvor mange gange periodens nettorenteindtægter kan dække 

en periodes nedskrivninger. Af tabel 3.3 fremgår det, at der i analyseperioden som minimum er 

realiseret en rentedækningsgrad på 1,8 til trods af turbulente forretningsvilkår. Dette betyder, at 

NBD har formået, at realisere nettorenteindtægter, der har kunnet absorberer selv atypiske store 

nedskrivninger. Disse beregninger tager ikke højde for faste udgifter og kapital omkostninger, men 

udtrykker dog stadig en interessant robusthed i den fundamentale bankforretning, taget krisens 

omfang i betragtning.   

Tabel 3.4: Nedskrivninger fordelt på kategori 

Beløb i mio. kr. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Tilgodehavender hos kreditinstitutter -5 -5 2 8 1 0 0 0  - 

 - heraf nedskrivninger -25 -5 0 0 0 0 0 0  - 

 - heraf tilbageførsler og indgået på 

tidligere afskrevne fordringer 20 0 2 8 1 0 0 0 - 

Udlån og andre tilgodehavender 163 426 661 72 -1.227 -3.174 -2.284 -2.197 - 

 - heraf nedskrivninger -1.401 -1.128 -1.509 -1.059 -2.164 -3.885 -3.394 -3.913 - 

 - heraf direkte tab - - - - -479 -1.329 -1.416 -1.630 - 

 - heraf nedskrivninger brugt til at  

dække tab - - - - 313 1.068 1.180 1.377 - 

 - heraf tilbageførsler og indgået på 

tidligere afskrevne fordringer 1.564 1.554 2.170 1.131 1.103 972 1.346 1.969 - 

Ikke-balanceførte poster - -37 2 36 -231 -1.641 -887 -184 - 

 - heraf nedskrivninger - -14 -96 -130 -275 -1.722 -1.049 -355 - 

 - heraf tilbageførsler og indgået på 

tidligere afskrevne fordringer - -23 98 166 44 81 162 171 - 

Nedskrivninger på udlån og andre 

tilgodehavender i alt 158 384 665 116 -1.457 -4.815 -3.171 -2.381 -3.704 

Kilde: Egen tilvirkning, Data NBD 2004-2012 

Tabel 3.4 supplerer tabel 3.3 med en opdeling af netto nedskrivninger for derved, at give et bedre 

indblik i de forhold, der har drevet udviklingen i netto nedskrivningerne. I tabel 3.4 er ovenstående 

nettotal for nedskrivninger opdelt i kategorierne ”Tilgodehavender hos kreditinstitutter”, ”Udlån og 

andre tilgodehavender” samt ”ikke-balanceførte poster”.  

Af mellemresultaterne i opgørelsen fremgår det, at det primært er den foretagne værdireguleringen 

af Udlån og andre tilgodehavender, der influerer de samlede netto nedskrivninger. Dog kan det også 
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konstateres, at der i 2008-2011 er foretaget værdiregulering af ikke-balanceførte poster, der også 

indvirker nettonedskrivninger med signifikante beløb. Mellemresultaterne i disse tre kategorier 

beregnes ud fra periodens nedskrivninger fratrukket tilbageførsler og tidligere afskrevne fordringer. 

Yderligere specificeres udlån og andre fordringer med direkte tab og nedskrivninger brugt til at 

dække tab. 

Nedskrivningerne bliver beregnet ud fra estimering af fremtidige pengestrømme, der efterfølgende 

bliver tilbagediskonteret med den effektive rente (der blev fastsat ved indregning). Periodens 

nedskrivning beregnes derefter ved forskellen mellem nutidsværdien af de fremtidige 

pengestrømme og den hidtidige bogførte værdi. Denne fremgangsmåde betyder, at posternes værdi 

både kan nedskrives og opskrives med denne udregning. Med denne fremgangsmåde afhænger 

informationsværdien i nedskrivningerne derved af kvaliteten af estimeringen af de fremtidige 

pengestrømme.  

Estimeringen af disse fremtidige pengestrømme sker ud fra det reguleringsmæssige krav omkring 

objektiv indikation for værdiforringelse og sker både på individuel- og gruppevis. Fordelen ved at 

der anvendes både individuelle og gruppevise vurderinger er at tabsgivende begivenheder, der 

endnu ikke kan dokumenteres på individuelt niveau, potentielt kan indregnes på gruppeniveau. 

Derved kan den estimeret værdiændring stadig udtrykkes i regnskabet. Generelt må det forventes, at 

et tab kan vurderes tidligst på gruppeniveau og mest retvisende på baggrund af individuel 

vurdering.        

Hvad der taler for en god validitet i disse estimater for fremtidige pengestrømme er, at det må 

forventes, at et pengeinstitut som NBD råder over de faglige kompetencer og erfaringer til at 

foretage relevante estimater. Samtidig bliver de rapporterede nedskrivninger og deres begrundelser 

fulgt af Finanstilsynet. Tilsynet med opgørelserne må forventes, at have positiv effekt på kvaliteten 

af de opgjorte nedskrivninger, men nedskrivningerne må stadig opfattes som værende stærkt 

influeret at ledelsesmæssige skøn. Graden af skøn kommer også til udtryk i tabel 3.4, hvor det kan 

ses, at der tilbageføres tidligere nedskrivninger i ikke uvæsentlig grad igennem hele 

analyseperioden. Netop specificeringen af tilbageførslerne illustrerer hvordan de nedskrivninger, 

der indregnes i perioden 2004-2007 opvejes af tilbageførsler og derved skaber grundlag for positive 

nedskrivninger. Derved illustreres effekten af implementering af neutralitetsprincippet, hvor det var 
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forventet, at der i starten ville forekomme tilbageførsler af tidligere oparbejdede 

”nedskrivningsreserver”. 

Tabel 3.4 er mærket af manglende datatilgængelighed, da de opstillede tal ikke bliver specificeret 

på samme vis igennem helle analyseperioden. Dette indvirker, at der for 2012, kun er opgjort IFRS 

korrigeret tal for mellemresultater og det derfor ikke er muligt at opstillet en komplet tabel. 

Yderligere er opgørelse af posterne ”Direkte tab” og ”Nedskrivninger brugt til at dække tab” er 

indvirket af manglende værdier for perioden 2004-2007. Dog kan det stadig konkluderes, at der i 

peroden 2008-2011 sker en stigning i ”Direkte tab” og ”Nedskrivninger anvendt til at dække direkte 

tab”, hvilket indikerer, at NBD begynder, at realisere det tidligere nedskrivninger. Hvor de bogførte 

nedskrivninger udtrykker det objektive skøn for værdiforringelse, udtrykker direkte tab de faktiske 

tab. Derved må det forventes, at nedskrivningerne på sigt enten tilbageføres eller realiseres som 

direkte tab. Vurderes perioden 2008-2011, tilbageføres der nedskrivninger svarende til ca. 40 

procent af de foretagende nedskrivninger.       

Ud fra NBD’s egne noter til nedskrivningerne, nævnes det igennem analyseperioden, at det er de 

små og mellemstore erhvervskunder samt landbrugssektoren, der generelt klare sig mindre godt, 

hvorimod de store internationale erhvervskunder i større grad formår at tilpasse sig. Det fremhæves 

endvidere, at nedskrivningerne fortrinsvis forekommer som følge af nedskrivninger på mange, frem 

for få engagementer. Det nævnes også at nedskrivningerne i 2009 og 2010 indeholder hensættelser 

på henholdsvis 900 mio. kr. og 800 mio.kr. til den danske statsgarantiordning, hvilket også har 

bidraget til, at netop nedskrivningerne i disse regnskabsperioder er atypiske høje
10

. Inklusionen af 

hensættelser til den danske statsgarantiordning betyder derved, at dele af nedskrivninger ikke 

afspejler forringelse af forventningerne til udlånsporteføljen. 

Samlet set må det konkluderes, at nedskrivningerne i NBD igennem analyseperioden, har været 

meget varierende og at udviklingen heri er baseret på forventninger til fremtidige pengestrømme, 

frem for forretningsmæssig performance i regnskabsperioden. Størrelsesordnen af nedskrivningerne 

betyder, at det må betragtes som afgørende for den overordnende rentabilitet, at opretholde et 

konkurrencedygtigt nedskrivningsniveau. Vurdering af niveauets konkurrencedygtighed kræver dog 

                                                 
10

 Noterne omhandler nedskrivninger på NBD koncernen uden at isolere moderselskabet. Ud af koncernens samlede 

nedskrivninger udgør nedskrivninger fra moderselskabet langt størstedelen (ca. 87 % i 2012 rapporten) og derfor 

vurderes disse noter stadig interessante i forhold til, at skabe forståelse for nedskrinvingerne i moderselskabet.   
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en supplerende relativ vurdering og kan derfor ikke vurderes ud fra udviklingen i NBD´s egne tal. 

Set ud fra studiets formål må det derfor betragtes relevant, at vurdere analyseperiodens samlede 

nedskrivningsniveau frem for udviklingen fra perioden til periode. Yderligere må det også vurderes 

relevant, at foretage supplerende analysere af nedskrivningerne i forhold til konkurrenterne. Derved 

vil det yderligere kunne fastlægges om nedskrivningsniveauet i NBD, har været konkurrencedygtigt 

i analyseperioden. 

3.2.5 Dekomponering af Profitmargin 

Profitmargin udtrykker afkastgraden fratrukket udviklingen i nettonedskrivninger og kan derfor 

betragtes som et mere driftsorienteret nøgletal. Profitmargin udtrykker summen af en periodes 

indtægter og udgifter set i forhold til de gennemsnitlige Aktiver i alt. Profitmargin kan derfor også 

naturligt opdeles i indkomstmargin og omkostningsmargin og derved beregnes ud fra følgende 

formel: 

                                                => 

 

 
                     

                 
 

                                               )

                  
 

Analyseperiodens udvikling i profitmargin er illustreret i figur 3.5, hvor det fremgår, at udviklingen 

her har været mindre udsvingene, end det er tilfældet med nedskrivningsmargin. Denne relativt 

stabile udvikling i profitmargin (venstre y-akse) kan forklares igennem, at NBD har formået, at 

bevare en tæt korrelation imellem indtægter og udgifter. I figuren er der inkluderet indeks for 

indkomstmargin og omkostningsmargin (høje y-akse), hvilket illustrerer netop dette.  

Interessant er det også at indekset for indkomstmargin i hele perioden ligger over indekset for 

omkostningsmargin. Dette betyder, at der trods turbulent forretningsvilkår og ændringer i 

indtægternes størrelse har det været muligt, at tilpasse omkostninger i samme periode. Der 

forekommer et fald i niveauet på profitmargin i regnskabsperioderne 2007 og 2008, men samlet set 

må udviklingen, dog betragtes som værende meget stabil. Især når det tages i betragtning, at 

analyseperioden dækker over en historisk omfattende krise. Herved kan NBD’s evne til, at tilpasse 

udgifter efter indtægter opfattes som en afgørende faktor for, at skabe den stabilitet som den 

tidligere nævnte høje gearing nødvendiggør.  
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Figur 3.5: Udvikling i Profitmargin sammenholdt med indkomst- og omkostningsmargin 

Kilde: Egen tilvirkning, Data NBD 2004-2012 

Figur 3.5 illustrerer evnen hos NBD til, at tilpasse udgifter med indtægter, men skaber ikke indblik i 

hvilke indtægts- og udgiftskilder, der har skabt disse resultater. For at skabe indsigt i indtægternes 

oprindelse vil indkomstmargin blive dekomponeret med henblik på, at identificere hvilke 

indtægtskilder, der har drevet denne udvikling. Dette sker konkret igennem en opdeling af 

indkomstmargin i henholdsvis Rentemargin, Gebyrmargin, Handelsmargin og Anden 

indkomstmargin. Analysen af indtægtsgrundlaget vil blive efterfulgt af en opdeling af 

bagvedliggende omkostninger i omkostningsmargin. 
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3.2.6 Dekomponering af Indtægtsmargin 

Figur 3.6: Dekomponeret udvikling i indkomstmargin 

Kilde: egen tilvirkning, Data NBD årsrapport 2004-2012 

Figur 3.6 udtrykker analyseperiodens indkomstmargin opdelt efter indtægternes 

oprindelseskategori. Herved udtrykker figuren dels udvikling i indkomstmargin samt hvordan de 

enkelte nøgletal har bidraget til denne udvikling. Konkret beregnes nøgletallene med følgende 

formel, der også udtrykker den interne sammenhæng: 
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Af figur 3.6 kan det ses, at det er rente- og gebyrmargin, der udgør størstedelen af indtægterne. 

Dette udtrykker derfor, at det er den traditionelle bankdrift, der primært har genereret 

analyseperiodens indtægter. Ses der isoleret på summen af rente- og gebyrmargin kan det ses, at 

summen af disse to nøgletal udvikler sig rimelig stabilt, med et laveste niveau i 2006 på 1,4 % og 

højest i niveau på 1,81 % i 2004 og 2012.    

Udviklingen i Handels- og Anden indkomstmargin, udtrykker henholdsvis den handelsbaserede del 

af forretningen samt resultat fra associerede virksomheder og intern koncernhandel. Derfor må det 
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også betragtes som naturligt, at der er en vis volatilitet i handelsmargin. Alt efter omfanget af et 

pengeinstituts handelsafdeling, kan der argumenteres for, at der må forventes en vis indtjening som 

er afledt af transaktioner på vegne af pengeinstituttets kunder. Indtægterne stammer fra korte 

positioner, der er afledt af handler udført på vegne af kunderne og kan derfor betragtes som en form 

for transaktionsomkostning frem for reel handel for egen regning. Disse indtægter stammer derved 

fra godt købmandskab i handelsafdelingen og bliver udtrykt igennem postens kursreguleringer. 

Indtægterne er derfor afledt af den daglige kundehåndtering og taler derfor for, at dele af 

handelsindtægterne burde opfattes som resultat af bankdrift frem for spekulation (Baldvinsson et al 

2011). Indvirkning heraf på ovenstående vil blive undersøgt nærmere med den kommende analyse 

af Handelsmargin. 

Foruden den reelle udvikling i forretningens indtjening, har der også igennem analyseperioden 

været foretaget flere ændringer i anvendt regnskabspraksis, som har haft indvirkning på udviklingen 

i nøgletallene. Derfor vil disse ændringer og deres effekt, kort blive gennemgået for at modificere 

det overordnede udtryk af drift, der illustreres i figur 3.6, hvorefter de enkelte nøgletal vil blive 

analyseret. 

I 2005 skiftedes den anvendte regnskabspraksis for moderselskabet NBD fra Finanstilsynets 

regnskabsbekendtgørelse til IFRS, hvilket blev anvendt indtil 2012, hvor der blev skiftet tilbage til 

finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse. Dette har haft væsentlig indvirkning på både præsentation 

og måling og derved forringet sammenligneligheden. Der er i regnskaberne opgivet IFRS korrigeret 

tal på mellemresultat niveau for i både 2004 og 2012. Dette betyder, at ændringerne i anvendt 

regnskabspraksis ikke har påvirket udviklingen i figur 3.6, men alene begrænser tilgængeligheden 

af sammenlignelige noter til regnskabsposterne.  

I 2006 ændredes præsentationen af posten Gebyr og Provisionsindtægter, hvilket betyder, at det 

ikke er muligt at dekomponerer posten i 2004 på samme vis som de efterfølgende år. Med 

implementeringen fra 2006 opgjordes sammenligningstal for 2005, hvilket betyder, at det alene er 

2004 der mangler sammenlignelige tal. Med ovennævnte skift, tilbage til Finanstilsynets 

regnskabsbekendtgørelse, skiftede også opgørelsen af noter til Gebyr og provisions indtægter. Dette 

betyder, at der heller ikke for 2012-tallene kan foretages dekomponering, der er sammenlignelig 

med den resterende del af analyseperioden. Da ændringen kun omhandler præsentationen, vil denne 

ikke have indvirkning på netto posten og derfor er figur 3.6 ikke er påvirket. 
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I 2007 blev der ændret i klassificeringen af de indtægter, som stammer fra leverede serviceydelser, 

tilknyttet handel med afledte finansielle instrumenter for Nordea Finland. Ændringen betød, at disse 

indtægter ikke længere blev klassificeret under ”Andre indtægter”, men i stedet som ”Gebyrer og 

provisioner netto”. Dette skete med effekt fra 2007 regnskabet og indvirkede, at de rapporterede 

sammenligningstal for 2006 blev korrigeret således, at 480 mio. kr. blev flyttet fra ”Andre 

indtægter” til ”Gebyrer og provisioner netto”. I figur 3.6 er der anvendt ikke-korrigerede tal for 

2006 og denne forholdsvise signifikante ændring, skal derfor tages i betragtning i perioden 2007-

2012. Denne ændring betyder, at indtægterne bliver klassificeret mere retvisende (da kurtage fra 

markedsafdelingen nu bliver klassificeret med den øvrige kurtage), men til gengæld mindskes 

indblikket i hvilke indtægter der stammer fra eksternt salg kontra internt i koncernen. Denne 

skildring er relevant, da det ikke nødvendigvis kan forventes, at de interne afregningspriser matcher 

markedsniveauet, som man må forvente gør sig gældende for eksternt salg. Derfor må denne 

ændring forventes også at have medvirket til faldet i Anden indkomstmargin og stigningen i 

Gebyrmargin fra 2006 til 2007. Dog foreligger der ikke tal for effekten af denne ændring i 2007 

eller den resterende del af analyseperioden og derfor kan der ikke korrigeres eller måles.    

I 2008 blev der ændret klassificering på baggrund af implementering af IAS 39 (bogføring af 

sikringsinstrumenter) og IFRS 7 (rapporteringskrav til finansielle instrumenter). Ændringerne 

betød, at finansielle aktiver, der opfylder definitionen på udlån og andre tilgodehavender, og 

samtidig ikke er stiftet eller påtaget med handel for øje (altså hold til udløb), kan inkluderes i 

nettorenteindtægter. I 2008 årsrapporten blev der rapporteret sammenligningstal fra 2007, hvor 

posten ”Renteudgifter” blev reduceret med 297 mio. kr. og posten ”Nettoresultat af finansielle 

poster til dagsværdi” blev korrigeret tilsvarende. Herved sker derfor en styrkelse af Rentemargin og 

en svækkelse af Handelsmargin. Til beregningerne af figur 3.6 er der ikke korrigeret for dette, 

hvilket betyder, at vurdering af perioden 2008-2012 skal ske med denne ikke uvæsentlige ændring i 

mente. Denne ændring må derfor skabe en forventning om styrkelse af posten ”Renteudgifter” og 

reducering af posten ”Nettoresultat af finansielle poster til dagsværdi” i perioden 2008-2012. 

I 2010 revurderede NBD sit skøn omkring hvornår gebyrer og provisioner skal inddrages i den 

effektive rente. Det præciseredes, at gebyrer og provisioner, som betragtes som en integreret del af 

den effektive rente, forsat vil blive indregnet i nettorenteindtægter, mens gebyrer og provisioner, der 

betragtes som betaling af en ydelse, klassificeres som Gebyr og provisionsindtægter. Der er dog tale 

om en ikke uvæsentlig ændring i dette skøn, da sammenligningstallene fra 2009 bliver korriget 
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således at Renteindtægter stiger med 346 mio. kr. og Gebyrindtægter falder tilsvarende. Der 

anvendes forsat ikke-korrigerede tal i figur 3.6 og derfor har denne ændring i anvendt 

regnskabspraksis indvirkning i perioden 2010-2012. Her må det forventes, at Renteindtægter er 

styrket og gebyrindtægterne er tilsvarende svækket.  

3.2.7 Analyse af Rentemargin 

Tabel 3.5: Dekomponering af Nettorenteindtægter 

Beløb i mio. kr.  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Renteindtægter                   

Tilgodehavender hos 

 Kreditinstitutter 

3.043 2.857 3.495 3.858 5.044 1.145 1.064 1.012 381 

Udlån og  

andre tilgodehavender 

7.375 8.060 10.011 14.568 18.118 12.086 10.011 10.626 9.953 

Rentebærende værdipapirer  

og obligationer 

4.571 4.240 4.311 5.967 8.230 8.933 5.287 2.917 2.084 

Afledte  

finansielle instrumenter 

- - - - - - - - -604 

Andre renteindtægter -1.416 -634 478 434 516 -199 628 416 481 

Renteindtægter i alt 13.573 14.523 18.295 24.827 31.908 21.965 16.990 14.971 12.295 

Renteudgifter          

Gæld til kreditinstitutter  

og centralbanker 

-4.116 -4.352 -5.885 -8.323 -12.141 -3.565 -1.862 -2.035 -619 

Indlån og anden gæld -3.430 -4.382 -6.325 -10.140 -11.977 -6.120 -3.225 -3.611 -2.960 

Udstedte værdipapirer -80 -18 -1 - - -254 -192 - - 

Efterstillet kapitaltilskud -226 -268 -353 -479 -489 -215 -179 -568 -491 

Andre renteudgifter -7 15 -18 -28 -6 -3.163 -2.462 -426 - 

Renteudgifter i alt -7.859 -9.005 -12.582 -18.970 -24.613 -13.317 -7.920 -6.640 -4.070 

Netto renteindtægter 5.714 5.518 5.713 5.857 7.295 8.648 9.070 8.331 8.225 

Kilde: Egen tilvirkning, Data: NBD 2004-2012 

Tabel 3.5 udgør en opsummering af de rapporterede noter til posten ”Nettorenteindtægter” og 

udtrykker derfor den bagvedliggende udvikling. Af tabel 3.5 kan det overordnet ses, at indtægter fra 

Udlån og andre tilgodehavender udgør størstedelen af posten Renteindtægter i alt. Igennem 

perioden 2004-2010 udgør indtægter fra udlån og tilgodehavender således imellem 54 og 59 procent 

af de samlede renteindtægter, hvorefter der sker en stigning til henholdsvis 71 procent i 2011 og 81 

procent i 2012. Den resterende del af indtægterne udgøres primært fra værdipapirer og obligationer 

samt tilgodehavender hos kreditinstitutter, der begge udgør væsentlige bestanddele af de samlede 

indtægter. Dog ses et væsentligt fald i indtægterne fra kreditinstitutter fra 2009 og frem, hvilket 

betyder, at posten er relativ beskeden i ultimo 2012. De resterende renteindtægter udgøres af posten 

Andre renteindtægter, der bl.a. dækker over terminskontrakter samt afledte finansielle instrumenter. 

Disse må betragtes som sikring mod fald i de øvrige renteindtægter, hvilket dog ikke specificeres 
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yderligere. Samtidig må det forventes, at en effektiv sikring bliver dannet ud fra en 

helhedsbetragtning og derfor ikke nødvendigvis direkte kan opdeles i sikring af fx udlån og andre 

tilgodehavender.  

På renteudgiftssiden kan det af tabel 3.5 ses, at det er renteudgifter til kreditinstitutter og 

centralbanker samt indlån og anden gæld, der dominere udviklingen i de samlede renteudgifter. 

Udviklingen i begge poster udvikler sig forholdsvis ens frem til 2009, hvor de begge falder kraftigt. 

Herefter udgør renteomkostninger fra udlån og anden gæld væsentlig større beløb end 

renteudgifterne fra kreditinstitutter og centralbanker. Med skiftet i 2009 følger en markant stigning i 

posten Andre renteudgifter som må tolkes som sikring af renteudgifter, da posten indeholder 

terminskontrakter og stigningen sker samtidig med fald i de øvrige renteudgifter. Den resterende 

forklaring i de samlede renteudgifter findes i posterne udstedt obligation, der har et meget 

begrænset omfang, og efterstillet kapital, der i analyseperioden gennemsnitligt udgør ca. 363 mio. 

kr.   

Ovenstående forklarer hvilke komponenter, der har drevet udviklingen i nettorenteindtægterne, men 

sammenkobler ikke udviklingen i resultatposterne med de bagvedliggende balanceposter. Ved 

sammenligning med de bagvedliggende balanceposter kan der beregnes gennemsnitlige rentesatse, 

hvilket muliggør økonomisk evaluering af udviklingen. Tabel 3.6 viser beregnede 

gennemsnitsrenter samt udviklingen i CIBOR 3 mdr. der anvendes til, at beregne rentemarginaler 

for henholdsvis indlån og udlån samt præmien for efterstillede kapitalindskud. Analyse af disse tre 

poster har til formål, at evaluere potentialet i pengeinstitutternes ret til, at modtage indlån fra 

offentligheden, indtægter ved udlån samt omkostninger, der er forbundet med efterstillede 

kapitalindskud. For renteindtægter og renteudgifter, der strammer fra obligationer og værdipapirer 

samt forpligtelser/tilgodehavender hos kreditinstitutter, må det forventes, at gældende vilkår 

afspejler markedsniveauet. Derfor vil der ikke blive foretaget yderligere analyser af disse poster. 

Dette vurderes på baggrund af, at der er tale om finansielle aktiver/forpligtelser, der holdes til udløb 

og at NBD handler disse produkter på lige vilkår med de øvrige aktøres.  
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Tabel 3.6: Udvikling i Indlånsmargin, Udlånsmargin og præmie på efterstillet kapitalindskud  

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Gns. indlånsrente 1,62 % 1,92 % 2,53 % 3,78 % 4,00 % 1,93 % 0,97 % 1,09 % 0,93 % 

Gns. udlånsrente 3,87 % 3,85 % 4,03 % 5,18 % 5,64 % 3,37 % 2,74 % 3,42 % 3,89 % 

Gns. rente, efterstillede 

kapital 2,42 % 2,77 % 3,45 % 4,81 % 5,15 % 2,26 % 1,89 % 3,82 % 2,56 % 

CIBOR 3 mdr. 2,20 % 2,22 % 3,18 % 4,44 % 5,28 % 2,48 % 1,25 % 1,38 % 0,62 % 

Indlån/udlån (gns. 

værdier) 

             

1,11  

             

1,09  

             

1,00  

             

0,95  

             

0,93  

              

0,88  

             

0,91  

             

1,07  

             

1,24  

 Margin på indlån 0,58 % 0,30 % 0,65 % 0,66 % 1,28 % 0,55 % 0,27 % 0,30 % -0,31 % 

Margin på udlån 1,68 % 1,62 % 0,84 % 0,74 % 0,37 % 0,89 % 1,50 % 2,03 % 3,27 % 

Præmie på efterstillede 

kapitalindskud 0,23 % 0,54 % 0,27 % 0,37 % -0,13 % -0,22 % 0,64 % 2,43 % 1,94 % 

Kilde: Egen tilvirkning, Data: NBD årsrapporter 2004-2012 samt Statistikbanken.dk (DNRENTA) 

Tabel 3.6 kan overordnet inddeles i beregnede gennemsnitsrenter for henholdsvis indlån, udlån og 

efterstillet kapital, den gennemsnitlige CIBOR 3 mdr. og heraf afledte rentemarginaler. Til 

beregning af de gennemsnitlige renter på ind- og udlån er det kun inddraget direkte relaterede 

rente/rentelignende indtægter, hvilket betyder at den foretagne sikring der udtrykkes af posterne 

”Andre renteindtægter” og ”Andre renteudgifter” ikke inkluderes. Matematisk kan beregningerne af 

gennemsnitsrenterne derfor udtrykkes således:      

                 
                                        

                            
 

                
                                                    

                                      
 

                                  
                                                

                                  
 

Til beregning af rentemarginalerne anvendes CIBOR 3 mdr. som alternativrente i alle tre 

beregninger og derved udtrykker de beregnede rentemarginaler forskellen mellem den 

gennemsnitlige rente og CIBOR 3 mdr. Sammenlignes med de offentliggjort rentemarginaler for 

NBD koncernen i kvartalsregnskaberne i 2010-2011 kan det ses, at disse ligger på niveau for både 

ind- og udlånsmargin. Rentemarginalerne fra kvartalsregnskaberne er der dog ikke specificeret mht. 

beregningsmetode og dækker hele analyseperioden, hvilket har motiveret egen beregning. 
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Indlånsmargin udvikler sig positiv igennem perioden 2004-2008, hvilket skyldes, at CIBOR 3 mdr. 

stiger mere end renteudgifterne fra indlån og anden gæld. Herefter sker der et fald i CIBOR 3 mdr., 

hvilket betyder en markant svækkelse af indlånsmarginalen, da indlånsrenten ikke i tilstrækkelig 

grad følger med. Dette udtrykker, at retten til at modtage indlån fra offentligheden i 2010-2012 må 

betragtes som værende en meget lidt rentabel ret for NBD.  

Udviklingen i indlånsmargin er også interessant i forhold til de tidligere omtalte renteomkostninger 

fra Indlån og anden gæld i tabel 3.4. Ud fra tabel 3.4 blev der konstateres lave renteomkostninger i 

perioden 2009-2012, som isoleret set har indvirket positivt til rentabiliteten. Tages dog tabel 3.6 i 

mente, må det dog stadig betragtes som en negativ udvikling, at renteniveauet falder.  

Udviklingen i udlånsmargin beretter om en gennemsnitlig udlånsrente, der igennem hele 

analyseperioden ligger over CIBOR 3 mdr., hvilket er positivt, men dog også må betragtes som 

forventeligt. Udlånsmargin ligger lavest i perioden 2006-2009 og klarer sig bedst i perioden 2004-

2005 samt 2011-2012 og differentierer sig derved fra udviklingen i indlånsmargin. Igen kan der 

konstateres en modsatrettet opfattelse udviklingen i forhold til tabel 3.5, hvor der netop i perioden 

2006-2009 blev udtrykt høje renteindtægter. En væsentlig pointe omkring vurdering af 

udlånsmargin er, at renteindtægterne er opgjort af NBD efter den effektive rentes metode og derfor 

også indeholder direkte forbundne provisioner og udgifter. Derved kan Udlånsmargin opfattes som 

et estimat af dækningsbidrag frem for ”brutto” renteindtægter. Med en gennemsnitlig udlånsmargin 

på 1,44 % igennem analyseperioden må det vurderes, at der er potentiale for et attraktivt afkast. 

Samtidig udtrykker denne margin dog også et behov for en høj kvalitet af udlånsporteføljen, da der 

herved heller ikke er rentespænd til at dække store nedskrivninger. Den gennemsnitlige 

nedskrivningsprocent udgjorde i analyseperioden 0,48 % og dette betyder derfor, at 

Udlånsmarginalen har været tilstrækkelig til at dække nedskrivningerne, hvilket indikerer en vis 

robusthed.  

Udviklingen i præmien på efterstillet kapitalindskud er inkluderet for, at skabe et indtryk af de 

mulige konsekvenser, som de lovmæssige kapitalkrav har haft på rentabiliteten. Præmien udtrykker 

den gennemsnitlige rente på den efterstillede kapital fratrukket CIBOR 3 mdr. og udtrykker derved 

den ekstra pris NBD har betalt for efterstillet kapital kontra CIBOR 3 mdr. I gennemsnit er der tale 

om en præmie på 0,68 %, hvilket udtrykker, at det har været dyrere for NBD at funde sig igennem 

efterstillet kapital frem for CIBOR 3 mdr.. Samtidig viser dette dog også, at der ikke er tale om 
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afgørende indvirkning på rentabiliteten i NBD. Her ud over kan der argumenteres for at CIBOR 3 

mdr. er en rente med kort løbetid og hvis der var sammenlignet med en længere løbetid, ville 

præmien yderligere mindskes.      

Samlet set må det derfor vurderes, at udviklingen i Rentemargin i høj grad har været drevet af 

indtægter fra posterne ”Udlån og andre tilgodehavender” samt obligationer og rentebærende 

værdipapir og udgifter fra ”indlån og anden gæld” samt kreditinstitutter. Samtidig kan det ses, at der 

anvendes finansielle instrumenter til sikring af både indtægter og udgifter, hvilket må forventes at 

udgøre en central del af stabiliteten i rentabiliteten. Igennem analyseperioden kan der konstateres 

pres på indlånsmargin som resultat af faldende renteniveau, hvilket mindsker det lukrative element 

ved retten til at modtage indlån fra offentligheden. Udlånsmargin udvikler sig igennem de fleste 

regnskabsperioder modsatrettet af indlånsmargin. Dette må derfor forventes, at have bidraget til 

stabiliteten i nettorenteindtægterne, eftersom der igennem analyseperioden er nogenlunde balance 

mellem ind- og udlån. Herudover må anvendelse af amortiseret kostpriser til både renteindtægter og 

renteudgifter forventes, at have bidraget til stabiliteten. Yderligere kan det konstateres, at 

omkostningerne forbundet med efterstillet kapital, kun i meget begrænset omfang, har haft 

indvirkning på Rentemargin.  

3.2.8 Analyse af Gebyrmargin 

Gebyrmargin, bliver som tidligere omtalt, beregnet på baggrund af netto gebyrindtægter og udgør 

en væsentlig andel af indtægterne i analyseperioden jf. figur 3.6. Posten Gebyrer og 

provisionsindtægter dækker over indtægter relateret til serviceydelser for kundernes regning 

eksklusiv de ydelser, der er direkte forbundne med udlån og derved inkluderet i den effektive rente. 

Posten kan opdeles i Opsparing, Betaling, Udlån og Andre provisioner, hvilket muliggør en 

vurdering af hvilken grad de enkelte forretningsområder, har bidraget til analyseperiodens 

forrentning.   
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Tabel 3.7: Dekomponering af Netto Gebyrer og provisionsindtægter 

 Beløb i mio. kr. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Gebyr og provisionsindtægter                    

Kapitalforvaltning  - 232 296 330 337 580 764 852  - 

Livsforsikring  - 73 86 64 52 39 35 29  - 

Kurtage  - 894 808 1.337 1.828 1.532 1.564 1.639  - 

Depot  - 77 54 56 79 143 145 159  - 

Indlån  - 51 39 35 30 25 23 24  - 

Opsparingsrelaterede provisioner i alt  - 1.327 1.283 1.822 2.326 2.319 2.531 2.703  - 

Betalingsformidling  - 498 468 475 472 438 405 415  - 

Kort  - 185 220 261 273 274 284 318  - 

Betalingsformidlingsprovisioner i alt  - 683 688 736 745 712 689 733  - 

Udlån  - 579 539 587 636 598 250 458  - 

Garantier og trade finance  - 662 737 856 848 912 940 884  - 

Udlånsrelaterede provision i alt  - 1.241 1.276 1.443 1.484 1.510 1.190 1.342  - 

Andre provisions indtægter  - 306 250 152 204 254 345 243  - 

Gebyr og provisionsindtægter i alt  - 3.557 3.497 4.153 4.759 4.795 4.755 5.021  - 

 

Afgivne gebyr og provisionsudgifter                   

Betalingsformidling  - -74 -68 -114 -130 -178 -139 -182  - 

Andre provisionsudgifter  -  -192 -192 -229 -256 -244 -225 -153  - 

Afgivne gebyr og provisionsudgifter i alt  - -266 -260 -343 -386 -422 -364 -335  - 

Gebyrer og provisionsindtægter, Netto 2.712 3.291 3.237 3.810 4.373 4.373 4.391 4.686 4.949 
Kilde: Egen tilvirkning, Data: NBD 2004-2012 

Som det kan ses af tabel 3.7, har der igennem analyseperioden været en stabil vækst i nettoindtægter 

fra gebyrer og provisioner, hvor 2006 er det eneste år med tilbagegang. Samlet set stiger 

indtægterne med 2,237 mia. kr. hvilket svare til en forbedring på 82 %. 

Denne vækst kan primært henføres til stigning i de opsparingsrelaterede indtægter, der igennem 

perioden 2005-2011 mere end fordobler med en stigning på 1,376 mia. kr.. Denne stigning kan igen 

henledes til positiv udvikling i indtægter fra Kapitalforvaltning samt Kurtage.   

Indtægter fra Betalingsformidling ligger forholdsvist stabilt igennem hele analyseperioden og 

bidrager i gennemsnit med 712 mio. kr. i perioden 2005-2011. Der sker et skift imellem fordelingen 

af disse indtægter, da betalingsformidling samlet set falder 83 mio. kr., hvorimod indtægter fra kort 

stiger 133 mio. kr.. Dette hvilket indvirker, at de kortrelaterede indtægter vækster fra at udgøre 27 

procent af de samlede indtægter fra betalingsformidling til 43 procent (hvor den resterende del 

udgøres af betalingsformidling).  
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Udlånsrelaterede indtægter stiger igennem perioden 2005-2011 samlet set med 101 mio. kr.. Dette 

skyldes, at den forekomne stigning i indtægter fra Garantier og trade finance på 222 mio. kr. 

opvejer faldet fra udlån på 121 mio. kr.. Samlet set bidrager udlånsrelaterede indtægter med 1,355 

mia. kr. i gennemsnit og udvikler sig forholdsvist stabilt. Derfor må indtægtskilden, betragtes som 

både væsentlig i forhold til den samlede rentabilitet og stabilitet heri. 

Posten andre provisionsindtægter er mindre markant i forhold til den samlede rentabilitet, men 

bidrager stadig gennemsnitligt med 251 mio. kr. i perioden 2005-2011.  

Udgifter til gebyrer og provisioner udgør i gennemsnit 339 mio. kr. i perioden 2005-2011 og er 

stigende frem til 2009, hvorefter udgifterne samlet set falder til 335 mio. kr.. Igennem perioden 

2005-2011 forekommer der en stigning på 69 mio. kr. svarende til 26 %. Overordnet set er der dog 

tale om forholdsvise lave omkostninger, sammenlignet med de relativt store indtægter fra gebyrer 

og provisioner. Hertil må det dog vurderes at omkostningerne, der er forbundet med disse indtægter, 

i høj grad skal findes i udgifter til personale og IT. 

Samlet set må det derfor vurderes at Gebyr og provisionsindtægter, har bidraget væsentligt til 

rentabiliteten i NBD og leveret en meget stabil udvikling taget de turbulente forretningsvilkår i 

betragtning. Indtægterne har vist stabil vækst, der primært kommer fra kurtage og kapitalforvaltning 

og derved indgår under opsparingsrelaterede provisioner. Indtægter fra betalingsformidling og 

udlån vækster mindre, men vækster stadig 8 procent og udgør i 2011 2,075 mia. kr. og må derfor 

betragtes som en væsentlig indtægtskilde i NBD. Overordnet set må Gebyr og Provisionsindtægter 

derfor betragtes som en indtægts kilde, der har udviklet sig attraktivt igennem de ellers turbulente 

tider og bidraget væsentligt til rentabiliteten. Indtægterne er afledt af finansielle serviceydelser solgt 

til NBD´s kunder og udtrykker derved en positiv evne til, at bevare et stabilt flow i solgte 

serviceydelser. Denne udvikling indikerer derfor, at disse indtægter ikke er indvirket af de 

turbulente forretningsvilkår, hvilket må vurderes centralt, da NBD har kunnet levere EKF på 

markedsniveau. 

Yderligere er det dog væsentligt for vurderingen af posten Netto gebyrindtægter, at der til trods for 

at de udtrykkes netto, kun inkluderer et meget begrænset omfang af omkostninger. Derfor er det 

væsentligt, at huske på, at disse aktiviteter nødvendigvis må udgøre et væsentligt kapacitetstræk, 

hvilket ikke bliver inkluderet i dette nøgletal. 
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3.2.9 Analyse af Handelsmargin 

Som tidligere anført, bliver Handelsmargin beregnet ud fra posten Netto resultat af poster til 

dagsværdi. Netto resultat af poster til dagsværdi, har været relativ volatil. Dette har betydet, at 

posten i gennemsnit har bidraget med 1,008 mia. kr., men har varieret fra -435 mio. kr. til 2,186 

mia. kr.. Til at forklare denne udvikling, bliver posten funktionsopdelt i noterne i NBD koncernens 

offentliggjorte rapporter, hvilket er opsummeret i tabel 3.8. 

Tabel 3.8: Dekomponering af Netto resultater af poster mål til dagsværdi 

 Beløb i mio. kr. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Netto gevinster/-tab på kategorier 

af finansielle instrumenter                   

Aktiver disponibel for salg - 0 0 0 0 2 0 0 - 

Finansielle instrumenter målt til 

 dagværdi via resultatopgørelsen - 0 0 -3.750 -4.547 -1.210 -754 -159 - 

Finansielle instrumenter  

holdt i handelsøjemed - 1.029 1.979 5.008 4.126 3.411 1.861 757 - 

Finansielle instrumenter i henhold 

til regnskabsmæssig sikring - 0 4 -1 -14 -14 8 -8 - 

 - heraf tab på sikringsinstrumenter - -83 -454 214 -70 -41 -69 16 - 

 - heraf gevinst på 

sikringsinstrumenter - 83 458 -215 56 27 77 -24 - 

Andet, ikke i henhold til IAS 39 - 0 0 0 0 -1 -7 -3 - 

Netto resultater af poster  

til dagsværdi i alt 847 1.029 1.983 1.257 -435 2.186 1.108 587 506 

Kilde: Egen tilvirkning, Data: NBD 2004-2012 

Funktionsopdelingen i Tabel 3.8, opdeler resultaterne i henholdsvis investeringer for egen regning 

(Finansielle instrumenter holdt i handelsøjemed) samt funding og sikring heraf (Finansielle 

instrumenter mål til dagsværdi i resultatopgørelsen). Hertil er suppleret med en opgørelse af 

regnskabsmæssig sikring, der må betragtes som effektiv, da resultaterne ligger tæt på nul. 

Posten Finansielle instrumenter, målt til dagsværdi i resultatopgørelsen, dækker primært over 

Realkreditlån og tilhørende obligationer i datterselskabet Nordea Kredit realkreditselskab, hvilket 

funder aktiviteterne i Markets. Yderligere indregnes også dagsværdioptioner under denne post og 

derved indeholder posten også sikring af de Markets relaterede investeringer. Derfor er det også 

forventeligt, at posten udvikler sig negativt korreleret til instrumenter holdt i handelsøjemed. 

Primært handles der med aktier, rentebærende papirer, kreditrisikoinstrumenter, råvareinstrumenter 

eller instrumenter som er afledt heraf.  
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Til trods for den volatile udvikling må det dog forventes, at det her gør sig gældende, at dele af 

disse indtægter, stammer fra de føromtalte kortepositioner i forbindelse med handel på kundernes 

vegne. Ses der bort fra det negative resultat i 2008, der også må forventes at være influeret af 

ændring i regnskabspraksis i samme år, kan det konstateres et resultat på minimum 503 mio. kr. i 

den resterende del af analyseperioden. Disse indtægter kan ikke differentieres fra de øvrige 

indtægter, men det må forventes, at dette har influeret positivt på disse indtægter. 

Samlet set må det vurderes, at udviklingen i netto resultater, fra poster til dagsværdi, har været 

forholdsvis volatil, men bidraget væsentligt til rentabiliteten i de år, hvor der er realiseret gode 

resultater. Med i udviklingen indgår omkostninger til funding og sikringsinstrumenter, men 

inddrager ikke fasteudgifter som fx medarbejderudgifter. Overordnet kan det siges, at der primært 

bliver investeret midler i aktier, rentebærende værdipapirer, valuta, kreditrisiko- og 

råvareinstrumenter. Det er dog ikke muligt, at udarbejde en relevant skildring af, hvordan enkelte 

investeringsprodukter har indvirket der samlede resultater. 

3.2.10 Analyse af Anden indkomstmargin 

Som tidlige nævnt, udtrykker Anden indkomstmargin forholdet mellem indtægter fra posterne 

Udbytter og Andre driftsindtægter. Disse poster relaterer primært til indtægter fra kapitalandele i 

tilknyttede- eller associerede virksomheder. Tilknyttede virksomheder skal forstås som 

datterselskaber og udgør derfor de virksomheder, der blev nævnt i afsnit 3.1. Associerede 

virksomheder dækker over virksomheder, hvor NBD har ejerandele, men hverken har direkte eller 

indirekte bestemmende indflydelse. Blandt disse associerede virksomheder indgår virksomheder, 

der er kendetegnet ved, at levere services, som er relateret til pengeinstitutter og hvor driften er 

kendetegnet ved markante stordriftsfordele. Disse stordriftsfordele har skabt incitament til, at der på 

tværs af branchen er indgået fællesskab blandt aktørerne, for derved at nedbringe omkostningerne. 

Som eksempler kan nævnes Nets Holding A/S, som administrerer betalingsformidling og 

Bankernes Kontantservice, der arbejder med kontanthåndtering. Med det delte ejerskab i de 

associerede virksomheder, må det forventes, at indtægterne bliver afregnet på markedsniveau. 

Afregningen mellem de tilknyttede virksomheder, kan derimod ikke nødvendigvis forventes at være 

gennemført med samme grad af objektivitet. Af regnskaberne fra NBD fremgår det, at samhandel 

med nærtstående virksomheder sker på markedsniveau og på armslængde vilkår. Samtidig må det 

dog vurderes udfordrende, at fastsætte interne afregningspriser på fx IT ydelser, der sælges til andre 
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dele af koncernen og aldrig har været tiltænkt ”det frie marked”. Ændringer af interne 

afregningsmetoder eller ændret fortolkning heraf, kan samtidig udfordre informationsværdien af en 

tidsserieanalyse som denne, da tallene så ikke længere er sammenlignelige.   

Tabel 3.9: Dekomponering af Anden indkomstmargin 

 Beløb i mio. kr. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Udbytter 
         Associerede virksomheder 278 63 322 137 70 156 203 125 117 

Tilknyttede virksomheder 208 232 220 - - - - 463 213 

Udbytter i alt 486 295 542 137 70 156 203 588 330 

  

Andre driftsindtægter 

         Tilknyttede virksomheder - 485 485 341 474 528 664 604 - 

Salg af materielle og 

immaterielle aktiver - - - - - 1 2 3 - 

Andet - 32 110 44 22 150 255 38 - 

Andre driftsindtægter i alt 592 517 595 385 496 679 921 645 391 

Udbytter + Andre 

driftsindtægter i alt 1.078 812 1.137 522 566 835 1.124 1.233 721 

Kilde: Egen tilvirkning, Data: NBD 2004-2012 

Tabel 3.9 viser udviklingen i noterne til posterne Udbytter og Andre driftsindtægter, der tilsammen 

udgør ”tælleren” i beregningen af Anden indkomstmargin. Her kan det ses, at der samlet set er tale 

om indtægter i intervallet 515 mio. kr. (2007) til 1,233 mia. kr. (2011), der i gennemsnit udgjorde 

891 mio. kr., hvilket betyder at dette nøgletal også må vurderes som væsentlig, i forhold til den 

samlede rentabilitet i NBD.   

I gennemsnit udgør udbytter fra associerede virksomheder 163 mio. kr. igennem analyseperioden, 

hvilket betyder, at disse indtægter ikke er toneangivende for den samlede rentabilitet. Indtægter og 

udbytter fra tilknyttede virksomheder bidrager med 546 mio. kr. i gennemsnit og udgør derfor en 

mere markant post. Der er stadig ikke tale om en toneangivende post, men med bidrag i intervallet 

208 mio. kr. til 1,067 mia. kr. influerer udsvingene stadig årets resultat. Det er derfor væsentligt at 

bemærke, at indtægterne fra tilknyttede virksomheder ikke er afledt af pengeinstitutdrift, men andre 

finansielle virksomhedstyper.    

Samlet set må det derfor konkluderes, at Anden indkomstmargin primært er afledt af koncern-

interne indtægter og sekundært kommer indtægterne fra associerede virksomheder. Indtægterne 

varierer i intervallet 515 mio. kr. til 1,233 mia. kr. og derfor har udviklingen heri influeret den 
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samlede rentabilitet. Eftersom at størstedelen af indtægterne afledes af koncerninterne aftaler, må 

det vurderes muligt, at de interne afregningspriser ikke til fulde afspejler markedspriser/armslængde 

vilkår på trods af at det fra NBD er tilsigtet. Væsentlig er det også at bemærke, at en væsentlig del 

af Anden indkomstmargin ikke afspejler drift af pengeinstitut, men resultater fra tilknytte finansielle 

virksomheder.    

3.2.11 Analyse af Omkostningsmargin 

Figur 3.7: Dekomponering af Omkostningsmargin 

 

Kilde: Egen tilvirkning, Data: NBD årsrapporter 2004-2012 

Figur 3.7 skildrer de samlede omkostninger i mio. kr., der indgår i beregningen af 

Omkostningsmargin (venstre x-akse) og udviklingen i selve Omkostningsmargin (højre x-akse). Ud 

fra figur 3.7 kan der overordnet udledes, at udgifter til personale og administration er de primære 

kostdrivere i omkostningsmargin igennem analyseperioden. Posten Andre administrative udgifter 

dækker over udgifter til IT, markedsføring, kontor, husleje/fast ejendom samt ikke yderligere 

specificerede driftsudgifter. Summen af de to poster stiger stødt igennem analyseperioden, hvor der 

dog sker et fald i udgifterne til personale på 515 mio. kr. i 2012 (faldet svarede til 8 % af udgifterne 

i 2011). Den samlede udvikling i udgifterne, der er inkluderet i omkostningsmargin, kan derfor 

beskrives på baggrund af denne stigning suppleret med mere varierende udgifter til indkomstskat og 

posten ”Andre driftsudgifter”. Posten ”Andre driftsindtægter” dækker primært over omkostninger 
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til de danske Bankpakker. Udgifterne til indkomstskat er afledt af periodernes resultat og udvikling 

afspejler derfor i hovedtræk udviklingen i periodernes resultat før skat.  Udgifterne er inkluderet, da 

disse må sidestilles med de øvrige udgifter for en profitoptimerende investor, men yderligere 

analyse vil ikke blive foretaget.   

Udvikling i udgifter til personale dækker over løn, pension, social sikring, overskudsdeling og 

andre personale udgifter, hvor ca. 80 procent af de samlede personaleudgifter udgøres af løn. Den 

løbende stigning forklares i noterne for NBD A/S på koncernniveau, som resultat af almindelig 

løninflation. Faldet i 2012 forklares med centralisering af IT services, hvilket betyder at 800 IT 

medarbejdere pr. 1. maj 2012, blev flyttet til Nordea AB’s filial i Danmark. Dette må forventes, at 

give anledning til synergi, men også forskyde omkostninger, der tidligere var personaleudgifter til 

posten Andre udgifter. Den direkte effekt er dog ikke mulig at identificere, da det må forventes at 

potentielle udgiftsbesparelser vil realiseres over tid. Samtidig blev der ikke rapporteret på baggrund 

af IFRS i 2012 og derfor ikke foreligger relevante sammenligningstal på note niveau.  

Nedenstående tabel 3.10 illustrerer de samlede personale udgifter, sammenlignet med det 

gennemsnitlige antal medarbejdere i perioden og udtrykker en stigning i personaleudgifterne pr. 

medarbejder. Stigningen igennem perioden er forholdsvis markant og må vurderes, at overstige 

forventelig løninflation. Med introduktionen af ”New Normal” i 2011 nævner NBD selv, at dette 

har forøget personale omkostningerne i 2011 med i omegnen af 260 mio.. Dette forklarer derfor, 

dele af den negative udvikling og vil forventeligt også har indvirkning i 2012. Samtidig kan dele af 

stigningen i udgifter pr. medarbejder også skyldes skift i medarbejdersammensætningen. 

Eksempelvis må reduktion af kassemedarbejdere forventes, at betyde en reduktion af de mindre 

løntunge medarbejdere og derved hæve gennemsnitsomkostningerne.  

Tabel 3.10: Udviklingen i personaleudgifter pr. ansatte, Nordea Bank Danmark 2004-2012 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Personaleudgifter i alt (mio. kr.) -4.183 -4.294 -4.582 -4.702 -5.054 -5.756 -5.734 -6.206 -5.691 

Antal medarbejdere (gns.) 7.216 6.983 6.998 7.074 7.297 7.441 7.523 7.707 6.770 

Årlige udgifter pr gns. 

medarbejder (1.000 kr.) -580 -615 -655 -665 -693 -774 -762 -805 -841 

Kilde: Egen tilvirkning, Data: NBD årsrapport 2004-2012 
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Udviklingen i posten ”Andre administrative udgifter”, bliver i tabel 3.11 artsopdelt og giver derfor 

mulighed for, at vurdere baggrunden for den førnævnte stigning i posten. Herfra fremgår det, at det 

er posterne IT, Husleje, lokaler og fast ejendom og ”Andre udgifter”, der udgør størstedelen af 

postens udgifter. Derved udgør disse poster den primære baggrund for den samlede stigning 

igennem analyseperioden. En del af stigningen i udgifter til IT, er dog resultat af den tidligere 

omtalte koncern-interne handel, med IT ydelser til Nordea Finland, og bliver derfor udlignet i andre 

driftsindtægter. IT omkostningerne bliver nævnt i regnskabet, som grund for den samlede stigning i 

2012, men mangel på sammenlignelige tal betyder, at det ikke er muligt at vurdere udviklingen i 

forhold til 2011-tallene.  

Tabel 3.11: Opgørelse af ”Andre administrative udgifter” 

Beløb i mio. kr. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Andre administrative 

udgifter                   

Informationsteknologi  - -693 -766 -1.056 -1.058 -1.049 -1.237 -1.126 -  

Markedsføring  - -91 -94 -95 -95 -143 -175 -154  - 

Porto, telefoner, 

Kontorudgifter  - -284 -295 -342 -339 -377 -370 -345  - 

Husleje, lokaler og  

fast ejendom  - -692 -696 -667 -758 -815 -856 -965  - 

Salg af materielle og 

immaterielle aktiver  - 0 0 0 0 0 -2 -2  - 

Andet  - -442 -490 -488 -449 -510 -290 -674  - 

Andre administrations 

udgifter i alt -2.284 -2.202 -2.341 -2.648 -2.699 -2.894 -2.930 -3.266 -3.782 

Kilde: Egen tilvirkning, Data: NBD årsrapport 2004-2012 

Posten ”Andre driftsudgifter", dækker primært over udgifter, der er relateret til de danske 

bankpakker. Omvendt, den tidligere konklusion omkring omkostninger forbundet med efterstillet 

kapital, er der dog her tale om udgifter af en væsentlig størrelsesorden. I perioden 2008-2012 blev 

der afholdt udgifter for i alt 3,208 mia. kr., hvor udgifterne i 2008-2010 er relateret til 

statsgarantiordningen (bankpakke I) og udgifterne i 2011-2012 relateres til indskydergarantifonden 

(bankpakke III og IV). Disse udgifter må derfor betragtes som pålagte udgifter, der ikke er 

kontrollerbare for NBD.    

Posten ”Af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver”, dækker primært over 

afskrivninger på driftsmateriel. Postens udgifter varierede i intervallet 80 mio. kr. til 436 mio. kr. 
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igennem analyseperioden og udgjorde i gennemsnit 174 mio. kr.. Det må derfor konkluderes, at 

disse udgifter ikke har haft væsentliglig indflydelse den samlede rentabilitet.   

Samlet set må derfor vurderes, at der er sket en begrænset stigning i udgifterne, hvilket betyder, at 

stigningen i de gennemsnitlige aktiver, har indvirket en forbedret omkostningsmargin igennem 

analyseperioden. Udviklingen i personaleudgifter og andre administrative udgifter har været meget 

stabil og derved har de varierende elementer i omkostningsmargin primært været udgifter til 

bankpakker og indkomstskat. Herved må det konkluderes, at NBD, igennem analyseperioden, har 

udvist en god evne til, at begrænse udsving og stigninger i udgifterne.  

3.3 Delkonklusion 1  

På baggrund af en samlet vurdering af de realiserede afkast i perioden 2004-2012 og afkast krav 

udregnet på baggrund af betaestimater fra databaserne Orbis, Banks Scope og Thomson, kan det 

konkluderes, at pengeinstituttet NBD har leveret afkast omkring markedsniveau. 

Regnskabsperiodernes afkast varierer en del og vurderes de økonomiske resultater fra periode-til-

periode, er der generet økonomisk profit i perioden 2004-2007 og negativ økonomisk profit i 

perioden 2008-2012.  

Udvikling i den økonomiske profit kan primært forklares på baggrund af volatil udvikling i EKF, da 

afkastkravet forbliver stabilt igennem hele analyseperioden. Egenkapitalen udgør igennem hele 

perioden en relativ lille del af den samlede finansiering af aktiverne, hvilket betyder, at EKF ligger 

på omkring markedsniveau trods lavt niveau for afkastgraden. Med denne markante gearing, følger 

dog også en afhængighed af stabilitet i rentabilitet, da egenkapital herved har en begrænset styrke i 

forhold til tabsabsorbering i perioder med underskud. 

Variansen i EKF kan primært forklares af meget svingende nedskrivningsmargin, der i perioden 

2004-2007 er positiv (altså opskrivninger) og efterfølgende bliver stærkt negative og udgør en 

væsentlig udgift. Nedskrivninger fastsættes på baggrund af internt udarbejdet estimater for de 

fremtidig pengestrømme, som efterfølgende tilbagediskonteres med den effektive rente. Derved 

udtrykker nedskrivningerne ændring i forventningerne til de fremtidige pengestrømme og det er 

derfor ikke relevant, at måle nedskrivninger fra periode til periode. I stedet må det vurderes 

relevant, at vurdere de samlede nedskrivninger over analyseperioden. Det vurderes yderligere, at 

implementering af neutralitetsprincippet har haft stor betydning for nedskrivningerne.  
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Profitmargin beskriver den realiserede profit, fratrukket udgifter til nedskrivninger på udlån og 

andre tilgodehavender, og er væsentlig mere stabil end nedskrivningsmargin, men falder dog 

kortvarigt til et lavere niveau i 2007-2008. Denne relativt stabile udvikling, kan forklares igennem 

en stærk korrelation mellem udviklingen i indtægts- og omkostningsmargin. Indtægtsmargin falder 

igennem perioden, men større fald i omkostningsmargin, er med til at stabilisere profitmargin. 

Herved skabes et indtryk af, at NBD i analyseperioden har været god til at matche indtægter og 

omkostninger, hvilket har bidraget til stabiliteten i rentabiliteten. 

Dekomponering af Indtægtsmargin påviser, at størstedelen af analyseperiodens indtægter stammer 

fra Rentemargin og Gebyrmargin. Selvom Handelsmargin og Anden indkomstmargin ikke har 

været dominerende for den samlede rentabilitet, har disse dog stadig bidraget væsentligt.  

Indtægterne fra Rentemargin udtrykker nettorenteindtægterne, der primært fremkommer fra 

indtægter relateret til Udlån, Rentebærende værdipapirer og obligationer samt udgifter relateret til 

indlån samt gæld til kreditinstitutter og centralbanker. For både indtægter og udgifter gør det sig 

gældende, at de indregnes til amortiseret kostpris og bliver sikret ved anvendelse af finansielle 

instrumenter. Dette vurderes, som en væsentlig forklaring på den relative stabile udvikling i de 

samlede nettorenteindtægter. Nettorenteindtægter udgør igennem hele analyseperioden en markant 

del af den samlede rentabilitet og den stabile udvikling må derfor også betragtes som havende 

afgørende betydning for den samlede stabilitet. 

Udviklingen i Indlånsmargin indikerer den økonomiske fordel NBD har, ved retten til at modtage 

indlån fra offentligheden. Udviklingen Indlånsmargin ligger i intervallet 0,3 % til 1,28 % i perioden 

2004-2008, men faldet i CIBOR 3 mdr. resulterer i en meget presset indlånsmargin i perioden 2009-

2012. Udlånsrenten ligger i hele perioden over CIBOR 3 mdr. og klarer sig bedst i perioden 2010-

2012. I gennemsnit udgør udlånsmargin 1,44 %, hvilket udtrykker basis for tilfredsstillende 

forrentning, men samtidig illustrerer en nødvendighed for begrænsede nedskrivninger. Igennem 

analyseperioden blev der i gennemsnit afholdt nedskrivninger svarende til en nedskrivningsprocent 

på 0,55 %. Dette illustrerer, at udlånsmargin kunne dække disse udgifter og stadig bidrage til de 

faste omkostninger. Yderligere kan det konkluderes, at omkostninger forbundet med efterstillet 

kapital, har haft en meget begrænset indvirkning på den samlede rentabilitet.     
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Gebyrindtægter og provisioner udgør yderligere en markant del af rentabiliteten i NBD og 

indtægterne er primært relateret til Opsparing, Betaling og Udlån (den del der ikke er indregnet i 

den effektive rente). Posten Nettogebyrindtægter stiger stabilt igennem hele analyseperioden og 

bidrager i gennemsnit med 3,980 mia. kr.. Stigningen forekommer på baggrund af fremgang i 

indtægter fra kurtage og kapitalforvaltning og derfor samlet set tilskrives fremgang i 

opsparingsrelaterede indtægter. Udviklingen i disse indtægter viser derfor ikke tegn på, at være 

influeret af de turbulente forretningsvilkår og derved bidrager disse indtægter markant til både den 

samlede rentabilitet og stabiliteten heri.  

Handelsindtægter bidrog i gennemsnit med 1,008 mia. kr. igennem analyseperioden og må derfor 

også betragtes som en væsentlig del af den samlede rentabilitet. Dog varierede disse indtægter fra -

435 mio. til 2,188 mia. kr. hvilket betyder, at de også har bidraget med en væsentlig del af variansen 

heri. Primært handles der med aktier, rentebærende papirer, kreditrisikoinstrumenter, 

råvareinstrumenter eller instrumenter som er afledt heraf. 

Anden indkomstmargin dækker primært over indtægter fra tilknyttede- og associerede 

virksomheder og indtægter herfra udgjorde i analyseperioden i gennemsnit 891 mio. kr. og har 

udviklet sig relativt stabilt. Indtægterne må derfor betragtes som væsentlige for rentabilitet i 

analyseperioden. Eftersom en stor del af disse indtægter stammer fra koncernintern handel, kan det 

ikke endeligt konkluderes, at afregningspriser tilsvarer markedsniveau. Disse indtægter er ikke 

suppleret med afledte omkostninger, hvilket begrænser muligheden for, at vurdere indtægterne på 

baggrund af eksterne data. 

Analyse af omkostningsmargin konkluderer, at NBD har været effektiv til, at bevare stabilitet og 

begrænset vækst i de samlede udgifter, hvilket igennem perioden har betydet en forbedret 

omkostningsmargin. Udgifterne kan primært relateres til personale, IT, lokale og fast ejendom, der 

alle udvikler sig stabilt. Udgifter, der ikke udvikler sig stabilt, er primært udgifter til indkomstskat 

og bankpakker, hvilket må betragtes som værende naturligt. Samlet set må udviklingen i udgifterne 

hos NBD betragtes som udviklende positivt igennem perioden og tilsyneladende upåvirket af 

turbulente forretningsvilkår.   
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4 Relativ vurdering af rentabilitetsudviklingen i Nordea Bank Danmark  

Dette afsnit udgør en relativ vurdering af udvalgte finansielle nøgletal, der med reference til 

ovenstående analyse, betragtes som afgørende for rentabiliteten i NBD. Herudover er der inkluderet 

et nøgletal for effektivitet, der i Hays (2009) betragtes som en alment anvendt metode til, at måle 

bank performance. Herved har afsnittet til formål, at nuancere forståelsen for 

rentabilitetsudviklingen i NBD ved, at vurdere denne ud fra benchmark fra konkurrenternes 

regnskaber. I bilag 5 kan der ses en oversigt over nøgletallene der bliver analyseret i dette afsnit. 

4.1 Relativ vurdering af EKF i NBD kontra de øvrige Gruppe 1 institutter 

I afsnit 3 blev det konkluderet, at forrentningen af egenkapitalen i NBD skete på niveau med 

markedet og derfor må det betragtes relevant, at sammenligne på netop dette nøgletal. Herved 

skabes indikation af, i hvilken grad lignende forrentning har fundet sted i de øvrige Gruppe 1 

institutter.  

Af figur 4.2 kan det konstateres, at der har været en volatil udvikling i forrentningen af 

egenkapitalen i samtlige institutter, der dog kun i Danske bank og Nykredit, har resulteret i negative 

resultater. Generelt for gruppen kan der ses en udvikling, hvor der sker et klart skift i 2008, hvilket 

betyder kraftigt reducerede forrentninger, der herefter forbliver lave. Denne relativt tæt korrelerede 

udvikling taler for, at der igennem perioden har været visse fællestræk i de enkelte institutters 

eksponering.   

Figur 4.1: Udviklingen i EKF, efter skat for Gruppe 1 institutter 2005-2012 

Kilde: Egen tilvirkning, Data: Indberettet til finanstilsynet 
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Når der ses på de relative forskelle, kan det ses, at Sydbank klarer sig bedst til og med 2009, 

hvorefter NBD tager over. I den modsatte ende ligger Danske Bank og Nykredit, der indtil 2010, 

ligger synligt lavere end de resterende institutter og herefter ligger nogenlunde på niveau. Samlet 

set kan det derfor konkluderes, at Nykredit og Danske Bank klarer sig mindre godt end de øvrige 

aktører, med en gennemsnitlig forrentning på henholdsvis 5,64 % og 7,11 %. NBD klarer sig dog 

noget bedre med en gennemsnitlig forrentning på 10,89 % og ligger på niveau med Jyske bank, der 

igennem perioden leverer en gennemsnitsforrentning på 10,74 %. Sydbank leverede den bedste 

forrentning med et gennemsnit på 12,66 %. Samlet set må det derfor vurderes, at forrentningen af 

egenkapitalen i NBD ligger i den attraktive del at Gruppe 1 institutterne, men ikke er kendetegnet 

ved en atypisk udvikling kontra de øvrige institutter. En anden interessant udvikling, der kan 

observeres i figur 4.1, er at der ikke er nogen tendens til, at institutter, der klarer sig godt i perioden 

2005-2007, klarer sig tilsvarende dårligt efter konjunkturudviklingen er vendt. Dette kan fx ses ved, 

at Danske Bank og Nykredit forrenter relativt lavest igennem næsten hele perioden. Dette indikerer, 

at det ikke er markedseksponering, der driver niveauforskellen i institutternes forrentning af 

egenkapitalen. Var dette tilfældet måtte det forventes, at institutter der overperformer under 

højkonjunkturen i så fald ville underperforme i tiden med lavkonjunktur.      

4.2 Relativ vurdering af afkastgraden i NBD kontra de øvrige Gruppe 1 institutter 

Af figur 4.2 kan det ses, at udviklingen i afkastgraden for de enkelte institutter er stærkt korreleret 

med udvikling i EKF. Dette betyder, at der selv på baggrund af år-til-år sammenligning kan 

konstateres ensartet udviklingen i afkastgraden og EKF i størstedelen af perioderne. Samtidig 

forekommer der en tæt korrelation mellem udviklingen i de enkelte institutter. Denne korrelation 

bekræfter den ovenstående indikation omkring, at den økonomiske udviklingen i det enkelte 

pengeinstitut, er drevet af forhold som samtlige institutter er eksponeret overfor.   
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Figur 4.2: Udvikling i afkastgraden hos Gruppe 1 institutter 2005-2012 

 Kilde: Egen tilvirkning, Data: Indberettet til finanstilsynet 
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afsnit, at indikere om nedskrivningerne i NBD ligger på niveau med konkurrenterne og om 

nedskrivningerne kan forklare dele af den relative forskel i forrentningen af egenkapitalen.  

Figur 4.3: Udvikling i nedskrivningsprocenten i Gruppe 1 institutter 2005-2012 

Kilde: Egen tilvirkning, Data: Indberettet til finanstilsynet 
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omtalte relative performance i EKF. Her kan det ses, at Jyske Bank og Sydbank, der i gennemsnit 

leverede den højeste EKF, har haft de største nedskrivninger og derved klaret sig relativt dårligst. 

Nykredit og Danske Bank klarer sig på niveau med gruppen som helhed, mens NBD klarer sig 

relativt bedst.        

Tabel 4.1: Gennemsnitlige nedskrivninger i Gruppe 1 institutter i perioden 2005-2012 

 

Nedskrivningsprocent Afvigelse fra gennemsnittet i Gruppe 1 

Nordea Bank DK 0,546 % -0,235 % 

Danske Bank 0,760 % -0,021 % 

Nykredit 0,768 % -0,013 % 

Sydbank 0,865 % 0,084 % 

Jyske Bank 0,966 % 0,185 % 

Gns. Gruppe 1 0,781 %   

Kilde: Egen tilvirkning, Data: indberetninger til Finanstilsynet 

 

4.4 Relativ vurdering af effektivitetsratio i NBD kontra de øvrige Gruppe 1 

institutter 

På baggrund af analysen i afsnit 3 blev det konkluderet, at udgifter og omkostninger fulgte hinanden 

relativt jævnt i NBD og at dette bidrog til med stabilitet i den samlede rentabilitet. Analysen viste 

yderligere, at det særligt var udgifter relateret til personale og administration, der drev 

omkostningsmargin og Rente- og Gebyrmargin, der primært drev indtægtsmargin. 

Effektivitetsratioen, der anvendes i dette studie, udtrykker størrelsesforholdet mellem netop disse 

poster og skaber derfor et overordnet benchmark for relativ vurdering af sammenhængen mellem 

disse centrale poster. 

Ud fra figur 4.4 kan det ses, at NBD igennem analyse perioden, generelt har en relativ høj 

effektivitetsratio. Dette betyder, at udgifter til personale og administration i NBD udgør en relativ 

stor del af de samlede rente- og gebyrindtægter. I gennemsnit havde NBD en effektivitetsratio på 

65,27 %, hvilket er 4,16 procent point over den samlede gruppe. Sammen med Jyske bank (der i 

gennemsnit havde en effektivitetsratio på 66,35 %) differentiere NBD sig fra Danske Bank, 

Nykredit og Sydbank, der leverede gennemsnitlige effektivitetsratios på henholdsvis 57,62 %, 58,02 

% og 58,26 %. Herved kan det også konkluderes, at den relative forskel i EKF ikke kan forklares på 
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baggrund af udviklingen i effektivitetsratioen, da den relative forskel, der kan observeres i 

effektivitetsratioerne, ikke følger forskellene de relative forskelle i EFK.   

Ud fra en samlet vurdering, må det derfor suppleres til analysen i afsnit 3, at til trods for at NBD 

formåede at holde omkostningerne stabile, indikerer denne sammenligning, at niveauet er relativt 

højt. Derved betaler NBD en relativ høj pris for deres indtægter sammenlignet med Danske Bank, 

Nykredit og Sydbank. 

Figur 4.4: Udvikling i effektivitetsratioen i Gruppe 1 institutter 2005-2012 

Kilde: Egen tilvirkning, Data: Indberettet til finanstilsynet 
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det for samtlige institutter gælder, at der arbejdes med meget høj gearing. Dette betyder at den høje 

gearing, der blev vurderet i afsnit 3 ikke er unik for NBD.  

Ud fra en sammenligning af nedskrivningsprocenter kan det konkluderes, at NBD i perioden klarer 

sig relativt bedst og at det lavere niveau for nedskrivningerne har haft væsentlig indvirkning på den 

samlede rentabilitet i NBD. NBD nedskrev i perioden 2005-2012 gennemsnitligt 0,546 %, hvilket 

er 0,235 % lavere end gennemsnittet for hele gruppen. Danske Bank havde efter NBD den laveste 

gennemsnitlige nedskrivningsprocent på 0,760 %. Dette betyder, at hvis NBD havde haft 

nedskrivninger på niveau med gruppens næstbedste performer, ville det ikke havde været muligt, at 

forrente egenkapitalen på markedsniveau. 

Ud fra sammenligning af effektivitetsratio kunne det ses, at NBD og Jyske Bank differentierede sig 

i negativ retning fra de resterende institutter. Dette betød, at NBD og Jyske Bank i gennemsnit 

måtte afholde henholdsvis 65,27 kr. og 66,35 kr. i udgifter til personale og administration, for at 

generere 100 kr. i rente- og gebyrindtægter. Tilsvarende ratio var for Danske Bank på 57,62 %, 

Nykredit 58,07 % og Sydbank 58,28 %. Derfor kan det konkluderes, at NBD betalte en højere pris 

for sine rente- og gebyrindtægter end Danske Bank, Nykredit og Sydbank.           
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5 Endelig konklusion  

Ud fra den realiserede residual indkomst i perioden 2004-2012 kan det konkluderes, at Nordea 

Bank Danmark har forrentet egenkapitalen på markedsniveau. Dette bliver konkluderet på baggrund 

af afkastkrav, der er beregnet ud fra en CAPM tilgang, med beta estimater fra databaserne Bank 

Scope, Orbis og Thomson One. Overordnet kan det ses, at der i analyseperioden generes positiv 

økonomisk profit i perioden 2004-2007 og negativ økonomiske profit i perioden 2008-2012. Dette 

markante skift i rentabiliteten kan overordnet tilskrives stærkt stigende nedskrivninger, der er afledt 

af finanskrisens udbrud i 2007 og implementering af neutralitetsprincippet i 2005. 

Den gennemsnitlige årlige forrentning af egenkapitalen udgjorde 10,4 % i perioden 2004-2012. Ud 

fra en sammenligning med de øvrige store pengeinstitutter i Danmark, må det vurderes, at 

forrentning af egenkapital ligger i den bedre del af gruppen, uden dog at klare sig atypisk godt. 

Gældende for hele perioden 2004-2012 er, at Nordea Bank Danmark har opereret med en meget høj 

gearing, hvilket også er tilfældet for de øvrige store pengeinstitutter i Danmark. Denne markante 

gearing betyder, at der generelt er en begrænset evne til, at absorbere negative regnskabsmæssige 

resultater og derfor en stor afhængighed af stabilitet i rentabilitet.  

Igennem analyseperioden kan det konkluderes, at størstedelen af indtægterne i Nordea Bank 

Danmark stammer fra henholdsvis netto renteindtægter og netto gebyr- og provisionsindtægter. 

Fælles for disse to indtægtskilder er, at de har udviklet sig forholdsvist stabilt igennem 

analyseperioden, hvilket har haft afgørende indflydelse på stabiliteten i den samlede rentabilitet.  

Ud fra studiets analyse vurderes det, at stabiliteten i netto renteindtægterne primært er afledt af tre 

faktorer: anvendelse af indregning til amortiseret kostpris, anvendelse af sikringsinstrumenter og 

separat indregning af udgifter til nedskrivninger på udlån. Udviklingen i indtægter fra gebyrer og 

provisioner kan opdeles i kategorierne: Opsparing, Betalingsformidling og Udlån. Samtlige tre 

områder stiger stabilt igennem perioden, hvor særligt indtægter relateret til opsparing, udvikler sig 

positivt. Denne udvikling udtrykker derfor et flow i kundebetalte ydelser, der ikke er påvirket af 

finanskrisen. Denne udvikling betragtes derfor også, som et væsentligt bidrag til den overordnede 

rentabilitet.  
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Yderligere kan det konkluderes, at der generelt har været en tilsvarende stabil udvikling i 

udgifterne, hvis der ses bort fra udgifter til nedskrivninger. Dette betyder, at der igennem 

analyseperioden har været en tæt korreleret udvikling i indtægter og udgifter, hvilket derved har 

skabt stabilitet i den samlede rentabilitet. Af væsentlige udgiftsposter kan nævnes, udgifter til 

personale og administration, der tilsammen udgjorde størstedelen af de samlede udgifter. Ved en 

relativ sammenligning af effektivitetsratio, blev det dog indikeret, at Nordea Bank Danmark har et 

højere omkostningsniveau end de øvrige store pengeinstitutter i Danmark. 

Udviklingen i nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender, har været meget volatil igennem 

analyseperioden og har haft væsentlig negativ indvirkning på den samlede rentabilitet. 

Nedskrivningerne udtrykker udviklingen i forventningerne til de fremtidige pengestrømme fra udlån 

og andre tilgodehavender. Derfor er det relevant, at vurdere niveauet i nedskrivninger frem for 

udviklingen fra regnskabsperiode til regnskabsperiode. Overordnet set kan det konkluderes, at den 

realiserede udlånsmargin var tilstrækkelig til, at dække nedskrivningerne og at Nordea Bank 

Danmark havde et lavere nedskrivningsniveau end de øvrige pengeinstitutter.  Havde niveauet i 

nedskrivningerne tilsvaret niveauet hos de øvrige pengeinstitutter, vurderes det yderligere, at den 

samlede forrentning i Nordea Bank Danmark havde været under markedsniveau.     

Samlet set må det derfor konkluderes, at rentabilitetsudviklingen i Nordea Bank Danmark, i 

perioden 2004-2012, primært var drevet af:  

- Stabil udvikling i netto rente- og gebyrindtægter 

- Stabil udvikling i udgifter til personale og administration. 

- Volatil udvikling i nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender, hvor niveauet dog 

samlet set ligger væsentligt under niveauet hos konkurrenter. 

- Markant gearing, der forstærkede overstående punkters effekt på EKF.   
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6 Perspektivering 

Dette afsnit har til formål, at åbne op for videre undersøgelse og indeholder tre konkrete forslag til 

videre undersøgelser, der er motiveret af dette studies resultater.  

Nordea Bank Danmark forrentede den investerede egenkapital på markedsniveau i perioden 

2004-2012, men i hvor mange andre pengeinstitutter var dette muligt? 

Det må i sig selv vurderes interessant, at NBD har været i stand til at bevare rentabiliteten i 

perioden 2004-2012. Ud fra sammenligningen af EKF i gruppe 1 institutterne, kunne det dog 

yderligere ses, at både Jyske Bank og Sydbank i gennemsnit leverede bedre EKF end NBD. Dette 

kunne derfor indikere, at det også har været muligt for disse to banker, at generere positive 

risikojusterede afkast. Omvendt kunne det ses, at Nykredit og Danske Bank leverede markant lavere 

EKF, hvilket indikerer at de ikke formåede, at levere risikojusterede afkast der var positive. Dette 

betyder, at der inden for grupper af store danske pengeinstitutter, er en forskel i den overordnede 

rentabilitet. Det må derfor vurderes interessant, at analysere i hvilken grad rentabiliteten i NBD kan 

generaliseres til de øvrige pengeinstitutter. Dette vil skabe en interessant indsigt i de danske 

pengeinstitutter og potentielt skabe en forståelse for hvad det er, der differentiere rentabiliteten i 

pengeinstitutterne.     

Er det muligt, at forklare udviklingen i nedskrivninger med konjunkturindikatorer? 

På baggrund af studiets analyse kan konkluderes, at nedskrivninger har haft stor indvirkning på 

rentabiliteten i NBD og at nedskrivningerne fulgte med konjunkturskiftet i 2008. Dette kunne derfor 

tale for, at det vil være interessant, at undersøge om det er muligt, at påvise en sammenhæng 

mellem nedskrivninger og konjunkturindikatorer. Med neutralitetsprincippets implementering i 

2005, må det også forventes, at nedskrivningerne bliver mere retvisende, hvilket forbedre 

mulighederne for, at identificere en sådan sammenhæng. 

Analyse af NBD A/S koncernen frem for isoleret analyse af pengeinstitutdelen 

Dette studie har isoleret pengeinstitutvirksomheden fra den resterende del af den danske koncern. 

Ved at foretage en isoleret analyse af pengeinstitutdelen har det indvirket, at der ikke er blevet 

vurderet koncerninterne relationer. Derved er der heller ikke foretaget en vurdering af den danske 
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koncerns samlede økonomiske udvikling og hvad rentabilitetsudviklingen i NBD har betydet for 

denne. På baggrund af den tætte relation mellem selskaberne i koncernen, vil det derfor være 

interessant, at supplere denne analyse med analyser af de øvrige selskaber i den danske koncern. 

Derved vil der blive skabt en forståelse for koncernens samlede forretning, hvilket må vurderes 

interessant. Yderligere er det interessant information i årsrapporternes ledelsesberetninger (bl.a. 

beskrivelse af ratings, solvens, kundesegmenter og nedskrivninger), der kun er beskrevet på 

koncernbasis, hvilket derfor ikke kunne anvendes til fulde i dette studie.   

 

 

 

  



Lasse Peter Lorentzen Kandidatafhandling 9. december 2013   

 Cand. Merc. Finansiering og Regnskab 

Side 71 af 81 

 

Litteratur: 

Forskningsartikler: 

Anolli et al. (2012) “Bank earnings forecast, risk and the crisis” af Anolli, Mario; Beccalli, Elena og 

Molyneux, Philip, Working Paper series, Social Science Research Network 

Aydi et al. (1998): ”Bank performance measurement in a developing economy, an application of 

data envelopment analysis” af O. Felix Ayadi, Arinola O. Adebayo og Eddy Omolehinwa, 

Managerial Finance, 1998, Vol.24(7), p.5-16 

Badreldin (2009): “Measuring performance in Islamic banks by adopting conventional ratios” af 

Ahmed Mohamed Badreldin, udgivet oktober 2009, Faculty of Management Technology, German 

University in Cairo 

Wilcox (1984): ”Price Book ROE valuationmodel” af Jarrod W. Wilcox, Financial Analysts 

Journal, januar- februar 1984 s. 58-66   

Yeh (1996): ”The application of data envelopment analysis in conjunction with financial ratios for 

bank performance evaluation” af Quey-jen Yeh, The Journal of the Operational Research Society, 

1996, Vol.47(8), s.980-988 

Sherman (1985): ”Bank branch operating efficiency: Evaluation with Data Envelopment Analysis” 

af Sherman, H. David; Gold, Franklin, Journal of Banking and Finance, 1985, Vol.9(2), s. 297-315  

Stankeviciene & Mencaite (2011): ”Evaluation of bank performance using a multicriteria decision 

making model, a case study on Lithuanian commercial banks” af Stankevičienė, Jelena og 

Mencaitė, Evelina, Technological and Economic Development of Economy, 2012, Vol.18(1), 

s.189-205 

Hays et al. (1998): ”Efficiency ratios and community bank performance” af Hays, Fred; Lurgio, 

Stephen og Gilbert, Arthur, Journal of Finance and accountancy nr. 1 s. 1-15 

Lindblom et al (2010): ”Cross-Border Bank Mergers and Acquisitions in the EU” af Lindblom, 

Ted; Von Koch, Christopher, The Service Industries Journal, 2002, Vol.22(4), s.41-72 



Lasse Peter Lorentzen Kandidatafhandling 9. december 2013   

 Cand. Merc. Finansiering og Regnskab 

Side 72 af 81 

 

Fernandez, P. (2009): ”Market risk premium used by professors in 2008: a survey with 1,400 

answers”, IESE Business School. 

Sufian 2008: “Determinants of bank efficiency during unstable macroeconomic environment: 

Empirical evidence from Malaysia” research i International Business and Finance, nr. 23, s. 54-77 

Rapporter og publikationer: 

ECB (2010): ”Beyond ROE, how to measure bank performance” Appendiks til rapporten “EU 

banking structures” online: 

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/beyondroehowtomeasurebankperformance201009en.pdf 

Rangvid 2013 ”Den finansielle krise i Danmark – årsager, konsekvenser og læring” af Udvalget om 

finanskrisens årsager, til erhvervs- og vækstministeren, online: 

http://www.evm.dk/publikationer/2013/18-09-13-den-finansielle-krise-i-danmark  

Finansiel stabilitet 2013: ” Finansiel stabilitet 2013” publikation af Nationalbanken, 2013, 1-5-2013 

ISSN(online): 1602-0561 

http://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/Finansiel_stabilitet_2013!opendocument 

Finansiel stabilitet 2008: ”Finansiel stabilitet 2008” publiceret af Nationalbanken, ISSN 

(online):1602-0561  

http://www.nationalbanken.dk/c1256be2005737d3/side/finansiel_stabilitet_2008_publikation!open

document 

Bøger: 

Petersen og Plenborg, 2012: ”Financial Statement Analysis” af Christian V. Petersen og Thomas 

Plenborg. 1.udgave, 1 oplag. Pearson Forlaget 

Baldvinsson et al., 2011: ”Dansk Bankvæsen” af Cato Baldvinsson, Torben Bender, Kim Busck-

Nielsen og Flemming Nytoft Rasmussen. 6. udgave, 1. oplag. Karnov Group. 

 



Lasse Peter Lorentzen Kandidatafhandling 9. december 2013   

 Cand. Merc. Finansiering og Regnskab 

Side 73 af 81 

 

Bekendtgørelser fra Finanstilsynet: 

Bekendtgørelse om kapitaldækning: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139128 

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145336 

Artikler: 

Grosen, 2010: ”Bankernes prissætning af lån før og efter finanskrisen”, Finans/Invest nr. 3 s.2-4 

Thygesen og Ullersted, 2005: ”Nye regler for indregning og måling af pengeinstitutters udlån”, 

Finans/Invest nr. 2 s.5-8 

Internet sider: 

www.nordea.dk 

www.nationalbanken.dk 

www.finanstilsynet.dk  

www.finansielstabilitet.dk 

http://chartsbin.com/ anvendt d. 3-10-2013 

Finansielle databaser: 

www.Statistikbanken.dk 

www.Thomsonone.com 

www.BankScope.com 

www.Orbis.com 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139128
http://chartsbin.com/


Lasse Peter Lorentzen Kandidatafhandling 9. december 2013   

 Cand. Merc. Finansiering og Regnskab 

Side 74 af 81 

 

Appendiks 

Bilag 1: Oversigt over nøgletal til DuPont analyse 

 

Kilde: egen tilvirkning, data: se bilag 2. 

 

  

Residual indkomst (RI) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

RI (Obis) 2,79% 6,82% 9,37% 1,70% -3,88% -8,24% -1,13% -1,46% -5,68%

RI (Bank Scope) 3,42% 7,46% 10,00% 2,33% -3,24% -7,60% -0,50% -0,82% -5,05%

RI (Thomson) 1,51% 5,55% 8,09% 0,42% -5,15% -9,51% -2,41% -2,73% -6,95%

EKF 13,92% 17,38% 20,52% 13,34% 6,63% 2,64% 9,15% 7,38% 2,61%

Gearing 4,00% 3,52% 3,25% 3,42% 3,28% 2,71% 2,53% 2,75% 3,33%

Afkastgrad 0,56% 0,61% 0,67% 0,46% 0,22% 0,07% 0,23% 0,20% 0,09%

Nedskrivningsmargin -0,03% -0,07% -0,10% -0,02% 0,20% 0,58% 0,35% 0,29% 0,51%

Profitmargin 0,52% 0,54% 0,56% 0,44% 0,42% 0,65% 0,58% 0,49% 0,60%

Omkostningsmargin 1,70% 1,43% 1,32% 1,26% 1,23% 1,27% 1,15% 1,30% 1,38%

Indkomstmargin 2,22% 1,97% 1,89% 1,70% 1,65% 1,92% 1,73% 1,79% 1,98%

Rentemargin 1,23% 1,02% 0,89% 0,87% 1,02% 1,03% 1,00% 1,01% 1,13%

Gebyrmargin 0,58% 0,61% 0,51% 0,57% 0,61% 0,52% 0,48% 0,57% 0,68%

Handelsmargin 0,18% 0,19% 0,31% 0,19% -0,06% 0,26% 0,12% 0,07% 0,07%

Anden indkomstmargin 0,23% 0,15% 0,18% 0,08% 0,08% 0,10% 0,12% 0,15% 0,10%
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Egenkapitalens forrentning 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Gearing 4,00% 3,52% 3,25% 3,42% 3,28% 2,71% 2,53% 2,75% 3,33%

Afkastgrad 0,56% 0,61% 0,67% 0,46% 0,22% 0,07% 0,23% 0,20% 0,09%

EKF 13,92% 17,38% 20,52% 13,34% 6,63% 2,64% 9,15% 7,38% 2,61%

Gearing 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Egenkapital 18.626         19.412         22.211         23.783         23.152         22.265          23.631         22.003         26.373         

Aktiver i alt 466.226       615.712       664.320       681.359       749.837       924.399         892.261       765.600       688.761       

Gearing 4,00% 3,52% 3,25% 3,42% 3,28% 2,71% 2,53% 2,75% 3,33%

Afkastgrad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nedskrivningsmargin -0,03% -0,07% -0,10% -0,02% 0,20% 0,58% 0,35% 0,29% 0,51%

Profitmargin 0,52% 0,54% 0,56% 0,44% 0,42% 0,65% 0,58% 0,49% 0,60%

Afkastgrad: 0,56% 0,61% 0,67% 0,46% 0,22% 0,07% 0,23% 0,20% 0,09%

Profitmargin 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Omkostningsmargin 1,70% 1,43% 1,32% 1,26% 1,23% 1,27% 1,15% 1,30% 1,38%

Indkomstmargin 2,22% 1,97% 1,89% 1,70% 1,65% 1,92% 1,73% 1,79% 1,98%

Profitmargin 0,52% 0,54% 0,56% 0,44% 0,42% 0,65% 0,58% 0,49% 0,60%

Nedskrivningsmargin: 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nedskrivninger på udlån, netto 158             384             666             116             -1.456         -4.815           -3.172         -2.380         -3.704         

Aktiver i alt 466.226       615.712       664.320       681.359       749.837       924.399         892.261       765.600       688.761       

Nedskrivningsmargin: -0,03% -0,07% -0,10% -0,02% 0,20% 0,58% 0,35% 0,29% 0,51%

Indkomstmargin 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Rentemargin 1,23% 1,02% 0,89% 0,87% 1,02% 1,03% 1,00% 1,01% 1,13%

Gebyrmargin 0,58% 0,61% 0,51% 0,57% 0,61% 0,52% 0,48% 0,57% 0,68%

Handelsmargin 0,18% 0,19% 0,31% 0,19% -0,06% 0,26% 0,12% 0,07% 0,07%

Anden indkomstmargin 0,23% 0,15% 0,18% 0,08% 0,08% 0,10% 0,12% 0,15% 0,10%

Indkomstmargin 2,22% 1,97% 1,89% 1,70% 1,65% 1,92% 1,73% 1,79% 1,98%

Omkostningsmargin 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Driftsudgifter i alt: 6.626           6.576           7.033           7.441           8.246           10.131          9.856           10.152         9.961           

Udgifter til indkomstskat 1.292           1.152           1.433           1.054           539             498               566             620             105             

Aktiver i alt 466.226       615.712       664.320       681.359       749.837       924.399         892.261       765.600       688.761       

Omkostningsmargin 1,70% 1,43% 1,32% 1,26% 1,23% 1,27% 1,15% 1,30% 1,38%

Residual indkomst: 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

EKF 13,92% 17,38% 20,52% 13,34% 6,63% 2,64% 9,15% 7,38% 2,61%

Afkastkrav, Obis (B=1,37) 11,13% 10,56% 11,15% 11,64% 10,51% 10,88% 10,28% 8,84% 8,29%

Afkastkrav, Bank Scope (B=1,25) 10,50% 9,93% 10,52% 11,01% 9,88% 10,25% 9,65% 8,21% 7,66%

Afkastkrav, Thomson ( B=1,61) 12,40% 11,83% 12,42% 12,91% 11,78% 12,15% 11,55% 10,11% 9,56%

10 årig statsobligation* 3,87% 3,30% 3,89% 4,38% 3,25% 3,62% 3,02% 1,58% 1,03%

Risiko præmie marked 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30%

RI, Obis (Pct.) 2,79% 6,82% 9,37% 1,70% -3,88% -8,24% -1,13% -1,46% -5,68%

RI, Bank Scope (Pct.) 3,42% 7,46% 10,00% 2,33% -3,24% -7,60% -0,50% -0,82% -5,05%

RI, Thomson (Pct.) 1,51% 5,55% 8,09% 0,42% -5,15% -9,51% -2,41% -2,73% -6,95%

*Kilde: Statistikbanken.dk=> Penge og kapital markeder=>Rente- og kursudvikling=>MPK3=> 10 årig 

statobligation =>værdier for december måned er anvendt for hver regnskabsperiode

Bilag 2: Beregning af nøgletal til DuPont analyse 

Kilde: egen tilvirkning, data: NBD årsrapporter 2004-2012 
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Bilag 2 - forsat 

 

Kilde: egen tilvirkning, data: NBD årsrapporter 2004-2012 

  

Rentemargin 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nettorenteindtægter 5.714           5.518           5.713           5.857           7.295           8.648            9.070           8.331           8.225           

Aktiver i alt 466.226       615.712       664.320       681.359       749.837       924.399         892.261       765.600       688.761       

Rentemargin 1,23% 1,02% 0,89% 0,87% 1,02% 1,03% 1,00% 1,01% 1,13%

Gebyrmargin 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Netto gebyrsindtægter 2.712           3.291           3.237           3.810           4.373           4.373            4.391           4.686           4.949           

Aktiver i alt 466.226       615.712       664.320       681.359       749.837       924.399         892.261       765.600       688.761       

Gebyrmargin 0,58% 0,61% 0,51% 0,57% 0,61% 0,52% 0,48% 0,57% 0,68%

Handelsmargin 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Netto resultater af poster til dagsværdi 847             1.029           1.983           1.257           -436            2.188            1.108           587             506             

Aktiver i alt 466.226       615.712       664.320       681.359       749.837       924.399         892.261       765.600       688.761       

Handelsmargin 0,18% 0,19% 0,31% 0,19% -0,06% 0,26% 0,12% 0,07% 0,07%

Anden indkomstmargin 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Udbytter 487 295 542 137 70 156 203 588 330

Andre driftsindtægter 592 517 595 385 496 679 921 645 391

Aktiver i alt 466.226       615.712       664.320       681.359       749.837       924.399         892.261       765.600       688.761       

Anden indkomstmargin 0,23% 0,15% 0,18% 0,08% 0,08% 0,10% 0,12% 0,15% 0,10%
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Bilag 3: Beregning af akkumuleret residual indkomst 

 

Kilde: egen tilvirkning, data: NBD årsrapporter 2004-2012 

 

 

 

 

 

 

RI, Obis (Pct.) 2,79% 6,82% 9,37% 1,70% -3,88% -8,24% -1,13% -1,46% -5,68%

RI, Bank Scope (Pct.) 3,42% 7,46% 10,00% 2,33% -3,24% -7,60% -0,50% -0,82% -5,05%

RI, Thomson (Pct.) 1,51% 5,55% 8,09% 0,42% -5,15% -9,51% -2,41% -2,73% -6,95%

Egenkapital 18.626      19.412      22.211      23.783      23.152      22.265      23.631      22.003      26.373       

 RI løbende priser = RI pct. * Gns. EK

RI, Obis (Pct.), løbende priser 519          1.297        1.949        390          -910         -1.871      -260         -332         -1.374       

RI, Bank Scope (Pct.), løbende priser 637          1.418        2.082        536          -760         -1.726      -114         -187         -1.221       

RI, Thomson (Pct.), løbende priser 282          1.055        1.685        97            -1.208      -2.160      -552         -622         -1.682       

Forbrugerprisindeks, årligt gns.* 1,20% 1,80% 1,90% 1,70% 3,40% 1,30% 2,30% 2,80%

Diskonteringsfaktor, inflation 1 0,9881423 0,9706702 0,9525714 0,9366484 0,9058495 0,8942245 0,8741198 0,85031108

 RI faste priser = RI løbende * disk. Faktor

RI, Obis (Pct.), 2004-priser 519          1.282        1.892        371          -852         -1.695      -233         -290         -1.169       

RI, Bank Scope (Pct.), 2004-priser 637          1.402        2.021        511          -712         -1.564      -102         -164         -1.038       

RI, Thomson (Pct.), 2004-priser 282          1.043        1.635        93            -1.132      -1.956      -494         -544         -1.430       

Akkumuleter residual indkomst = summen af RI 2004-priser

Akkumuleret Residual indkomst for Nordea Bank Danmark i perioden 2004-2012

Mio. kr. i 2004-priser EKF, gns. Afkastkrav, gns.RI pct., gns.

Obis -174         Obis 10,40% 10,37% 0,03%

Bank Scope 990           Bank Scope 10,40% 9,73% 0,67%

Thomson -2.504      Thomson 10,40% 11,64% -1,24%

*Statistikbanken.dk=>Priser og forbrug=>PRIS9: forbrugerprisindeks, gennemsnitlig årlig inflation (1900=100) efter type

Gennemsnitlig residual indkomst i pct.

Note til diskonteringsfaktor: RI-værdier er primoværdier eftersom de allerede er afkastkorrigeret for 

én periode og derfor bliver tilbage diskonteringsfaktoren for 2004=1
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Bilag 4: Resultatopgørelsen for Nordea Bank Danmark i perioden 2004-2012 

Kilde: egen tilvirkning, data: NBD årsrapporter 2004-2012 

 

 

  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Renteindtægter 13.573 14.523 18.295 24.827 31.908 21.965 16.990 14.971 12.295

Renteudgifter -7.859 -9.005 -12.582 -18.970 -24.613 -13.317 -7.920 -6.640 -4.070

Netto renteindtægter 5.714 5.518 5.713 5.857 7.295 8.648 9.070 8.331 8.225

Gebyr og provisionsindtægter 3.294 4.159 3.497 4.153 4.759 4.795 4.755 5.021 5.349

Afgivne gebyr og provisionsudgifter -582 -868 -260 -343 -386 -422 -364 -335 -400

Netto gebyrsindtægter 2.712 3.291 3.237 3.810 4.373 4.373 4.391 4.686 4.949

Netto resultater af poster til dagsværdi 847 1.029 1.983 1.257 -436 2.188 1.108 587 506

Udbytter 487 295 542 137 70 156 203 588 330

Andre driftsindtægter 592 517 595 385 496 679 921 645 391

Driftsindtægter i alt: 10.352 10.650 12.070 11.446 11.798 16.044 15.693 14.837 14.401

Driftsudgifter

Administrationsomkostninger

Personaleudgifter -4183 -4.294 -4.582 -4.702 -5.054 -5.756 -5.733 -6.206 -5.691

Andre administrative udgifter -2284 -2.202 -2.341 -2.648 -2.699 -2.895 -2.930 -3.266 -3.782

Af- og nedskrivninger på matrielle og 

immatrielle aktiver -159 -80 -110 -91 -124 -138 -180 -248 -436

Andre driftsudgifter 0 0 -369 -1.342 -1.013 -432 -52

Driftsudgifter i alt: -6.626 -6.576 -7.033 -7.441 -8.246 -10.131 -9.856 -10.152 -9.961

Resultat før nedskrivninger: 3.726 4.074 5.037 4.005 3.552 5.913 5.837 4.685 4.440

Nedskrivninger på udlån, netto 158 384 666 116 -1.456 -4.815 -3.172 -2.380 -3.704

Ordinært resultat: 3.884 4.458 5.703 4.121 2.096 1.098 2.665 2.305 736

Udgifter til indkomstskat -1292 -1.152 -1.433 -1.054 -539 -498 -566 -620 -105

Årets resultat 2.592 3.306 4.270 3.067 1.557 600 2.099 1.685 631

2004 og 2012 tal er korrigeret til IFRS jf. noter i årsrapport.

** i 2008 regnskabet blev der omklassiciferet 297 mio. DKK fra renteudgifter til netto resultat af poster til dagsværdi. Der vil blive brugt tal for 2007 

for at kunne anvende de tilhørende noter.

*** i 2007 regnskabet blev der reklassificeret 480 mio. DKK fra andre driftsindtægter til gebyrindtægter. Der bliver anvendt 2006 tal for at kunne 

benytte tilhørende noter.

* I 2010 regnskabat blev der omklassificeret 346 mio. DKK fra gebyrindtægter til renteindtægter (effektiv rente). Der bliver brugt tal for 2009 

rapporten for at kunne anvende tilhørende noter

**** i 2006 blev der ændret på indregning af gebyr indtægter og udgifter, hvilket betød at både gebyr indtægter og omkostninger blev korrigeret ned 

med 602 mio. DKK, hvilket netto ikke har noget resultat, men skaber en dårligere margin (2005 tallene er anvendt for at kunne bruger noterne)
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Bilag 5: Oversigt over nøgletal til relativ vurdering af performance i Nordea Bank 

Danmark 

Kilde: egen tilvirkning, data: indberetninger til Finanstilsynet 

  

EKF, efter skat 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Gns. 05-12

Nordea Bank DK 16,83% 19,27% 15,06% 9,06% 4,81% 11,03% 6,40% 4,67% 10,89%

Danske Bank 16,45% 16,27% 14,78% -0,43% 1,00% 4,21% 1,13% 3,48% 7,11%

Nykredit 12,15% 15,97% 14,66% -3,65% -0,89% 3,30% 3,10% 0,48% 5,64%

Sydbank 18,77% 26,71% 26,21% 8,79% 9,64% 4,40% 1,97% 4,76% 12,66%

Jyske Bank 18,50% 22,50% 17,84% 9,57% 4,01% 5,87% 3,61% 4,03% 10,74%

Gns. Gruppe 1 16,54% 20,14% 17,71% 4,67% 3,71% 5,76% 3,24% 3,48% 9,41%

Afkastgrad 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Gns. 05-12

Nordea Bank DK 0,74% 0,87% 0,71% 0,43% 0,20% 0,46% 0,31% 0,25% 0,50%

Danske Bank 0,75% 0,80% 0,70% -0,02% 0,04% 0,20% 0,06% 0,19% 0,34%

Nykredit 0,52% 0,66% 0,64% -0,15% -0,04% 0,20% 0,20% 0,03% 0,26%

Sydbank 0,95% 1,42% 1,39% 0,42% 0,50% 0,27% 0,12% 0,31% 0,67%

Jyske Bank 1,20% 1,40% 0,92% 0,43% 0,20% 0,32% 0,19% 0,22% 0,61%

Gns. Gruppe 1 0,83% 1,03% 0,87% 0,22% 0,18% 0,29% 0,18% 0,20% 0,48%

Nedskrivningsprocent 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Gns. 05-12

Nordea Bank DK -0,17% -0,27% -0,04% 0,45% 1,34% 0,87% 0,76% 1,43% 0,546%

Danske Bank -0,18% -0,03% 0,03% 0,93% 2,07% 1,23% 1,05% 0,99% 0,760%

Nykredit 0,02% -0,18% -0,12% 1,30% 1,75% 2,27% 0,46% 0,64% 0,768%

Sydbank 0,10% -0,25% -0,79% 0,70% 1,50% 1,83% 1,51% 2,32% 0,865%

Jyske Bank 0,03% -0,42% 0,06% 0,90% 2,42% 1,76% 1,39% 1,59% 0,966%

Gns. Gruppe 1 -0,04% -0,23% -0,17% 0,85% 1,82% 1,59% 1,03% 1,40% 0,781%

Effektivitets ratio 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Gns. 05-12

Nordea Bank DK 64,86% 68,39% 71,54% 68,68% 53,78% 55,21% 72,14% 67,59% 65,27%

Danske Bank 54,46% 61,30% 64,22% 54,15% 44,11% 52,14% 62,00% 68,60% 57,62%

Nykredit 56,99% 71,54% 63,30% 61,21% 48,14% 47,74% 54,61% 61,05% 58,07%

Sydbank 64,34% 62,27% 59,95% 62,26% 52,77% 53,06% 56,64% 54,81% 58,26%

Jyske Bank 78,06% 82,44% 66,40% 69,27% 50,07% 58,52% 64,65% 61,42% 66,35%

Gns. Gruppe 1 63,74% 69,19% 65,08% 63,11% 49,77% 53,33% 62,01% 62,69% 61,12%
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Bilag 6: Skitsering af Dupont model fra Badreldin (2009) residual indkomstmodel fra 

Petersen and Plenborg (2012) 

Struktur for DuPont fra Badreldin, 2009 

 

 

 

 

Kilde: Badreldin, 2009  

ROE: Return On Equity = Netto resultat før skat / EK eller ER*ROA 

ER: Equity Ratio= EK / Aktiver i alt 

ROA: Return On Assets = Netto resultat før skat / aktiver i alt eller GPM-RPM 

RPM: Risk Provision Margin = Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender / aktiver i alt  

GPM: Gross Profit Margin = resultat før nedskrivninger / aktiver i alt 

OEM: Operating Expenditure Margin = Driftsudgifter / aktiver i alt 

GIM: Gross Income Margin = CM+TM+IM+EXOT 

CM: Commission Margin = Gebyrer og provisionsindtægter, netto / aktiver i alt  

TM: Trading Margin = nettoresultat af poster målt til dagsværdi / aktiver i alt 

IM: Interest Margin = nettorenteindtægter / aktiver i alt 

EXOT: Extraordinary and Other Income Margin = (andre driftsindtægter + udbytter) / aktiver i alt 

Selvstændige nøgletal: 

CIR: Cost to Income Ratio = Indtægter / omkostninger 

RPR: Risk Provision Rate (nedskrivningsprocent) = nedskrivninger / samlede udlån 

IM/RPM = Renteindtægter / nedskrivninger 
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Bilag 6 fortsat 

Residual indkomstmodel fra Petersen og Plenborg, 2012 

 

 

 

 

Kilde: Petersen og Plenborg (2012) s. 120-121 

 

RI: Residual Income = (ROE-   )* Bogført værdi af egenkapitalen 

  : Cost of Equity = Risiko frie rente + virksomhedens risikopræmie 

ROE= Return On Equity= årets resultat efter minoritets interesser / Bogført værdi af egenkapitalen 

Leverage= Netto rentebærende gæld / Bogført værdi af egenkapitalen 

ROIC=NOPAT / investeret kapital 

Profit Margin= NOPAT / Omsætning 

Turn over rate= Omsætning / Investeret kapital 

 

 Note: NOPAT=Net Operating Profit After Tax 

 

 

 

 

 


