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1 Abstract 

The Danish banking market has in recent years been dominated by a few large and many small 

banks. Several experts believe that the small banks do not have the capacity to compete with the 

bigger players and therefore could benefit from mergers. The reason to merge is that larger banks 

have greater potential to create competitiveness in the market and reduce their operating costs 

through cost saving synergies and increasing income through revenue synergies. 

 

Numerous analysts have estimated that the next big merger will be between Sydbank and Jyske 

Bank rank as the fifth and third largest bank in Denmark respectively. In order to analyse how a 

merger between the banks would create more value and what consequences it would bring an 

analytical model is created, with focus on the major trends in the banking sector. The analytical 

model yielded financial analysis and valuations for both banks, as a well as a valuation of the 

merger. The results will suggest whether a merger should take place from an economic point of 

view. 

There would be a significant potential in cost savings from the merger of Sydbank and Jyske Bank. 

The analysis shows that the merged bank could close around 50 % of the existing branches and 

reduce staff levels by a quarter. In addition, the merger would create revenue synergies due to the 

increased capital the bank would possess. The higher level of capital could attract large corporate 

customers with more demanding requirements and needs. The merger would also provide a better 

diversification of the customer portfolio as Sydbank and Jyske Bank had their expertise in various 

segment groups. The last positive synergy is the revenue synergy, that is related to the new image 

the bank has the potential to create. The new bank would be able to hold a position as the bank of 

entire Jutland. Jutland has the image of being conservative and this conservative image could attract 

more risk-averse customers as opposed to Danske Bank and Nordea. It will however also cause 

some integration cost to integration. Both banks also have a corporate culture that could prevent the 

merger. This is due to the fact that both have a locally rooted tradition that they will not 

compromise on, which might cause tension. 

 

The micro-economic consequence of the merger will be a more competitive and professional bank 

where profit maximisation is the main objective. The banks should certainly merge from an 

economic point of view. It will however have the consequence that there locally rooted culture and 

image will disappear, which is a large part of bank’s values and how the banks see themselves. 
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The macro-economic consequences are shown by the potential change in market positions. The 

Danish banking sector would consist of three main players if this merger went through, which 

would increase competition between large banks, increasing efficiency. Similarly, another expected 

consequence could be an evolution towards more mergers, as smaller banks would not have enough 

capital to cope with the increased competition.  
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2 Indledning 

 

2.1 Problemstilling 

I Danmark har man traditionelt set haft et stort antal banker i forhold til landets størrelse. 

Bankmarkedet kan således betegnes som meget få store aktører samt en myriade af små. Man kan 

derfor overveje, om de mange små banker for alvor har kapacitet til at konkurrere med de store 

markedsledere, eller om de med fordel kunne fusionere. Man kunne derfor argumentere for at større 

banker har mere potentiale til at skabe en bedre konkurrenceevne i markedet og mindske deres 

driftsomkostninger, såkaldte stordriftsfordele, hvilket i sidste ende er til fordel for forbrugerne. De 

administrative forpligtelser der hører med til at være bank kan således være en stor byrde for små 

banker, eftersom de ressourcemæssigt anvender en stor procentdel på dette (Langt færre danske 

banker i fremtiden, 2013). Administrerende direktør i Jyske Bank, Anders Dam, forudså da også i 

2012, at der frem mod 2020 ville ske tæt på en halvering i antallet af danske banker (Politiken, a, 

2012). Denne udvikling synes da også allerede i gang, hvor antallet af pengeinstitutter er faldet fra 

185 i 2000 til 93 ved udgangen af 2013 (Finansrådet, a, 2013, s. 6). Finanskrisen har utvivlsomt haft 

indflydelse på denne udvikling, hvor flere banker enten er gået konkurs, blevet opkøbt eller 

fusioneret som en konsekvens af deres økonomiske forhold. Antallet af pengeinstitutter pr. 

indbygger er dog stadig højt i Danmark sammenlignet med andre sammenlignelige lande. Det er 

derfor ikke utænkeligt, at Anders Dams forudsigelse kan komme til at holde stik. 

Formålet med at drive virksomhed vil alt andet lige altid være at profitmaksimere, hvorfor 

økonomiske solide banker formentlig vil se en mulighed for at opnå vækst via opkøb i et presset 

marked. I forhold til en banks kreditvurdering, og deraf mulighed for funding, kan en banks 

størrelse bidrage positivt. Dette er faktorer, som er kommet mere i fokus i takt med en global 

udvikling, hvor investeringer finder sted på tværs af grænser, hvorfor alle investorer umuligt kan 

have lokalt kendskab til alle sine investeringer. En kvantitativ vurdering, som eksempelvis rating, 

kan derfor komme til at spille en uforholdsmæssig stor rolle. Ligeledes har konsekvenserne af den 

finansielle krise medført en øget finansiel regulering, der stiller krav til bankernes soliditet, der 

ligeledes øger den finansielle sektors fundingbehov. 

 

Den potentielt størst mulige fusion i den danske banksektor er af flere analytikere blevet vurderet til 

at være en sammenlægning af Jyske Bank og Sydbank, der hhv. vurderes som Danmarks tredje og 

femte største pengeinstitut (Finansrådet, c, 2012). En mulig fusion af disse to selskaber ville være et 
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brud på et marked, hvor Danske Bank og Nordea er tæt på altdominerende prissættere, mens resten 

af sektoren i højere eller mindre grad er pristagere. Af denne grund er en sådan fusion også blevet 

behandlet flere gange i pressen, hvor gentagende analytikere og fagfolk har både anbefalet og 

forudsagt en fusion (Børsen, p. 2013). Bankerne har eftersigende mulighed for at opnå merværdi for 

deres aktionærer og etablere sig som hele Jyllands bank som et modstykke til Danske Bank og 

Nordea Danmark, der begge har hovedsæde samt hovedaktivitet i Københavnsområdet. Faktum er 

ikke desto mindre, at Sydbank og Jyske Bank gentagende gange har afvist disse spekulationer og 

stadig fungerer som to selvstændige banker. 

 

Vores undren over denne mediediskurs, hvor en eventuel fusion beskrives som en meget lavt 

hængende frugt med stort potentiale, har gjort os nysgerrige. Hvorfor skulle to virksomheder på et 

frit marked vælge ikke at fusionere, såfremt det skulle være så nemt og være så profitabelt som 

tidligere beskrevet? Det kunne derfor være interessant at se konkret på, hvorvidt en 

sammenlægning, af Sydbank og Jyske Bank ville kunne skabe en virksomhed på linje med de 

største aktører på markedet og derved skabe et mindre nybrud i Danmarks finansielle sektor.  

 

2.2 Problemformulering 

Konsekvenser og muligheder ved en fusion mellem Sydbank og Jyske Bank 

 

 Hvorledes spiller Sydbank og Jyske Banks respektive virksomhedskulturer ind på en mulig 

fusion? 

 Hvor store synergieffekter vil der være forbundet med en fusion mellem Sydbank og Jyske 

Bank?  

 Hvilken effekt vil en fusion af Sydbank og Jyske Bank have på det samlede danske 

bankmarked? 

 

2.3 Afgrænsning 

Vi ønsker at se på emnefeltet mergers and acquisitions indenfor den danske banksektor, hvor vi vil 

anvende Sydbank/Jyske Bank som case. Vi ønsker primært at se på de økonomiske aspekter ved en 

fusion, hvorfor de juridiske aspekter ikke vil blive detaljeret behandlet, hvilket ligeledes skyldes 

vores uddannelses karakter. De lovgivningsmæssige krav, der stilles til banksektoren vil dog blive 
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behandlet i begrænset omfang, da dette er signifikant i forhold til hvorledes banker funder sig og i 

sidste ende deres markedsværdi. Der vil dog, i det omfang det er muligt, udelukkende blive set på 

dansk lovgivning. Danmark er dog som bekendt en del af EU, og muligvis en kommende europæisk 

bankunion, hvorfor dette også vil blive berørt i begrænset omfang. 

 

I vores analyse af Sydbank og Jyske Bank som enkelt virksomheder vil vi inddrage de respektive 

kreditvurderinger for at sige noget om, hvor solide og velfungerende bankerne er. Bankerne 

anvender hhv. Moody’s og S&P som ratingbureau, der ikke gør brug af samme skala til at vurdere 

bankerne. Det har derfor været nødvendigt at oversætte Moody’s vurdering til S&Ps skala for at få 

et sammenligneligt grundlag. Dette danner grundlag for den videre analyse og sammenligning af 

bankerne. Der er naturligvis en fare ved at lave en sådan øvelse, eftersom ratingbureauerne kan gøre 

brug af forskellige kriterier til deres vurdering. Der er derfor anvendt den amerikanske centralbank, 

The FED of New York, som primære kilde til dette arbejde, hvorfor kvaliteten af oversættelsen er 

vurderet så høj, at den kan bruges som sammenligningsgrundlag mellem bankerne. Den totale 

oversigt over oversættelsen kan ses i Bilag 11 – Rating.  

For det fiktive fusionerede selskab Sydbank/Jyske Bank vil det dog ikke være muligt at give en 

egentlig rating. Dette skyldes, at vi ikke er i besiddelse af Standard & Poor’s 

kreditvurderingskriterier, og at det derved ikke vil give mening at estimere en præcis rating. 

 

Der er udelukkende udarbejdet en følsomhedsanalyse af værdiansættelsen for den fusionerede 

virksomhed og dermed ikke for værdiansættelserne af de to enkelt selskaber. Dette skyldes at 

kompleksiteten ved at indregne ændringer på alle tre selskaber, er vurderet højere end den merværdi 

det ville give til afhandlingen. 

 

Vores udgangspunkt for de økonomiske beregninger i opgaven, vil være de to bankers årsrapporter 

for 2013. Siden årsrapporterne er der dog sket en markant udvikling, i og med Jyske Bank har 

opkøbt BRFkredit. Dette har naturligvis skabt en situation, hvor Jyske Bank er blevet en større 

spiller på markedet end førhen. Eftersom den finansielle verden i særdeleshed er under konstant 

udvikling har vi derfor set os nødsaget til at vælge et fast holdepunkt, da det alternativt vil 

umuliggøre en analyse. Dette betyder dog ikke, at vi ikke vil inddrage den nye viden, da den giver 

endnu et aspekt til analysen, såsom indtjening fra BRFkredit. Dog vil årsregnskaberne være 

udgangspunktet for de økonomiske beregninger, da vi har taget et aktivt valg om at forholde os til 
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den sidst offentliggjorte årsrapport, hvilket i tilfældet af Jyske Bank, er før opkøbet. Ved analysen 

af banksektorens udvikling og trends er det ligeledes valgt at begrænse sig til den danske sektor og 

dennes tendenser. Dette skyldtes at begge banker har deres primære drift i Danmark, hvorfor det 

vurderes at Jyske Bank og Sydbank hovedsageligt vil følge den danske udvikling og trends.  

 

Endeligt er det valgt ikke at anvende dybdegående virksomhedskulturteorier i opgaven, da det ville 

flytte fokus fra de økonomiske aspekter, vi ønsker at undersøge. Kultur er dog stadig et vigtigt 

aspekt for en potentiel fusion, hvorfor det er inddraget i den form det er vurderet nødvendigt. Havde 

der dog været uanede mængder ressourcer, ville det være mere værdiskabende for afhandlingen 

med en antropologisk undersøgelse for at vurdere grundlaget for en fusion. Af tidsmæssige årsager 

har det dog ikke være muligt at foretage mange måneders feltarbejde i begge virksomheder, hvorfor 

denne del af analysens grundlag primært begrænses til bankernes værdier og historie.  

 

2.4 Metode 

For at vurdere potentialet i en eventuel fusion er virksomhedskulturen altafgørende at se på. 

Potentialet kan være nok så stort, men hvis kulturerne ikke kan integreres, vil potentialet aldrig 

forløses. Af denne årsag vil første del fungere som en præsentation af virksomhederne i form af en 

redegørelse af deres historie, værdier samt deres nuværende økonomiske situation. 

 

Herefter vil der blive set på udviklingen og trends i banksektoren som helhed. For at konkretisere 

det vil vi udarbejde vores egen analysemodel ud fra de vigtigste tendenser, der ses i banksektoren i 

øjeblikket. Modellen bliver således et analyseredskab, der kan anvendes for at vurdere om bankerne 

lever op til de aspekter det kræver at drive bank på længere sigt. Eftersom dette er en konstant 

udvikling, vil modellen selvsagt blive udarbejdet ud fra nutidens forventninger til fremtidens bank.  

 

Modellen vil i alt analysere på syv overordnede faktorer: IT-systemer, elektronisk betjening, 

bankfusioner, indtjeningsgrundlag, rating, funding og finansiel regulering.  

Selve modellen vil blive udarbejdet på baggrund af trends i banksektoren som helhed og vil se på 

tal fra de to største banker, to medium samt to mindre banker for at dække hele sektoren som sådan. 

På denne baggrund vurderer vi, at vores analysemodel er repræsentativ og vil give en forståelse af 

hvilke karakteristika, der gælder fremadrettet for de danske banker samt hvilke udfordringer, der 

kan følge deraf. Efter at have udarbejdet og præsenteret analysemodellen af den danske banksektor 
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vil vi konkret anvende modellen på Sydbank og Jyske Bank. Dette skal gøre os i stand til at se 

begge de to banker individuelt i forhold til udviklingen i sektoren som helheden og derved kunne 

give et kvalificeret bud på deres udvikling. Analysemodellen er tænkt som en rød tråd gennem 

afhandlingen, da den anvendes i både den redegørende, analyserende og senere i den diskuterende 

del af opgaven. Den er ligeledes grundlag for de senere værdiansættelser i opgaven. 

 

Finansielle virksomheder er, sammenlignet med eksempelvis produktionsvirksomheder, vanskelige 

at værdiansætte af primært to årsager. Først og fremmest kan cash flowet ikke så let estimeres, 

eftersom eksempelvis posterne anlægsinvesteringer, arbejdskapital og gæld ikke er klart defineret. 

Dernæst er finansielle virksomheder underlagt en lovgivning, der tilsiger, hvordan de skal 

finansiere sig, hvor de kan investere og hvor høje vækstrater de må have. Ændringer i lovgivningen 

kan således betyde store skift i værdien. Man kan derfor ikke anvende en klassisk enterprise value 

værdiansættelse, men er i stedet nødt til at anvende en equity valutation model (EQUITY DCF). 

Denne model inkluderer både operationel samt finansielt cash flow (Koller, Goedhart & Wessels, 

2010, s. 745) (Aswath Damodaran, 2009, s. 1). 

 

Til at estimere de fremtidige regnskabsmæssige tal er det forsøgt i store træk at holde samme 

tendens som beskrevet i de aktieanalyser fra Nordea, der er angivet på litteraturlisten. Selve de 

estimerede tal er dog ikke fulgt til nøjagtighed, da vi har foretaget en række andre skøn og analyser 

end aktieanalyserne har gjort, hvilket først og fremmest skyldes resultaterne fra den 

egenproducerede analysemodel.  

 

Generelt er det dog vigtigt at holde sig for øje, at den samlede værdiansættelse alt andet lige vil 

blive foretaget med en række forbehold, eftersom forudsigelser om fremtiden altid er en svær 

øvelse. Det er dog vurderet som det mest sandsynlige scenario ud fra den viden vi er i besiddelse af 

til dags dato. Enkelte poster i værdiansættelserne vil endvidere være meget svære at estimere, 

eftersom de er særdeles volatile og påvirket af eksterne faktorer. Det drejer sig eksempelvis om 

kursreguleringer og udbytte. Det er valgt at tage disse poster med i det estimerede regnskab, 

eftersom det vil påvirke årets resultat, der således vil være kunstigt påvirket uden effekten fra disse 

poster. Posternes uforudsigelighed taget i betragtning er det dog valgt at holde disse poster konstant 

på niveauer, der er vurderet realistisk. I tillæg til EQUITY DCF-modellen udarbejdes en multipel 

værdiansættelse. Dette skal styrke grundlaget, hvorpå diskussionen foretages, således at det ikke 
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blot er en enkelt model, med de svagheder denne måtte indeholde, der danner basis for den endelige 

konklusion på afhandling.  

 

På baggrund af resultaterne fra analysemodellen samt de respektive værdiansættelser af Sydbank og 

Jyske Bank, som enkelte selskaber, vil det blive muligt at foretage samme proces på en fiktiv fusion 

af de to banker. Professor Aswath Damodaran fra New York University, med speciale i corporate 

finance, er kommet frem til at det primært er to faktorer, der driver væksten i banker; 

egenkapitalomkostningen (Cost of Equity), der relaterer sig til den risiko, der opnås via selskabets 

investeringer, og egenkapitalens forrentning (ROE), der påvirkes af bankernes finansielle 

beslutninger samt statslig regulering (Aswath Damodaran, 2009, s. 1). I og med at markedsværdien 

er særdeles påvirkelig ved blot små ændringer er der udarbejdet en følsomhedsanalyse af 

værdiansættelsen for den fusioneret virksomhed. Herved vises hvor stor en betydning en ændring i 

Cost of Equity og/eller synergieffekterne vil have på den estimeret markedsværdi. 

 

Det økonomiske potentiale ved en fusion vil derfor primært blive vurderet ud fra tre aspekter: Cost 

of Equity, ROE samt hvorvidt der sker en forøgelse af markedsværdien sammenlignet med de to 

enkelt virksomheder. Disse tre økonomiske aspekter vil sammen med hhv. virksomhedskulturen i 

de to virksomheder og den egenproducerede analysemodel danne grundlaget for 

diskussionsafsnittet. Alle syv punkter fra modellen vil blive bragt i spil og gøre os i stand til at 

diskutere fordele og ulemper ved en fusion og i sidste ende konkludere, hvorvidt en fusion mellem 

de to banker bør foretages. 

 

2.5 Teori 

Sydbank og Jyske Banks historie er relativ objektiv, mens deres interne værdier i sagen vurderes 

bedst af virksomheden selv. Derfor vil bankernes egne materialer samt hjemmesider være de 

primære kilder i dette afsnit. Til udarbejdelse af analysemodellen vil der i høj grad anvendes 

journalistiske kilder i form af artikler fra diverse dagblade samt finansmagasiner, hvor eksperter og 

fagfolk har udtalt sig om tendenser i banksektoren. Dette er en konsekvens af, at vi skriver om en 

løbende udvikling, hvorved journalistisk vil være både en brugbar men også en nødvendig litteratur. 

Ligeledes vil rapporter fra diverse ministerier, styrelser og kommissioner også blive anvendt, da de 

på samme måde har behandlet emnet dybdegående. På samme måde vil vi i diskussionen af en 
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fusion ligeledes anvende journalistiske kilder og rapporter, da disse er leveringsdygtige i saglige 

argumenter både for og imod en fusion. 

 

At anvende journalistiske kilder kræver naturligvis en ekstra opmærksomhed overfor kildekritik. Af 

denne årsag begrænser vi os til udelukkende at anvende respekterede nyhedskilder såsom Børsen, 

Berlingske, Politiken, FinansWatch mv. for derved at sikre at mediets argumenter alt andet lige 

består af en vis saglighed. 

 

Den primære teori til udarbejdelse af EQUITY DCF værdiansættelserne er kapitel 36 i Tim Kollers 

bog ”Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies”, der netop beskæftiger sig med 

at værdiansætte finansielle virksomheder. Til inspiration er ligeledes anvendt professor Aswath 

Damodarans rapport ”Valuing Financial Service Firms” (2009), Petersen & Plenborg (2012) samt 

”Bank Valuation” af John Wiley. Wileys værk vil endvidere være primære kilde til multiple 

værdiansættelsen. Til selve estimaterne i EQUITY DCF-modellen er primære kilder diverse 

aktieanalyser af Sydbank og Jyske Bank fra hhv. Nordea og JP Morgan Chase. Herudover er der 

gjort brug af makroøkonomiske analyser fra bl.a. Danske Bank og diverse udtalelser fra fagfolk i 

dagblade og finansmagasiner. Bankerne er, som alle andre virksomheder, påvirket af 

samfundsudvikling i form af Nationalbankens renteændringer, forbrugertilliden og privatforbruget i 

særdeleshed, hvorfor dette i høj grad har indflydelse på vurderingen af deres økonomiske situation.  
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3 Sydbank 

3.1 Historie 

Sydbank blev grundlagt i 1970, da fire sønderjyske lokalbanker fusionerede til det vi kender som 

Sydbank. Årsagen skyldes et øget finansieringsbehov fra det ekspanderende sønderjyske 

erhvervsliv. Indtil 1976 havde banken ikke en eneste filial øst for Kongeåen, hvilket der blev lavet 

om på, da man oprettede en filial i Fredericia og senere i Kolding. Målt på indlån øgede dette 

markedsandelen fra 0,7 % ved bankens stiftelse til 0,9 % i 1982. I 80’erne ekspanderede banken via 

diverse fusioner med filialer i både Århus Aalborg, Fyn, København og enkelte i Nordtyskland. 

Dette medvirkede at de øgede den danske markedsandel til 2 %.  

Vækststrategien med at fusionere fortsatte i 90’erne bl.a. via en fusion med Sparekassen 

Sønderjylland, der udover at cementere banken som den største i det sønderjyske ligeledes øgede 

dens repræsentativitet i Jylland. I midt-90’erne fordoblede banken sin størrelse, hvilket førte til 

lanceringen af det såkaldte ”nye Sydbank”, der betød at man samlede flere funktioner i hovedsædet 

i Aabenraa, der har været bankens omdrejningspunkt siden 1978. 

Siden 00’erne har Sydbank fortsat den uorganiske vækst, der bl.a. har indeholdt opkøb af Bank 

Trelleborg og seneste DiBa Bank, hvilket har gjort Sydbank landsdækkende. Banken har i dag ca. 

100 filialer, hvoraf 5 af dem er i Tyskland. Banken konkluderer derfor selv at tiden som ”den 

sønderjyske bank” for længst er ovre (Sydbank, a, Dato n/a), (Sydbank, b, Dato n/a). 

 

3.2 Sydbank dagsdato 

Sydbank arbejder med et repræsentantskab, der er et antal aktionærer, som vælges på 

generalforsamlingen og er geografisk opdelt med udgangspunkt i bankens forretningsinddeling. Et 

repræsentantskab må ifølge selskabsloven ikke have en selvstændig kompetence og har derfor 

udelukkende mere konsultativ funktion. Repræsentantskabet udvælger ligeledes bestyrelsens 

medlemmer, dog på nær de medarbejdervalgte medlemmer. 

Om end Sydbank har udviklet sig til en national bank er den dog stadig stærkt forankret i 

Sønderjylland, som navnet også antyder. Seks ud af 11 medlemmer er således bosiddende i, hvad 

der kan betegnes som det sydlige Jylland. Adm. Direktør i Sydbank er Karen Frøsig, der har været i 

sin stilling siden 2010 (Sydbank, c, Dato n/a). 
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3.3 Sydbanks værdier  

I forbindelse med bankens relancering af det ”nye Sydbank” i midten af 90’erne nedskrev man 

bankens værdi- og idégrundlag i det man valgte at kalde den blå tråd. Den blå tråd er blevet 

revideret nogle gange således at den er i takt med tiden, men den betegnes stadig som et udtryk for 

grundtanken i Sydbank den dag i dag. Den blå tråd er bygget op omkring fire hovedpunkter, der 

relaterer sig til bankens kunder. Disse fire beskriver banken som: kompetent, troværdig, 

imødekommende og konkurrencedygtig. Hovedpunkterne munder til sammen ud i bankens slogan: 

”Hvad kan vi gøre for dig?” (Sydbank, d, Dato n/a). 

Sydbanks værdier og eksistensgrundlag bygger på en forrentningsmodel som i kortetræk kan 

præciseres som værende, at Sydbank vil agere som en selvstændig bank på egne præmisser, hvor 

fokusset er, at fremstå som en kompetent og værdiskabende rådgivningsbank. Derudover ønsker de 

et image som afspejler, hvordan de behandler deres kunder med respekt og tilstræber at danne 

langvarige kunderelationer. 

 

Sydbank operere med en strategi de kalder ”Sydbanks blå tråd”, som tager udgangspunkt i hvordan 

kunderne og den eksterne verden skal tolke banken. At skabe værdi og servicere kunderne er, ifølge 

banken selv, et af Sydbanks fokuspunkter, hvilket ligeledes skal ses i deres slogan, ”Hvad kan vi 

gøre for dig?”. De grundlæggende værdier for Sydbank er dygtighed, relationer og værdi, 

tilsammen udgør de tre ord i værdigrundlaget, hvad Sydbank prøver at kommunikere ud til 

kunderne. Dygtighed i form at kompetente medarbejdere, de vigtigste relationer er til kunderne og 

disse fastholdes i Sydbank ved at levere lidt mere end kunderne forventer samt finde de rigtige 

løsninger, der tilfredsstiller dem. Det sidste fokuspunkt ”værdi” afspejler sig i Sydbanks 

idegrundlag ved at de stræber efter at gøre en forskel for den enkelte kunde. Værdi for kunden er lig 

med værdi for banken. En kombination af dygtige medarbejder og gode relationer med kunderne 

skaber den eftertragtede værdi som både deres kunder og banken søger. (Sydbank, d, Dato n/a) 

Sydbank ser gerne at, privatkunder og små erhvervskunder skal opfatte banken som en lokal 

forankret samarbejdspartner. Imens større kunder såsom store erhvervskunder, pengeinstitutter og 

institutionelle kunder skal opfatte banken som en habil partner som kan imødekomme de behov 

som forventes (Sydbank årsrapport, 2013, s. 21). 

 

Rent forrentningskonceptuelt har Sydbank hovedsageligt fokus på private banking-kunder og 

mellemstore erhvervskunder, dog dækker de alle former for finansielle kundebehov. Det at Sydbank 
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har særligt fokus på private banking-kunder og mellemstore virksomheder, tyder på at de fordyber 

sig mest på det lokalt forankrede plan, hvor ydelserne rådgivning og salg af bankprodukter finder 

sted via personlig kontakt mellem banken og dens kunder i deres filialnet, med supplerende 

elektroniske selvbetjeningsløsninger (Sydbank, e, Dato n/a), (Sydbank årsrapport, 2013, s. 56). 

 

Den blå tråd beskriver banken som dens ”holdningsmæssige virkegrundlag frem til 2015”. I 

perioden fra 2011 og frem til 2015 skal den blå tråd være guideline for opfyldelsen af følgende mål 

(Sydbank, f, Dato n/a): 

 Vi skal tilfredsstille aktionærernes langsigtede afkastforventninger 

 Basiskapitalen skal overstige det kapitalbehov, banken har opgjort, med en ”buffer”, der er 

tilstrækkelig til at modstå markante konjunkturudsving og enkeltbegivenheder 

 Vi vil være blandt de tre bedst ratede pengeinstitutter i Danmark 

 Summen af indlån, udstedte obligationer og basiskapital skal overstige udlånene for at 

fastholde en robust fundingstruktur. 

 

3.4 Sydbanks økonomiske situation 

3.4.1 Udvikling i resultatopgørelsen 

Sydbank har haft en volatil udvikling i årets resultat i perioden 2009-2013.  Set over en periode på 

de seneste fem år er 2013 det år, Sydbank præsterede det laveste resultat efter skat svarende til 187 

mio. Til sammenligning blev årets resultat 467 mio. i 2012. Differencen mellem 2012-2013 er 280 

mio. kr. svarende til et fald på 59,9 %. Dette relative store fald kan hovedsageligt henføres til 

posterne, basisindtjening, handelsindtjening og nedskrivninger på udlån mv. 

 

Sydbanks basisindtjening har i perioden 2009-2013 været relativ stagnerende. Dette ses ved at 

basisindtjeningen i 2009 var 3.999 mio. imens den i 2013 er steget til 4.058 mio. I de 

mellemliggende år har basisindtjeningen ligget på et højere niveau og toppede i år 2012, med en 

basisindtjening på 4.229 mio. (Sydbank årsrapport, 2013, s. 6). 

Faldet i basisindtjeningen fra 2012 til 2013 er ifølge Sydbank hovedsageligt afledt af en reduktion i 

bankudlån på ca. 2 % grundet nedskrivninger og øget konkurrence. Alt i mens er indlån steget med 

ca. 7 %, hvilket har medvirket til en faldende rentemarginal. Nettorenteindtægterne udgjorde i 2012 
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2.768 mio. Tilsvarende udgjorde de 2.568 mio. i 2013. Den aftagende rentemarginal har desårsag 

betydet et fald på 200 mio. i nettorenteindtægter.   

 

Indtægterne fra handelsindtjening er ligeledes faldet fra 2012 til 2013. I 2012 udgjorde indtægterne 

323 mio. kr. hvorimod den udgjorde 229 mio. kr. i 2013, hvilket er et fald på 29 %. Faldet skyldes 

faldende indtjening i obligationsafdeling samt rente- og valutaafdelingen. Udviklingen i 

obligationsafdelingen i forhold til 2012 skyldes primært rentestigning samt at omsætningen var 

lavere end i 2012. Obligationsafdelingen faldt med en indtægt på 197 mio. i 2012 til en indtægt på 

129 mio. i 2013. Rente- og valutaafdelingens tilbagegang skyldes ligeledes rentestigninger, hvor 

indtægterne i 2012 var 70 mio. kr. tilsvarende var indtægterne i 2013 30 mio. Aktieafdelingen er 

den eneste post som reducerer tilbagegangen fra 2012 til 2013 i det afdelingen oplevede en stigning 

på 25 % svarende til 14 mio. (Sydbank årsrapport, 2013, s. 9). 

 

Finanstilsynet undersøgte i 2013 Sydbank, hvilket resulterede i at banken var nødsaget til at øge 

nedskrivningerne yderligere på bankudlån i 4. kvartal.  Samlet set blev nedskrivningerne for 2013 

på bankudlån 1.861. mio. hvilket er en stigning på 113 mio. i forhold til nedskrivningerne året før. 

(Sydbank årsrapport, 2013, s. 10-11) 

 

3.4.2 Udvikling i balancen  

Sydbanks balance er faldet fra 152,7 mia. i 2012 til 147,9 mia. i 2013. 

På aktivsiden er bankudlån faldet fra 68,2 mia. til 66,6 mia. i perioden. Ændringen i bankudlån 

skyldes kombination af en reduktion i erhvervsudlån, en svag stigning i privatudlån samt 

nedskrivninger som tidligere nævnt. På passivsiden er bankindlån steget fra 65,7 mia. kr. til 70,0 

mia. kr. i 2013. Udviklingen skyldes overtagelsen af DiBa Banks indlån samt en stigning i indlån på 

anfordringer og en reduktion i tidsindskud. Udviklingen i bankud- og bankindlån har gjort, at 

bankindlånene nu dækker bankens bankudlån. De samlede indlån dækkede dog de samlede udlån i 

både 2012 og 2013 (Sydbank årsrapport, 2013, s. 13). 

 

Posterne andre passiver og andre aktiver har ligeledes haft en indflydelse på balancens udvikling. 

Andre passiver har haft et fald på ca. 5 mia. kr. fra 2012 til 2013. Faldet skyldes posten, negativ 

markedsværdi af afledte finansielle instrumenter mv. som er faldet med 6,6 mia. fra 2012 til 2013. 



Christian Henriksen 

Glenn Felby  Cand. Merc. FIR CBS 

   

Kandidatafhandling  Side 18 af 122 

De andre poster under andre passiver har haft en svag stigning. Andre passiver udgjorde derfor 

18,022 mia. i 2013 set i forhold til 23,035 mia. i 2012. 

 

Samme tendens viser sig ved andre aktiver, hvor det er posten, positiv markedsværdi af afledte 

finansielle instrumenter mv. der er den primære faktor for faldet i aktivet. Posten faldt fra 15,794 

mia. til 9,028 mia. i perioden, svarende til et fald på 6,766 mia. Flere poster under andre aktiver 

havde en faldende udvikling, hvilket medførte et samlet faldt på 7,316 mia. fra 2012 til 2013.  

(Sydbank årsrapport, 2013, s. 63-64). 

 

Egenkapitalen er steget med ca. 2 % i perioden 2012-2013 og beløber sig nu til 10.237 mio. 

Stigningen i egenkapitalen beror sig blandet andet på det efterstillede kapitalindskud i DiBa Bank 

A/S. Dette har gjort at efterstillede kapitalindskud er steget fra 1.387 mio. kr. i 2012 til 1.797 mio. 

kr. i 2013. Ligeledes har årets resultat påvirket posten overført overskud positivt. (Sydbank 

årsrapport, 2013, s. 33 & 65). 

 

3.4.3 Udviklingen i nøgletal 

Grundet nedgangen i årets resultat efter skat, som tidligere nævnt, er det ikke overraskende at 

nøgletallet, årets resultat pr. aktie (kr. pr. aktie a 10 kr.) er betydeligt lavere end sidste år. Helt 

præcist er det faldet fra 6,4 i 2012 til 2,5 i 2013. På trods af bankens utilfredsstillende udvikling i 

2013 har børskursen ultimo udviklet sig overraskende godt. Den er steget fra 99,7 i 2012 til 144 i 

2013, denne udvikling kan tolkes som at markedet tror på aktien. 

 

En fortsat svag stigning i egenkapitalen har styrket indre værdi pr. aktie (kr. pr. aktie a 10 kr.). Den 

indre værdi pr. aktie er steget i perioden 2012-2013 fra 137,6 til 139,7. Dette afspejler en vækst i 

egenkapitalen set i forhold til antal aktier i omløb.   

 

Solvensprocenten har set over hele perioden 2009-2012 udviklet sig positivt fra 15,2 % til 15,7 %. 

Dog er der sket et fald i solvensprocenten, hvis der ses på de seneste år. I år 2012 lå 

solvensprocenten på 15,9 %, hvorimod den lå på 15,7 % i 2013. Dette svarer til et fald på 0,2 

procentpoint. Faldet skyldes at de risikovægtede poster er steget fra 71.170 mio. i 2012 til 72.749 

mio. alt imens den egentlige kernekapitalprocent er faldet fra 13,8 til 13,4 i samme periode.  
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Overdækningen i forhold til lovkravet er i 2013 på sit højeste niveau med 179,8 %, hvis hele 

perioden 2009-2013 tages i betragtning. I forhold til seneste årsregnskab har nøgletallet haft en 

stigning på 52,4 procentpoint. Sydbanks overdækning i forhold til lovkravet må betegnes som 

værende yderst tilfredsstillende. 

 

Nøgletallet for udlån i forhold til indlån har samlet set været aftagende i perioden 2009-2013 og er 

gået fra 1 til 0,8. Ligeledes har udlån i forhold til egenkapitalen samlet set været aftagende i 

perioden 2009-2013 og er gået fra 8,2 til 6,5. Denne udvikling skal tolkes som at 

indtjeningsgrundlaget er blevet mindre i forhold til indlånenes størrelse (fremmede kapital) og 

egenkapitalens størrelse (egen kapital) (Sydbank årsrapport, 2013, s. 74). 

 

4 Jyske Bank 

4.1 Historie 

Jyske Bank opstod den 7. Juli 1967, da fire midtjyske lokalbanker fusionerede til én. De 

fusionerende banker bestod af Silkeborg Bank, Kjellerup Bank, Kjellerup Handels- og 

Landbrugsbank og Handels- og Landbrugsbanken i Silkeborg. Grunden til fusionen skyldtes et 

ønske om at stå stærkere inden for banksektoren (Jyske Bank, a, Dato n/a). 

Jyske Bank ekspanderede kraftigt i årene 1967-1989 via adskillige fusioner og opkøb. Størstedelen 

af de indgåede fusioner var med jyske banker. Nogle af de banker Jyske Bank fusionerede med var, 

Banken for Brædstrup og Omegn i 1968, Samsø Bank i 1970, Odder Landbobank i 1971, 

Finansbanken i 1981, Vendelbobanken i 1983 og Holstebro Bank i 1989. Som det fremgår, er Jyske 

Bank vel repræsenteret i Jylland, hvor Jyske Bank må siges at have sin oprindelse. Banken er dog 

også repræsenteret i resten af Danmark. For eksempel ses ekspansionen til Sjælland via opkøbet af 

Finansbanken samt åbningen af en ny afdeling, hvor Den Ny Laanebank tidligere har haft til huse.   

Effekten af de adskillige fusioner og opkøb i perioden 1976-1989 gjorde at Jyske Bank gik fra at 

være landets 18. største bank med 163 medarbejdere til at være en landsdækkende bank med mere 

end 3.000 medarbejdere (Jyske Bank, a, Dato n/a). 

 

I perioden 1990-2011 oplever banken både op- og nedture. Heriblandt kan der nævnes krise året 

1992, hvor de realiserede tab og hensættelser på 1.262 mio. Derudover var der i 1999 et 

overtagelsesforsøg fra en svensk bank. I 2007 havde banken dog et rekordresultat for fjerde år i 
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træk. Finanskrisen indtrådte i år 2008 og medførte betydelige tab for Jyske Invest. I 2011 opkøber 

banken dele af Fjordbank Mors, men offentliggøre på samme tid en reduktion i medarbejderskaren 

på ca. 250 styks. 

 

4.2 Jyske Bank dagsdato 

I 2013 var Jyske Bank indblandet i en sag om skattely, hvilket ifølge en analyse udarbejdet for 

Børsen har resulteret i at ”danskernes tillid til Jyske Bank dykket voldsomt henover den seneste 

måned, og trods en lille bedring i de seneste dage, ligger den samlede imagescore fortsat på et 

historisk dårligt niveau” (Børsen, a, 2013). Om historien blot vil have midlertidig effekt på bankens 

image eller den også påvirker Jyske Bank på lang sigt er, må tiden vise. 

 

På trods af skattely-sagen formåede Jyske Bank i 2013 at levere et årsregnskab som imod 

analytikernes forventninger steg på toplinjen samt afrapporterede en bundlinje, der var en smule 

over markedskonsensusen (Euroinvestor, a, 2014). Jyske Banks tilfredsstillende regnskab beror 

blandt andet på udførelsen af deres nuværende strategi som understøtter organisk vækst samt vækst 

via tilkøb. Især tilkøb har påvirket resultat i 2013, hvor opkøbet af Spar Lolland tilførte ca. 96.000 

nye kunder til Jyske Banks kundeportefølje. Derudover blev de overtagne aktiviteter fra købet af 

Fjordbank Mors i 2011 endeligt integreret i 2013 (Jyske Bank årsrapport, 2013, s. 4). 

 

Jyske Bank og BRFkredit meddelte den 24. februar 2014 fondsbørsen at de fusionerede.  

Fusionen skal gøre det muligt for Jyske Bank at konkurrerer med de store aktører på markedet 

bestående af Danske Bank, Nordea og Nykredit som totalleverandør af finansielle produkter 

(Berlingske Business, b, 2014).  

Aktiemarkedet reagerede næste dag med en kursstigning på 10 %, men i de efterfølgende dage steg 

aktien kun med 1,4 %. hvilket samlet set er mindre end både Danske Bank, Nordeas kursudvikling i 

samme periode. Denne udvikling skal ifølge Anders Dam, adm. direktør for Jyske Bank, ses som et 

signal fra markedet om at der skal leveres resultater før aktiemarkedet belønner Jyske Bank for 

fusionen (Børsen, b, 2014). Den aftagende kursudvikling kan ligeledes tolkes som usikkerhed 

omkring konflikten med Totalkredit samarbejdet. Jyske Bank har de seneste år haft et samarbejde 

med Totalkredit, hvilket har givet årlige provisioner på op mod kvart milliarder kroner.  
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Efter fusionen med BRFkredit skal de to pengeinstitutter nu slås om denne indtjening, grundet det 

at, efter hovedsamarbejdsaftalen mellem Totalkredit og de enkelte pengeinstitutter ikke er muligt at 

formidle realkreditlån fra flere aktører (Børsen, c, 2014). 

FinansWatch citerer kilder for at mene at Jyske Bank vil forsøge at få deres kunder tilbage ved at 

tilbyde dem, at skifte deres realkreditudlån fra Totalkredit til BRFkredit (Finanswatch, a, 2014). 

Derudover vil Jyske Bank fremover være konkurrent til Totalkredit, hvorfor de fremadrettet skal 

kæmpe om samme kundesegment ved en eventuel udvidelse af indtjeningsgrundlaget.  

 

Som ovenstående beskriver, bevæger Jyske Bank sig tættere på hovedaktørerne som totalleverandør 

af finansielle produkter. På markedet for ud- og indlån er Jyske Bank dags dato dog ikke på niveau 

med Danske Bank og Nordea. Ligeledes er Nykredit en større aktør på markedet for 

realkreditudlån, dog med en svækket distributionskraft i og med samarbejdet mellem Jyske Bank og 

Totalkredit er ophørt.   

 

4.3 Jyske Banks værdier 

Jyske Bank har udgivet en brochure kaldet ”Fundamentet”, hvori banken beskriver hvorledes den 

ser sig selv og hvordan den gerne vil opfattes såvel internt som ekstern. Jyske Bank operer med 

begreberne: Balance, værdier, vision, forretningsgrundlag, strategi og værdikæde, der tilsammen 

skaber eksistensgrundlaget for virksomheden. 

Balancen i Jyske Bank findes, ifølge banken selv, mellem de tre interessenter: aktionærer, kunder 

og medarbejdere. Ingen af de tre må favoriseres frem for de andre, da dette vil gå udover helheden. 

Hvad angår værdierne beskriver banken at ”det ligger fast” at banken er en selvstændig bank, der 

har sit hjemsted i Silkeborg, og at Jyske Bank er moderselskab i koncernen (Jyske Bank, b, Dato 

n/a, s. 13). Derudover har banken fem værdier. Først og fremmest sund fornuft, hvilket angår såvel 

rådgivningen, regler og bureaukratiet. Dernæst ønsker banken at være åben og hæderlig, hvilket 

relaterer sig til information, dialog og tillid. For det tredje vil Jyske Bank være anderledes og 

uhøjtidelig. Fjerde værdi er ægte interesse og ligeværd, hvilket gælder i relation til de tre føromtalte 

interessenter. Endelig ønsker man at være handlekraftig og vedholdende (Jyske Bank, b, Dato n/a, s. 

15-23). 

Jyske Bank beskriver endvidere sin vision som et løfte til markedet og samtidig en opfordring til at 

alle bestræber sig på at gøre en forskel i det daglige arbejde (Jyske Bank, b, Dato n/a, s. 25). 
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Banken mener at alt dette er nødvendigt i den komplekse verden vi lever i, da det ikke giver mening 

at lave en masse slaviske regler. Værdierne ønsker man skal gennemsyre virksomheden og give 

medarbejderne den nødvendige frihed og glæde, der gør Jyske Bank til en god arbejdsplads (Jyske 

Bank, c, 2010). 

 

4.4 Jyske Banks økonomiske situation 

4.4.1 Udvikling i resultatopgørelsen 

Jyske Bank koncernen har været inde i en god økonomisk udvikling fra 2009 til 2013. 

Nettorenteindtægterne er således steget fra 4,5 mio. til 5 mio. Seneste regnskabsperiode fra 2012 til 

2013 er stigning på 3 %. Eftersom Gebyr- og provisionsindtægter (netto) også er steget har de 

oplevet en stigning på 4 % i Netto rente- og gebyrindtægter målt i forhold til sidste 

regnskabsperiode. Dette er en post, der har været stødt stigende siden 2009, hvor posten var på 

5.807 mio. mens den i årsrapporten for 2013 er 6.799. 

Resultatet før skat er ligeledes steget markant. I 2009 lå denne post på 589 mio. mens den i 2013 lå 

på 2.301 mio. Indenfor bare sidste regnskabsperiode er denne post steget med 171 %. Dette skyldes 

flere ting. Set over hele perioden fra 2009 er posten andre driftsindtægter den mest iøjnefaldende. 

Andre driftsindtægter er steget fra 338 mio. i 2009 til 893 mio. i 2013. Bare indenfor det sidste år er 

posten steget med 32 %. Et kig i noten viser at posten det seneste år har været positivt påvirket af 

ændringer i drift af fast ejendom, indtægter fra operationel leasing samt badwill i forbindelse med 

virksomhedssammenslutninger. 

En anden forklaring på den positive udvikling findes i nedskrivninger på udlån mv. Jyske Banks 

nedskrivninger på udlån er i perioden faldet fra 2.658 mio. til 1.147 mio. Det er således ikke 

udelukkende driftsforbedringer, der ligger til grunde for Jyske Banks forbedret situation. Set over 

hele perioden er resultatet af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder også blevet 

væsentligt forbedret fra minus -140 mio. i 2009 til 6 mio. i 2013. Dette har dog været en svingende 

post og er således faldet 50 % fra sidste regnskabsperiode, hvor den beløb sig til 12 mio. 

Kursreguleringer har været en post, der har påvirket regnskabsudviklingen positivt det sidste år, 

med 101 % (lidt over 200 mio. i reelle tal). Posten er dog meget fluktuerende og kan derfor ikke 

bruges til at forklare den samlede periodes udvikling. Den er dog en del af forklaringen på at 

resultatet før skat ligger i indeks 271 sammenlignet med sidste regnskabsperiode. 
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Årets resultat for 2013 ligger i indeks 304 sammenlignet med året før og er i reelle tal steget fra 465 

mio. i 2009 til 1.808 mio. i 2013, hvorfor det må siges at 2013 har været et særdeles godt år målt på 

bundlinjen. (Jyske Bank årsrapport, 2013, s. 2, 31 & 40). 

 

4.4.2 Udvikling i balancen 

Balancen er steget fra 224.510 mio. til 2 2.00  mio. i perioden.  dlånene er steget fra 110.592 mio. 

til 1 1.  8 mio. Den største ændring er repoudlånene, der blevet mere end tredoblet til 20.2   mio. 

i forhold til året før er stigningen på  1  .  t repoudlån er når et pengeinstitut køber et værdipapir, 

hvor i, der samtidig er en aftale om at sælge dette tilbage på et senere tidspunkt. Betalingen for dette 

værdipapir bliver beregnet som repoudlån, hvor sikkerheden er selve værdipapirerne (Danmarks 

Nationalbank, b, 2010, s. 22). 

Jyske Banks indlån har i hele perioden ligget i nogenlunde tilsvarende omfang som udlånene og 

beløber sig til 131.424 mio. Repoindlån er steget markant fra 1.730 mio. til 10.175 mio. set over 

den samlede periode. Dog er den faldet 43   fra året før. Bankindlån er steget fra 9 . 20 mio. til 

115.846 mio. i den 5-årige periode. Således overgår bankindlån nu bankens bankudlån ligesom de 

totale indlån overgår udlån. Jyske Banks udstedte obligationer er faldet stødt gennem årene og er nu 

næsten halveret sammenlignet med 2009-niveauet. Beløbet er således 27.760 mio. i 2013. Modsat 

er egenkapitalen steget år for år, senest med en stigning på 12 %, hvorfor den nu er på 17.479 mio. 

Den seneste stigning skyldes primært en stigning i overført overskud (Jyske Bank årsrapport, 2013, 

s. 2, 32 & 33). 

 

4.4.3 Udvikling i nøgletal 

I og med at Jyske Bank har oplevet en særdeles positiv udvikling i resultat før skat samt årets 

resultat er det ikke overraskende at de to nøgletal; resultat før skat pr. aktie samt årets resultat pr. 

aktie er steget voldsomt og er blevet mere end fordoblet til hhv. 32,30 kr. og 25,38 kr. Eftersom 

antallet af aktier ikke er ændret i regnskabsperioden skyldes udvikling derfor udelukkende det 

positive resultat. Det at egenkapitalen er steget gennem hele perioden har også betydet at den indre 

værdi pr. aktie i kr. er steget fra 193 i 2009 til 245 i 2013. 

Solvensprocenten har set over hele perioden udviklet sig positivt fra 15,3 % til 16 %. Dog er det et 

fald set i forhold til de 17,3 % som man oplevede i 2012. Kernekapitalprocent både inkl. og ekskl. 

hybrid kapital er derimod steget konstant gennem hele perioden fra hhv. 13,5 % og 11,9 % i 2009 til 

15,9 % og 15,3 % i 2013. 
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Overdækningen i forhold til lovkravet er steget til 151,1 % mod 127,1 % i 2012. Dog har den 

tidligere ligget på hele 179,8 % i 2010, men er for andet år i træk steget og må betegnes som 

værende på et højt niveau. 

Nøgletallet udlån i forhold til indlån har som tidligere nævnt været 1 gennem hele perioden, mens 

udlån i forhold til egenkapital er faldet 0,1 det sidste år og ligger nu på 7,5 (Jyske Bank årsrapport, 

2013, s. 14 & 35). 

 

5 Analysemodellen - tendenser i banksektoren 

De seneste årtier har forudsætningerne for at drive bank ændret sig markant. Forståelsen af denne 

udvikling er vigtig at holde sig for øje, da det selvsagt spiller en stor rolle i forhold til hvorledes 

sektoren også fremover vil udvikle sig og derved i forhold til, hvordan man skal drive en bank i 

fremtiden. I tiden under og efter finanskrisen har flere trends påvirket og præget den danske 

banksektor. Disse trends danner grundlaget for analysemodellen i Bilag 1.  

I nedenstående afsnit vil vi belyse de tendenser, der har gjort og stadig gør sig gældende i 

banksektoren. Afsnittet vil således fungere som en introduktion til selve modellen, der senere vil 

blive anvendt på Sydbank og Jyske Bank i afsnit 6. 

 

5.1 Informationsteknologiens betydning for bankdrift 

Infrastrukturen i bankerne beror på deres IT-platform. IT-platformens funktion består i at afvikle 

bankens daglige IT interaktion, eksempelvis netbank, kontakt med kunderne samt eksekvere 

intrabankydelser såsom fondshandler, betalinger og clearing (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 

2013, s. 39-40). Bankens IT-platform er derved fundamentet for den daglige drift generelt set.   

 

I en analyse lavet for SAP og Accenture fremgår det, at flere banker opererer med it-systemer som 

bygger på forældede og lukkede strukturer. Dette medfører mindre fleksibilitet indenfor de 

førnævnte områder som bankerne beskæftiger sig med (SAP Newsroom, 2005). Endvidere er det 

omkostningsfuldt at vedligeholde de forældede IT-systemer, da der hele tiden skal bygges ovenpå, i 

takt med at informationsteknologien udvikler sig i samfundet og derved øger kundernes krav til 

banken. Det ses derfor at flere banker udskifter deres individuelle IT-systemer med 

standardsystemer, som er udviklet af anden part. En udskiftning af IT-systemet er ikke billigt, men 

kan medføre besparelser på længere sigt. Et eksempel herpå er Jyske Bank, som i 2012 så sig 



Christian Henriksen 

Glenn Felby  Cand. Merc. FIR CBS 

   

Kandidatafhandling  Side 25 af 122 

nødsaget til at udskifte deres IT-system med et standardiseret system varetaget af anden part. Jyske 

Bank så sig nødsaget til denne udskiftning grundet mængden af opgaver, præget af lovgivning og 

regulering, blev for stor for dem at håndtere på egen hånd. Derfor indgik de en aftale med 

virksomheden Bankdata, som fremadrettet står for udviklingen af Jyske Banks IT-systemer (Børsen, 

j, 2012). Ifølge Anders Dam, betød samarbejdet med Bankdata et besparelsespotentiale på omkring 

200 mio. kr. årligt. En stor del af denne besparelse er relateret til reduktion af personale. Dette skal 

opvejes mod et tocifret millionbeløb, som det var estimeret at Jyske Bank skulle betale for at skifte 

system (Version2, 2012). Derudover betyder samarbejdet, at Jyske Bank øger de frie 

udviklingsressourcer med en fordobling hos Bankdata.  

Besparelserne ved at udskifte sit eget IT-system med et standardiseret system, hvor anden part står 

for udviklingen er ikke den eneste fordel, som forekommer ved dette. Bankdata er en virksomhed, 

der leverer IT-systemer til 13 pengeinstitutter. Dette vil sige, at 13 pengeinstitutter anvender samme 

IT-system og kan derved trække på hinandens erfaringer til videreudvikling af systemet (Børsen, k, 

2012). Derudover giver en fælles IT-platform den fordel, at bankerne ved eventuelle opkøb/fusioner 

ikke har betragtelige omkostninger ved integration af deres IT-platforme. En fælles IT-platform 

skaber derved bedre incitament for opkøb og fusioner. De seneste års tendenser med opkøb og 

fusioner imellem bankerne, har gjort det endnu mere attraktivt at have samme IT-system (Version2, 

2012). 

 

Vedligeholdelse og integration af IT-platforme kan som tidligere nævnt vise sig yderst 

omkostningsfuldt. Danske Bank skulle i 2005 integrere deres IT-system med deres to irske opkøbte 

banker, som opererede med et andet IT-system end det Danske Bank anvendte. Denne integration 

kostede Danske Bank omkring 1,5 mia. kr. hvilket må tolkes som værende en aldeles dyr 

integration. En stor del af disse omkostninger kunne have været undgået, hvis de opkøbte banker i 

forvejen havde brugt samme IT-system som Danske Bank (Danske Kreds, 2007).  

 

Som det fremgår af ovenstående, kræver det en hvis størrelse og kapitalbeholdning at kunne 

vedligeholde og udvikle eget IT-system, da der er høje omkostninger forbundet hermed. Dette har 

betydet, at mindre banker har samarbejdet og udviklet standardiserede systemer, som de fælles kan 

benyttes. Et eksempel herpå er f.eks. Bankdata, som leverer IT-systemer til 13 banker. I Danmark er 

de eneste banker med eget IT-system Danske Bank og Nordea (Berlingske Business, e, 2010). De 

resterende banker har derfor indgået et samarbejde med andre om fælles IT-system for at minimere 
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og uddelegere omkostningerne forbundet med vedligeholdelse og udvikling af IT-systemet. Det kan 

derfor tolkes som en tendens, at fremtidens banker er tilkoblet et fælles IT-system for at 

omkostningsminimere samt tilpasse sig banksektorens udvikling mod opkøb og fusioner.   

 

5.2 Elektronisk betjening 

Den teknologiske udvikling har medført, at mødet med ens bank ikke længere behøver at foregå 

fysisk i den lokale filial. Netbank har muliggjort at kunderne kan klare en masse ting selv via deres 

teknologiske platform eller alternativt ringe til banken for at få dem til at udføre en eller anden form 

for service. Betalingskortenes fremdrift har ligeledes gjort, at vi groft sagt bevæger os mod det 

pengeløse samfund. Alt dette bidrager til, at behovet for fysiske bankfilialer reduceres, hvilket 

bankerne naturligvis ikke er uopmærksomme på, da det er en åben mulighed for at skære ned i både 

kapacitets- og lønomkostninger. 

I en lang årrække har antallet af netbankbrugere været stødt stigende. Således var ca. 80 % af de 

danske internetbrugere på netbank i 2012, viser Finansrådets seneste undersøgelse. Dette skal 

sammenlignes med 61 % i 2008 og 45 % i 2004. I 2008 var antallet af filialer nede på 1.436, hvilket 

er en reduktion på mere end 20 % siden 2004. I det hele taget viser undersøgelsen, at andelen af 

netbankbrugere og antallet af filialer er negativt korreleret. I perioden fra 2004 – 2012 har en 

stigning på 1 % i netbankbrugere bevirket til et fald på hele 17 % i antallet af bankfilialer 

(Finansrådet, b). 

Reduktionen i filialer tog for alvor fart omkring 2007/2008. Her har finanskrisen naturligvis 

påvirket, eftersom bankernes manglende indtjening har gjort, at incitamentet til at effektivisere har 

været endnu større. Førnævnte ændring i efterspørgslen, hvor computer, mobiler og tablet i højere 

grad anvendes end fysisk tilstedeværelse i filialen har også muliggjort denne ændring. Målt pr. 

100.000 indbyggere var der i 2008 ca. 40 filialer i Danmark, mens der i 2012 var ca. 25. Dette fald 

er et af de største i europæisk sammenhæng. Dette er bl.a. muliggjort af, at kun ni lande havde flere 

filialer end 40 pr. 100.000 indbyggere. 17 lande i Europa har i dag flere filialer end Danmark målt 

pr. 100.000 indbyggere. Danmark har dog stadig flere end både Sverige, Holland og Storbritannien 

(Finansrådet, b). 

 

Udover de filialer, der er lukket er der også sket en markant ændring af de mange tilbageværende 

filialer. Trenden med pengeløse banker er noget både Nordea og Danske Bank har taget til sig. 

Dette er en måde, hvorpå man kan opretholde en filial til rådgivning, men samtidig reducere 
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personaleomkostningerne ved at fjerne kasselinjen. I Danske Bank er der således 173 pengeløse 

filialer, mens 55 filialer stadig fungerer på traditionel vis. Ifølge Danske Bank er antallet af 

kassetransaktioner i banken faldet med 50 % i perioden fra 2009 til 2012. 

(Berlingske Business, c, 2012), (Børsen, d, 2010). 

I takt med de teknologiske fremskridt, og dermed at antallet af brugere på netbank samt andre 

digitale platforme øges, forventer Finansrådet at antallet af bankfilialer falder yderligere i fremtiden 

(Finansrådet, b). Denne forudsigelse deles af Danske Markets. Børsen fik i september 2012 

kendskab til en fortrolig analyse. Analysens konklusion er, at en betydelig andel af de bestående 

filialer vil lukke i fremtiden. Estimatet er, at alene Danske Bank og Nordea tilsammen vil lukke 

mere end 250 filialer frem mod 2017. Udviklingen hvor forbrugerne flytter sig fra de fysiske filialer 

til de elektroniske platforme vurderes derfor at fortsætte med uformindsket styrke (Børsen, f, 2012). 

 

5.2.1 Arbejdskraftens udvikling i banksektoren 

Tal fra DJØF viser, at der i 2010 var 1 . 85 DJØF’ere ansat i den finansielle sektor. Dette tal vil 

ifølge en prognose fra samme sted være mere end fordoblet i 2030. Ser man på medlemmerne af 

Finansforbundet var 7 % akademikere i 2001, mens dette tal i dag er steget til 13 %. Billedet er 

derfor entydigt, at beskæftigelsen i bankerne går mod færre bankuddannede og flere akademikere. 

Formanden for DJØF Privat, Allan Luplau, mener at der er en skævvridning i den finansielle sektor, 

eftersom de små virksomheder har svært ved at tiltrække den fornødne arbejdskraft. Dette 

synspunkt bakkes op af næstformanden for Finansforbundet, Solveig Ørteby. Hun påpeger, at 

akademikeres mobilitet kan blive begrænset af, at deres netværk risikerer at tage skade af at flytte til 

eksempelvis Mors. Dette kan ifølge Ørteby hæmme fagligheden i de små banker, da de ikke vil 

være i stand til at ansætte den fornødne kvalitet. 

Adm. direktør i Lokale Pengeinstitutter, Jan Kondrup, er enig i at behovet for personale med lange 

videregående uddannelser stiger hos de mindre pengeinstitutter, men vil dog ikke erklære bankernes 

elevuddannelse for død. Antallet af elever er dog stærkt faldende, og i de største banker bruger man 

primært finansøkonomer og finansbachelorer i stedet for elever. Situationen med færre filialer er en 

af årsagerne til udviklingen. Dette har skabt mere komplekse arbejdsopgaver og kræver således 

flere akademiske specialister fremfor generalister fra en bankuddannelse (Berlingske Business, f, 

2013). 
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5.2.2 Mobile banking 

Fænomenet mobile banking er ligeledes noget, der har vundet indpas de senere år. I takt med det 

øgede brug af mobiltelefoner og tablets, skabes der et øget behov for at kunne anvende disse i 

forbindelse med diverse bankaktiviteter. Danske Bank har i flere omgange været first mover 

indenfor mobile banking. I september 2010 introducerede banken deres mobile netbank til iPhone, 

hvormed man kan overføre penge, tjekke sine konti, handle aktier mv. Inden lanceringen lød målet 

på 50.000 downloades inden årets udgang, men på bare to dage blev den downloadet af 30.000 

brugere. Primo 2011 var dette tal øget til 215.000 brugere og slog dermed alle forventninger  

(Politiken, d, 2010), (Finanswatch, h, 2011). Senere er alle de store danske banker kommet med 

deres respektive mobile netbanksløsninger. 

I maj 2013 gik Danske Bank skridtet videre med deres MobilePay. Via MobilePay blev det nu 

muligt at overføre penge til andres konti blot ved at indtaste deres telefonnumre. Man slipper 

dermed for at skulle bruge sin NemId og huske sit kontonummer. Banken havde forventet op mod 

400.000 brugere et år efter udgivelsen, men endnu en gang overraskede brugen af deres 

elektroniske servicetjenester, da knap 1,5 mio. brugere havde downloadet den. Heraf fremgår det, at 

68 % af brugerne er kunder i andre banker end Danske Bank (Berlingske Business, g, 2014). 

Da Danske Bank valgte at offentliggøre MobilePay, valgte de samtidig at bryde med de andre 

danske banker, der arbejde på en tilsvarende fælles løsning, der senere er blevet kendt som Swipp. 

Swipp er indtil videre langt mindre udbredt, men er dog også væsentligt billigere i drift. MobilePay 

koster banken op mod 18 mio. årligt i transaktionsgebyrer, der selvsagt stiger i takt med appens 

succes. Omkostningerne skyldes, at MobilePay kun koster penge for erhvervsdrivende, mens 

private kan anvende den gratis. MobilePay er dyrere i drift end Swipp, da Swipp anvender en anden 

teknologi, hvor der ikke er et transaktionsgebyr. Henning N. Jensen fra PlusCON, der ligeledes har 

været en central figur i udviklingen af den danske betalingsinfrastruktur, vurderer at Danske Bank 

har valgt denne løsning for at blive hurtigere færdig end Swipp og har derved opnået en stor 

imagemæssig succes. I princippet kunne banken skifte til den billigere teknologi. Dette har Danske 

Bank dog afvist flere gang. 

I løbet af 2014 vil både MobilePay og Swipp udrulle en ny løsning, der eksempelvis kan anvendes 

som betaling i supermarkeder mv. (Berlingske Business, h, 2014) og (Berlingske Business, g, 

2014). 

Udviklingen på bankmarkedet ser derfor ud til at gå mod flere og mere brugervenlige løsninger. 

Dette kræver selvsagt betydelige R&D omkostninger. Ligeledes tyder konkurrencen mellem 
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MobilePay og Swipp, på, at det er ekstremt vigtigt at være først på markedet, selvom dette så måtte 

betyde at der anvendes en dyrere teknologi. First mover strategien har alt andet lige medvirket til en 

øget markedsandel på det mobile markedet i forhold til resten af de danske banker, i og med at 68 

% af MobilePays brugere stammer fra andre banker end Danske Bank. Derved har det lykkedes 

Danske Bank at få fat i brugere, der som udgangspunkt mere naturligt kunne anvende deres egen 

banks mobilbetaling Swipp.  

 

Adm. direktør i Sydbank, Karen Frøsig har anerkendt Danske Banks first mover effekt ved 

MobilePay. I forbindelse med offentliggørelsen af Sydbanks regnskab for 1. kvartal 2014 udtalte 

hun således, at bankerne var kommet for sent med Swipp, hvorved Danske Bank havde opnået en 

stor first mover effekt (Børsen, l, 2014). Danske Banks direkte underskud på MobilePay vurderes 

således fra flere sider at kunne svare sig i forhold til, hvad der tjenes på imageforbedringer og nye 

kunder. En udvikling, hvor elektronisk betjening bliver vigtigere og i særdeles at være first mover 

på dette område, må siges at favorisere større banker. Større virksomheder vil alt andet lige have en 

større kapital og har derved mulighed for kalkulere med disse omkostninger og bære 

omkostningerne ved eventuelle fejlsatsninger. 

 

 

5.3 Bankfusioner 

Som tidligere nævnt er en tendens efter finanskrisen et fortsat øget fokus på besparelser og 

effektiviseringer. Besparelserne og effektiviseringerne ses i form af et skift fra en medarbejdertung 

sektor med mange filialer til minimumsbehandling og digitalisering af betjeningen. Tendensen 

skyldtes fokus på omkostningsreduktioner som hæver profitmarginerne og sikrer fortsat drift. Dog 

har de øgede krav til bankernes kapitaldækning også indflydelse på bankernes forsøg på at 

omkostningsminimere (Børsen, g, 2014). Dette viser en klar indikation på skærpende 

omstændigheder for banksektoren, hvor omkostningsminimering og effektiviseringer er i højsædet. 

Bankernes opkøb/fusioner forekommer derfor ikke udelukkende for at blive større, men grundet 

omstændigheder, der gør det nødvendigt at holde sig konkurrencedygtige.  

Antallet af banker i Danmark er da også faldet markant de seneste årtier. I 1992 var der 219 banker 

på markedet men er faldet til 95 i 2013. Inklusiv udenlandske banker opererer i alt 108 banker på 

det danske marked. Dette markante fald skyldes primært et fald i antallet af helt små banker (bilag 

2). Finanskrisen resulterede i en række fusioner og opkøb indenfor banksektoren. Denne tendens er 
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ligeledes fortsat efter finanskrisen, hvor det ses at sunde velfungerende banker opkøber usunde 

banker for at optimere og øge indtjeningsgrundlaget. Fusionerne/opkøbene sker ofte af tvang 

grundet dårlig økonomistyring fra den ene parts side, hvorfor den lader sig opkøbe/fusionere med 

en bank, der har formået at optimere sig og skabe en sund virksomhed. Denne tendens i 

banksektoren underbygges af Danske Banks analyseafdeling, Danske Markets, som forudser flere 

bankers ophør på grund af nødvendigheden i at lade sig opkøbe (Børsen, f, 2012). 

I årene 1991 til 2003 lå niveauet for fusioner stabilt på omkring seks fusioner årligt. Antallet steg 

dog markant fra 2005 og frem, hvorved antallet af fusioner kom op på omkring det dobbelte på 

årsbasis. Dertil kommer en række overtagelser af det statslige selskab Finansiel Stabilitet A/S, der 

overtog nødlidende banker. Rekordåret var 2011, hvor hele 16 fusioner fandt sted. I 2013 fandt kun 

tre fusioner sted, hvilket må siges at være lavt set over hele perioden. Tendensen er dog stadig den, 

at en række fusioner fortsat finder sted og derved reducerer det samlede antal af banker på det 

danske marked (se Bilag 3). Målt på antal banker pr. 1 mio. indbygger ligger Danmark stadig over 

lande som Frankrig, Holland, England og Sverige, hvilket kunne tyde på, at der var grundlag for 

endnu flere fusioner (se Bilag 4). Erhvervskommentator på Berlingske Jens Chr. Hansen er enig 

med Danske Bank i vurderingen af, at der vil ske flere fusioner i fremtiden. Han vurderer, i 

kølvandet på Jyske Banks fusion med BRFkredit, at den finansielle sektor som helhed vil ændre sig, 

da konkurrenterne vil være nødsaget til at reagere på at Jyske Bank har skabt sig, det han kalder en 

”førerposition i den del af den finansielle sektor” (Berlingske Business, d, 2014). 

I takt med at Basel III træder i kraft, vil den øgede regulering ligeledes have stor indflydelse på den 

danske banksektor og bankernes konkurrencedygtighed (EU-Oplysningen, 2013). Især de mindre 

banker, kan have problemer med at imødekomme de strengere krav om kapitaldækning. En bedre 

kapitaldækning skal findes enten ved at øge indtjeningen, nedbringe udlån eller rejse kapital i 

markedet. Mindre banker lever ofte af de lokale, hvorfor det ikke er muligt at øge indtjeningen 

markant yderligere, da den som udgangspunkt er afhængig af indbyggertallet. Endvidere har det 

været oppe i medierne, at mindre banker ikke har samme mulighed for at rejse kapital via funding i 

udlandet som de større banker har (Finanswatch, b, 2011). Dette kan skubbe gang i yderligere 

fusioner i banksektoren, hvilket er analyseret yderligere i afsnit 5.3. 

Ovenstående viser ingen tegn på høj intern konkurrence i banksektoren, dog har de seneste års 

udvikling sat sit præg på sektoren og dens virksomheder, hvorfor der kan tolkes som værende høj 

konkurrence ved at drive en konkurrencedygtig virksomhed.  
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5.4 Indtjeningsgrundlag 

Før finanskrisen havde de danske banker et fornuftigt indtjeningsgrundlag, hvor stigende 

nettorenteindtægter ofte forekom via adgang til forholdsvis billig finansiering samt høj udlånsvækst 

i markedet. Efter krisen har situationen været anderledes, hvor udlånsvolumen og 

indlånsmarginalen er blevet påvirket negativt grundet det lave renteniveau. Ifølge Nationalbanken 

har bankerne gennemført en række tiltag på indtægtssiden, hvor blandt andet en justering af 

udlånsmarginalerne er foretaget samt en ændring i gebyrpolitikken. De faldende indtægter har 

nødvendiggjort den tidligere nævnte effektivisering med lukning af filialer og 

medarbejderreducering. Disse initiativer vil først slå fuldt igennem på lang sigt, men kan dog 

allerede nu aflæses i bankernes regnskaber. 

Bilag 5, viser ligeledes, at banksektoren som helhed har nettorenteindtægter som deres med afstand 

største indtægtskilde, mens gebyrindtægter er den næststørste post. Det gælder således for såvel 

systematiske som ikke-systematiske pengeinstitutter. Kursreguleringer spiller således kun en 

mindre rolle. 

Egenkapitalforrentningen i sektoren ligger ca. på halvdelen af det niveau den var i 2000, hvilket 

som udgangspunkt skyldes en voldsom nedgang i krise årene 2007 og 2008. Siden da har 

udviklingen stort set været stødt stigende. Det ses endvidere når man over hele perioden ser, at de 

store systematiske pengeinstitutter, Danske Bank og Nordea, har en bedre egenkapitalforrentning 

end de ikke-systematiske pengeinstitutter. De ikke-systematiske banker klarer sig nogenlunde ligeså 

godt som de små pengeinstitutter, dog en smule bedre når man ser på hele perioden. Der har dog 

været en stor spredning i resultaterne for de enkelte pengeinstitutter indenfor alle grupperne, hvor 

både store og små banker har klaret sig hhv. godt og dårligt igennem krisen (Danmarks 

Nationalbank, a, 2013, s. 40-43) 

En dekomponering af egenkapitalforrentningen viser, at de små banker har haft en bedre 

afkastningsgrad end de systematiske banker i de gode år, mens det i kriseårene og tiden frem til i 

dag har været lige omvendt. Dette skyldes kundesammensætningen i de to typer af banker. Som 

udgangspunkt er udlånsmarginalen højere for private kunder og mindre for erhvervsvirksomheder 

sammenlignet med udlån til andre kreditinstitutter og større erhvervsvirksomheder. Mindre banker 

vil som udgangspunkt have flere kunder i den første kategori, og større banker vil alt andet lige 

tiltrække flere større kunder. Dette gør, at de små banker ligger over de store banker under en 

højkonjunktur, mens det omvendte gør sig gældende i økonomiske svære tider. Angående 
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nedskrivninger har tendensen siden 2007 også været klar i forhold til, at jo mindre en bank er, jo 

større har nedskrivningerne været (Danmarks Nationalbank, a, 2013, s. 42). 

I Bilag 6 ses et specifikt øjebliksbillede af seks bankers procent- og beløbsmæssige fordeling af 

både indtægter og udgifter. Kendetegnet for samtlige banker er, som tidligere analyseret, at 

størstedelen af deres indtægt udledes fra renteindtægter. Renteindtægterne udgør mellem 59,4 % - 

73,6 % af den samlede indtægt, hvilket giver et gennemsnit på 66,3 % i vores undersøgelse. 

Derudover bibringer regnskabsposten modtagne gebyrer en væsentlig del af de samlede indtægter 

på i gennemsnit 21,4 %. Samlet set udgør de to poster mellem 77,2 % - 97,4 % af bankens totale 

indtægter. Tallene tyder derfor ikke på en korrelation mellem størrelse på banken og deres 

indtægtsfordeling, da alle bankerne viser tilnærmelsesvis samme procentvise indtægtsfordeling 

uagtet bankens størrelse. 

Når man derimod ser på omkostningssiden tegner der sig et andet billede. I gennemsnit udgør 

posten personale- og administrations omkostninger 50,2 % af de samlede omkostninger i de seks 

banker i Bilag 6. De to mindste banker bruger procentvis klart flest ressourcer på dette område hhv. 

66,6 % og 60,1 %. Sydbank og Jyske Bank bruger procentvis lidt færre ressourcer (43,3 %  og 57,1 

%), mens Nordea og Danske Bank bruger færrest (40,8 % og 33,4 %). Det tyder derfor i store træk 

på en negativ korrelation mellem bankernes størrelse og personale- og administrationsudgifter, 

hvilket formentlig kan henledes til omkostningseffektivitet. Det kunne derfor tyde på, at der er et 

minimum i forhold til kapacitetsniveauet, hvilket procentvis udgør en større andel for mindre 

banker. Omvendt ser der til gengæld ud til at være en positiv korrelation mellem bankstørrelsen og 

renteudgifter. Hvis man ser nærmere på bankernes årsregnskaber, ses det at Danske Bank og 

Nordeas renteudgifter primært er præget af udstedte obligationer, hvor de mindre banker har 

markant større vægt på indlån. De større banker har derfor en kapacitet, der gør, at de ikke kan 

nøjes med finansiering via indlån og er derfor i højere grad nødt til at søge funding i markedet, 

hvorved de større banker bliver af en mere kompleks art end de helt små banker, der groft sagt kun 

beskæftiger sig med indlån og udlån. 

 

5.4.1 Porteføljesammensætning 

Nordea er en af de banker, der har klaret sig bedst gennem den økonomiske krise sammenlignet 

med mange af de andre banker, der opererer på det danske marked. Derfor vil der i det kommende 

afsnit blive analyseret, hvilke kriterier der har gjort sig gældende for Nordeas positive situation.  
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5.4.1.1 Risikospredning 

Nordea kan bedst betegnes som en nordeuropæisk bank og betegner også sig selv som den største 

finanskoncern indenfor dette område (Nordea, Dato n/a).  Netop denne geografiske spredning i 

deres portefølje kan være en del af forklaringen på deres gode performance. Hvis man ser på 

bankens geografiske spredning i Bilag 7 er det største marked Sverige med 29 %, mens Danmark er 

næststørst med 27 %. Finland er det tredjestørste marked med 21 % og efterfølges af Norge med 18 

%. De resterende 5 % udgøres af Rusland og de baltiske lande. 

Ifølge Nordea har risikospredningen i de nordiske lande, alt andet lige, betydet en mindre exposure i 

forhold til deres konkurrenter. Det ses i Bilag 7, at Nordeas højeste exposure på et enkelt marked 

ligger på 29 %. Nordeas egen sammenligning med fem tilsvarende banker i Norden viser, at disse 

har en exposure mellem 60 % - 85 % på deres primære marked.  

Fordelen ved at diversificere sin portefølje geografisk er, at virksomheden bliver mindre følsom 

overfor konjunkturudsving i det enkelte land. Som det ses i Bilag 8 har Danmark i perioden 2007 - 

2013 haft den laveste vækst i BNP sammenlignet med resten af de udvalgte nordiske lande. Alle 

landene i Bilag 8 har været påvirket af den økonomiske krise, dog ikke i lige høj grad. Det ses at 

Danmark har været mest påvirket af krisen, hvorimod Sverige og Norge har klaret sig bedre i langt 

de fleste af krisens år. Derimod har Finland haft en mere volatil udvikling, men har i gennemsnit 

haft en bedre BNP-udvikling end Danmark. Banker der udelukkende opererer på det danske marked 

vil derfor alt andet lige have haft dårligere forudsætninger i perioden. Nordeas differentiering har 

derimod medvirket til, at de forholdsmæssigt har klaret sig bedre igennem perioden.  

 

5.4.1.2 Kundeporteføljesammensætning 

En anden del af forklaringen på Nordeas positive præstation kan formentlig tilskrives deres 

kundeporteføljesammensætning. Nordeas kundeporteføljesammensætning udgør procentmæssigt en 

inddeling i runde tal på 42 % for erhvervskunder, 45 % for privatkunder og 10 % til andre 

kreditinstitutioner. Indenfor erhverv er de største kunder fødevarevirksomheder, ejendomshandel og 

industrielle kommercielle tjenester med hhv. 0,09 %, 0,09 % og 0,06 % af Nordeas totale udlån 

(Nordeas årsrapport, 2013, s. 57). Dette underbygger, at fordelingen af Nordeas erhvervskunder er 

spredt udover mange brancher. En sådan spredning i kundeporteføljen minimerer derved bankens 

usystematiske risiko.  
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For at kunne varetage dette brede udsnit af kundesegmenter og deres komplekse behov, kræver det 

en vis medarbejderkapacitet. At foretage den samme diversifikation som Nordea, nødvendiggør  

akademiske specialister, eftersom en bankuddannet ikke nødvendigvis har den rette ekspertise til at 

kunne rådgive omkring komplekse finansielle produkter. 

 

5.5 Rating 

Kreditrating er et andet område, der er blevet diskuteret i forhold til størrelsen på en bank. I 

slutningen af 2012 udgav tre forskere i samarbejde med ECB en rapport, der undersøgte kvaliteten 

af kreditrating. Denne rapport viste, at der er empirisk sammenhæng mellem størrelsen på en bank 

og ratingbureauernes vurdering. Forskerne fandt frem til, at større banker med mere komplekse 

kundeforhold var i en bedre forhandlingssituation og derfor i højere grad kunne påvirke egen rating. 

Forfatterne til rapporten mener bl.a. at dette skyldes, at større banker har flere 

securitiseringsforretninger, der skal vurderes. Disse pengeinstitutter er gode kunder hos 

ratingbureauerne, der derfor ser ud til at bedømme deres produkter mere positivt (Finanswatch, c, 

2012). 

 

S&P rating Danske Bank Nordea Danmark Jyske Bank Sydbank 

Lang gæld A- AA- A- BBB+ 

Kort gæld A-2 A-1+ A-2 A-2 

Outlook Stabilt* Stabilt Stabilt Stabilt 

Kilder: De respektive bankers årsrapporter for 2013 

Når man ser på fire af de største danske banker, er forskellene i kreditvurderingen fra S&P ikke 

overvældende, om end der er en tendens. Nordea Danmark, der er en del af Nordens største 

bankkoncern, er vurderet bedst, mens Sydbank, der er den mindste af de fire banker, er vurderet 

dårligst. Derudover kan det nævnes, at Danmarks største bank, Danske Bank, først i juni 2013 fik 

ændret deres outlook fra positivt til stabilt, hvilket ifølge banken selv skete efter at S&P lavede en 

analyse af det danske realkreditsystem. Omvendt har Moody’s i 201  valgt at hæve Danske Banks 

outlook fra stabilt til positivt, mens de tre andre stadig ligger på stabilt. Hvis der skal drages en 

konklusion ud fra de fire overstående banker, peger den derfor i samme retning som føromtalte 

rapport, der blev lavet i samarbejde med ECB. Billedet er dog ikke så klart, så det kan siges 100 % 

signifikant. Den relative lille forskel på de omtalte bankers rating skal dog også ses i lyset af, at de 
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alle hører under gruppen systemisk bank i Danmark. Forskellen vil derfor højst sandsynligt være 

markant større, hvis der ses på en systemisk kontra en ikke-systemisk bank.  

En banks rating kan generelt påvirke mange områder. Det kan således have betydning i forbindelse 

med at tiltrække investorer og ligeledes i forhold til funding. Desto bedre en vurdering banken får, 

jo bedre kan den sælge sig selv, i og med banken kan bruge rating-karakteren som en blåstempling 

af virksomheden som helhed. 

 

5.6 Bankernes mulighed for funding 

Funding er bankernes måde at finansiere sig på. Kapitalfremskaffelsen kan fremskaffes via indlån 

eller i markedet. Hvis bankerne rejser kapital gennem markedet, har deres rating betydning for 

lånevilkårene, da funding i markedet prissættes i forhold til risici (Børsen, h, 2014). Som analyseret 

i afsnit 5.5 er der en tendens til, at større banker får en bedre rating. Dette er ligeledes gældende for 

funding af de danske banker, hvor de mindre banker har svært ved at skaffe funding via udlandet i 

forhold til de større banker. Denne tendens er i overensstemmelse med IMF’s syn på funding af 

banker.  

Ifølge IMF, beskytter regeringerne de banker, der er blevet vurderet som systemiske banker og 

derved for store til at kunne gå konkurs. Denne situation skaber en ulig konkurrencesituation, hvor 

bl.a. større risikotagning kan forekomme. Ligeledes påpeger IMF, at grundet markedets forventning 

om at bankerne bliver reddet af regeringen, har de systemiske banker adgang til billigere funding i 

markedet (Børsen, h, 2014). Finanstilsynets direktør Ulrik Nødgaard har udtalt, at det er blevet 

dyrere for de store banker, mens det sort set er umuligt for mindre banker at finde funding i 

udlandet, hvilket ifølge Nødgaard ikke er et problem, men snarere noget man ud fra et strukturelt 

synspunkt bør sigte mod. Han mener således, at det er en god udvikling, at mindre banker ikke har 

mulighed for at fremskaffe funding i udlandet, da det på langt sigt vil skabe en mere sund sektor 

(Finanswatch, d, 2011). Ulrik Nødgaards udtalelser skal ses i lyset af de reguleringer, bankerne har 

gennemgået de seneste par år med tiltagende krav om yderligere krav til kapitaldækning. Danmark 

har på nuværende tidspunkt en af de strengeste lovgivninger i Europa, hvilket gør det sværere for 

danske banker at finde funding i forhold til banker i resten af Europa. Thomas Hovard udtaler 

ligeledes, at det kun er banker, hvor investorerne har et meget godt kendskab til banken eller 

banker, som er ekstremt velpolstrede, der kan opnå tillid nok til at investorer vil købe deres 

obligationer (Finanswatch, b, 2011). 
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Umiddelbart kan det derfor konkluderes, at størrelsen betyder en hel del, når banker skal finde 

finansiering. Det kunne derfor overvejes, om det kan betale sig at være en helt lille bank, hvor 

funding mulighederne er betydeligt begrænsede, fremfor at fusionere og opnå adgang til lettere og 

bedre funding muligheder. Det er dog ikke udelukkende positivt at være en stor bank. Med 

størrelsen medfølger større krav til kapitaldækningen, hvilket blandt andet ses ved SIFI-reglen. De 

største banker i Danmark, de såkaldte SIFI’er, har fået pålagt yderligere krav til deres 

kapitaldækning, fordi en konkurs kan have betydelige konsekvenser for andre end den konkrete 

bank og dens tilhørende aktionærer (Finanswatch, e, 2014). 

 

5.7 Finansiel regulering 

5.7.1 Bankpakkernes betydning 

Bankpakkerne blev iværksat i forbindelse med, at den internationale finanskrise ramte banksektoren 

i Danmark. Krisen medførte en usikkerhed samt mistillid i den finansielle sektor, hvorfor det var 

svært at skaffe kapital og likviditet. Dette resulterede ligeledes i, at prisen på kapital steg grundet 

teorien om udbud/efterspørgsel. Bankernes udlåningspolitik blev gevaldigt strammet, hvilket gjorde 

finansiering til virksomheder stort set umuligt (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2013, s. 48). 

Denne udvikling kunne ses i flere lande indenfor Europa, hvilket gjorde at EU gav mulighed for at 

medlemslandene kunne vedtage midlertidige statsstøtteforanstaltninger, som i Danmark blandt 

andet ses via bankpakker. Bankpakkerne har til formål at stabilisere sektoren og sætte gang i udlån 

og derved finansiering for virksomheder igen (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2013, s. 48). 

Grundet bankernes mulighed for at skaffe kapital igennem bankpakkerne, har nødlidende banker 

kunne overleve og mere generelt, har bankerne kunne stabilisere sig rent økonomisk og derved 

skabe tillid til markedet som helhed.  

Der har i Danmark været udmøntet seks bankpakker. Den første bankpakke, Stabilitetspakken, gik i 

korte træk ud på at sikre statsgaranti på alle indlån samt usikre tilgodehavender via en såkaldt 

indskydergaranti på 750.000 kr. Den anden bankpakke, Kreditpakken, gav banksektoren mulighed 

for at anskaffe statslig kapitalindskud. Bankpakke nummer tre, Afviklingspakken, afløste den gamle 

bankpakke et samt udarbejdede en ny model for overtagelse af nødlidende banker. Bankpakke fire, 

Konsolideringspakken, skulle skabe bedre incitament for sunde banker til at overtage nødlidende 

banker. Incitamentet var blandt andet en medgift fra staten eller indskydergaranti. Den femte 

bankpakke, Udviklingspakken, skulle sikre adgang til finansiering for små og medium 

virksomheder. Den sidst bekendtgjorte bankpakke seks, SIFI-bankpakken, blev vedtaget i oktober 
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2013, men er endnu ikke igangsat, da den indfases i perioden 2015-2019. Denne bankpakke har 

fokus på de systemiske banker, hvor der stilles øgede krav til kapitalberedskabet (Børsen, i, 2013). 

 

Begrebet SIFI betyder ”Systemically important financial institution” og skal tolkes som penge- og 

kreditinstitutter, der er så væsentlige for dansk økonomi, at det har en markant indvirkning, hvis de 

bliver nødlidende, med andre ord ”too big to fail”. SIFI-bankpakken indeholder øgede krav til både 

de store og små banker med det formål at skabe en mere stabil sektor. For at forbedre kapitalen 

indeholder SIFI-bankpakken krav om, at der skal fastsættes en modcykliskbuffer og en systemisk 

kapitalbuffer, samt krav om god selskabsledelse, hvilket ligeledes fremgår af Bilag 9. Der vil 

komme et generelt kapitalkrav på minimum 10,5   af de risikovægtede poster. For SIFI’erne er 

kapitalkravet øget og skal være på minimum 11,5 % - 13,5 % af de risikovægtede poster. Jo mere 

systemiske de er, desto højere bliver kravet. Derudover kommer der et muligt yderligt individuelt 

solvenskrav til alle penge- og kreditinstitutter, hvor solvenskravets størrelse afhænger af den 

enkeltes risikoprofil. I gennemsnit har kravet for SIFI’erne udgjort ca. 2  , hvorimod den har været 

ca. 3 % for alle andre (Erhvervs- og Vækstministeriet, 2013). 

 

5.7.2 Bankunion 

EU-Parlamentet vedtog i april 2014 en europæisk bankunion. Unionen er delt op i to: Først og 

fremmest skaber man et fælles banktilsyn, som man også kender det fra nationalt plan. Tilsynet skal 

underlægges ECB og fra november 2014 føre overordnet tilsyn med samtlige banker i bankunionen 

og direkte tilsyn med de 130 største banker. Herudover skabes der en såkaldt fælles 

afviklingsmekanisme. Dette system skal fra 2015 håndtere nødlidende banker, der skal lukkes. Til 

at økonomisk håndtere afvikling af banker i problemer, skal der over en otteårig periode oprettes en 

fælles fond. Det vil primært være bankernes egne penge, der skal betale til denne fond, hvorved 

tanken er, at nationalstaterne i mindre grad skal betale for bankernes konkurser (Finanswatch, f, 

2014). På denne måde vil eventuelle fremtidige bankkonkurser ikke have samme fatale 

konsekvenser på nationalplan, som det sås under finanskrisen.  

Eurolandene deltager alle i bankunionen, men for EU-lande, som ikke er en del af euroen, såsom 

Danmark, er det frivilligt. Nationalbankdirektøren Lars Rohde har dog klart meldt ud, at Danmark, 

efter Nationalbankens opfattelse, bør deltage. Lars Rohde mener, at bankunionen, efter alt at 

dømme, vil blive set som en kvalitetsstempling, der vil gøre at de deltagende landes banker vil blive 

betragtet som mere kreditværdige. Dette vil give danske banker, såfremt Danmark deltager, en 
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fordel i forhold til de banker, hvis lande ikke deltager. Omvendt vil danske banker, ifølge 

Nationalbankens logik, tabe konkurrenceevne såfremt Danmark vælger at stå udenfor unionen. En 

udeblivelse fra bankunionen vil kræve et ekstra troværdigt tilsyn og at bankerne har endnu mere 

ambitiøs kapital og likviditetsoverdækning, mener Lars Rohde (Politiken, b, 2014) (Finanswatch, g, 

2014). 

Endnu er det kun SF af folketingets partier, der offentligt har meldt ud, at de ønsker Danmark 

tilknyttet bankunionen. De traditionelle EU ja-partier, der tæller Socialdemokraterne, Det Radikale 

Venstre, Det Konservative Folkeparti samt Venstre, afventer alle det samlede billede, før de vil tage 

endelig stilling. Skulle partierne ende med at anbefale et ja til bankunionen, vil der således være et 

flertal i folketinget. Herefter vil juristerne så skulle tage stilling til, om der er tale om 

suverænitetsafgivelse. Dette vil i så fald kræve en folkeafstemning ifølge Grundloven. Det er derfor 

endnu ikke til at sige, hvorvidt Danmark bliver en del af bankunionen eller ej på trods af at antallet 

af traditionelle ja-partier inklusiv SF har et markant flertal i folketinget (Politiken, c, 2014). 

 

5.8 Delkonklusion på tendenser i banksektoren 

Efterspørgslen hos bankkunder har ændret sig markant. Med netbankens introduktion har det 

muliggjort en betydelig reduktion i bankernes filialnet, eftersom kunderne har mulighed for at 

modtage en lang række ydelser elektronisk. Typen af fysiske ydelser, der efterspørges har derved 

skiftet karakter og er bevæget sig i en mere kompleks retning. Dette har medført, at den finansielle 

sektor i langt højere grad efterspørger akademikere fremfor klassisk bankuddannede. 

 

I og med bankernes største udgiftspost er personale- og administrationsomkostninger, der ifølge 

Bilag 6 i gennemsnit udgør 50,2 % af de samlede udgifter, har det givet bankerne incitament til at 

omkostningseffektivisere væsentligt på dette område. Der ses således en tydelig negativ korrelation 

mellem antallet af netbankbrugere og antallet af filialer. Endvidere skal det pointeres, at der ikke 

kan ses nogen negativ konsekvens i bankernes indtjening af filiallukningerne. En reduktion i 

filialnetværket vil derfor andet lige medføre et bedre resultat før skat, i og med at indtjeningen 

holdes konstant, mens omkostningerne reduceres. Det ses ligeledes i Bilag 6, at jo større en bank er, 

jo mindre udgør regnskabsposten personale- og administrationsomkostninger af de samlede 

omkostninger, hvilket alt andet lige kan tolkes som, at større banker er mere omkostningseffektive, 

hvad angår personale- og administrationsomkostninger. Størrelsen af bank ser dog ikke ud til at 

have indflydelse, hvad angår den procentmæssige fordeling af indtjeningen. Renteindtægterne er 
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således klart den største indtjeningskilde i alle bankerne. Nationalbankens analyse peger samtidig i 

retning af, at jo større en bank er, jo højere er egenkapitalforrentningen, hvilket underbygges af at 

større banker kan forbedre deres primære drift ved en omkostningsreducering. Rent 

regnskabsmæssigt ser devisen; jo større jo bedre, derfor ud til at være gældende. 

 

Fænomenet med mobile overførsler er den seneste udvikling inden for elektroniske betjening. 

Danske Bank er et tydeligt eksempel på dette og har været frontløbere på området i Danmark. 

Danske Bank har årligt et betydeligt underskud på MobilePay på 18 mio. Dette er oven i købet 

stigende i takt med dens udbredelse. Vurderingen synes dog at være, at den øgede markedsandel 

mere end modsvarer det årlige underskud. Forretningsmæssigt må det antages, at banken vurderer 

at, hvad der tabes på MobilePay i direkte omkostninger tjenes ind igen på branding af 

virksomheden, tiltrækning af nye kunder mv. Selvom indtjeningen vurderes større end udgiften på 

lang sigt, kræver det dog en vis kapital at kunne foretage denne kalkulerede investering, der 

naturligvis også indeholder en risiko for ikke at give afkast. Eksempelvis udviklede Danske Bank i 

2006 en netbanksløsning til WAP, der på daværende tidspunkt blev anvendt som internet i 

mobiltelefoner. Denne løsning har banken senere måtte erkende ikke slog til (Computerworld, 

2011). 

 

Tendensen de seneste år med et stigende antal bankfusioner skal ses i lyset af bankernes føromtalte 

øgede fokus på optimering af indtjenings- og udgiftsgrundlaget. Ligeledes har antallet af banker 

været stort målt i forhold til andre lande, vi normalt sammenligner os med. Niveauet af banker 

vurderes stadig at være højt, hvorfor analysen viser, at udviklingen mod færre banker på markedet 

vil fortsætte. 

Det at bankerne har udarbejdet et fælles IT-system er ligeledes noget, der kan give yderligere 

incitament til udviklingen mod bankfusioner. Banker er meget IT tunge virksomheder både i form 

af sikkerhed, men ligeledes pga. deres udbud af produkter. Man kan derfor spare en del 

fusionsomkostninger ved at to banker, der skal fusioneres ikke skal til at omstilles IT-mæssigt. 

Danske Bank er et godt eksempel på, at integrering af IT-systemer kan være en omkostningsfuld 

affære. Deres integration af to irske banker i 2005 kostede dem omkring 1,5 mia. kr. hvilket i høj 

grad var noget, der kunne have været undgået, hvis bankerne havde været opkoblet på samme IT-

platform. 
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Bankernes IT-platform er deres bevæggrund for den daglige drift og interaktion med hhv. kunder, 

netbank og intrabankydelser såsom fondshandler mm. Omkostningerne forbundet ved at have eget 

IT-system kan være relativt høje, da det i takt med samfundets øgede krav til bankerne, skal 

vedligeholdes og videreudvikles. Grundet de omkostninger, der er forbundet ved at have eget IT-

system ses der en tendens til, at små og mellemstore banker har implementeret et standard IT-

system som er varetaget af anden part. Ved at anvende denne løsning skal den enkelte bank betale 

en mindre del af de omkostninger, der er forbundet med vedligeholdelse og udvikling af IT-

platformen. Medarbejdere der skifter arbejdsplads indenfor banksektoren, vil ligeledes ikke skulle 

oplæres i et nyt system, hvorfor der også på dette område kan spares ressourcer. 

Det er dog svært at forestille sig, at de helt store banker som Danske Bank og Nordea vil tilslutte sig 

dette fælles system. Dels har de økonomiske ressourcer til at opretholde eget system, men ligeledes 

fordi de opererer mere internationalt og derfor ikke vil opnå samme gevinst ved at tilslutte sig et 

dansk baseret IT-system. 

 

Nordea er som bekendt en af bankerne, der har klaret sig bedst igennem krisen. I afsnit 5.4.1 

belyses det, hvorledes Nordeas porteføljesammensætning har været en medvirkende årsag til dette.  

Det ses, at Nordea har valgt at diversificere sig nogenlunde ligeligt imellem sine kundegrupper og 

derved minimere deres exposure. Derimod ses det, at de små og mellemstore banker i Danmark har 

været nødsaget til at fokusere på enkelte kundegrupper og derved ikke indeholder samme 

diversificering i deres kundeportefølje. Nordeas diversificering skal derfor i høj grad ses i lyset af 

deres størrelse. Dette ses ligeledes i forhold til medarbejderstaben. Flere ressourcer og en større 

medarbejderstab gør Nordea i stand til at dække alle kundegrupper og ikke udelukkende 

specialisere sig i enkelte.  

 

Ligeledes skyldes de små og mellemstore bankers begrænsede diversificering deres tilsvarende 

mindre medarbejderstab og derved ekspertise indenfor færre områder. Det er således ikke muligt at 

dække samtlige kundegrupper for de små banker, da de ikke har samme kapacitet som eksempelvis 

Nordea. Udover det økonomiske aspekt kan det også være svært for de mindre banker at tiltrække 

den fornødne arbejdskraft i en sektor, hvor behovet for akademikere er stigende. En af årsagerne til 

de små bankers svækkede tiltrækningskraft skyldes bl.a. akademikernes fokus på deres personlige 

netværk, der kan blive svækket ved at tage et job i et område, hvor andelen af akademikere er 

begrænset. 



Christian Henriksen 

Glenn Felby  Cand. Merc. FIR CBS 

   

Kandidatafhandling  Side 41 af 122 

 

Nordea har på samme måde kunder i flere lande, hvilket i mindre grad konjunkturpåvirker dem i 

forhold til det enkelte land. Som det ses i Bilag 7 og Bilag 8, er Danmark det land af bankens 

hovedmarkeder, der har klaret sig værst igennem krisen, målt på vækst i BNP. Dette har derved 

givet Nordea en fordel sammenlignet med banker, der kun har ageret på det danske marked. 

 

Indenfor rating af pengeinstitutter ses en tendens til at større banker opnår bedre rating. Som belyst i 

afsnit 5.5 har forskere fundet frem til, at bankernes størrelse og komplekse kunder, giver dem en 

bedre forhandlingssituation i forhold til ratingbureauerne, hvorfor de bedre kan påvirke deres egen 

rating. En bedre rating påvirker bankernes mulighed for at skaffe funding i markedet og er dermed 

yderst betydningsfuld. IMF påpeger, at markedet forventer at SIFI’erne i en evt. krisesituation vil 

blive reddet af regeringen. Dette giver de systemiske banker adgang til billigere funding i markedet. 

Omvendt har de små banker svært ved at finde funding i markedet og er derfor udelukkende 

nødsaget til at finansiere sig gennem indlån, da de har sværere ved at opnå tillid hos investorerne. 

 

Efter finanskrisen er der kommet øget fokus på finansiel regulering. Den sidst bekendtgjorte 

bankpakke medførte øgede krav til banksektoren i almindelighed og SIFI’erne i særdeleshed. I det 

hele taget er tendensen, at jo større en bank er, jo højere krav stilles der til bankens 

kapitalberedskab. Dette skyldes, at bankens indflydelse på dansk økonomi nødvendiggør at banken 

ikke tager for store risici, da en eventuel konkurs kan have særdeles store konsekvenser for 

nationaløkonomien. Samme billede gør sig gældende i forhold til bankunionen. I skrivende stund er 

det uvist, om Danmark vil deltage i denne. Nationalbanken har fremført synspunktet om, at en 

udeblivelse fra bankunion kan være skadelig for de danske banker, da en deltagelse i bankunionen 

vil blive set som en blåstempling af nationens banker. Det vil derved påvirke konkurrenceevnen 

negativt i forhold til udenlandske banker, hvis Danmark vælger ikke at deltage i den. Unionen 

betyder som tidligere beskrevet, at der vil blive ført overordnet tilsyn med samtlige banker, mens 

der vil være direkte tilsyn med de 130 største banker på europæisk plan. I forhold til finansiel 

regulering er det derfor en fordel at være en mindre bank, da kravene og tilsynet alt andet lige vil 

være tilsvarende mindre.  

 

Opsummerende må det konkluderes, at det vigtigste i en bank, som i alle andre virksomheder, er 

hvorvidt den drives professionelt og profitabelt. Som udgangspunkt kan det derfor ikke 
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konkluderes, hvorvidt det er bedst at være en stor bank, da flere mindre banker har klaret sig ganske 

udmærket under og efter finanskrisen. Det kan dog være lettere at imødekomme nogle af de krav, 

der stilles til banksektoren, heriblandt kapitaldækning og funding, hvis banken er af en betydelig 

størrelse.  

I mindre banker kan det være omkostningsfuldt at dække minimumskravet til ressourcer i forhold til 

det at drive bank. Store banker kan således have den fordel, at have hele afdelinger til at stå for 

eksempelvis risikostyring og diversificering af porteføljesammensætningen både lande- og 

kundegruppemæssigt. Derved kan banken være mere specialiseret og detaljeret. Mindre banker har 

ikke på samme måde kapacitet og ressourcer til at hyre den nødvendige mængde specialister til at 

optimere virksomhedens serviceydelser. Spørgsmålet kan derfor forekomme, om det giver mening 

at være så lille at det produkt, der leveres ikke er optimalt grundet for få tilgængelige ressourcer. 

Store banker vil derfor have bedre mulighed for at dække totalløsninger. Denne karakteristik 

dækker naturligvis sektorens to ydrepunkter og derved markedet som helhed. Der vil derfor i sagens 

natur også findes en mellemstørrelse af banker, der ligger et sted i mellem disse to ydrepunkter. Det 

giver således stadig mening for disse banker at drive deres virksomhed, om end de er for små til at 

udbyde totalprodukter på samtlige områder. 

 

6 Anvendelse af analysemodellen på Sydbank og Jyske Bank 

Efter at have belyst modellen i afsnit 5, vil modellen nu blive anvendt på Sydbank og Jyske Bank. I 

nedenstående afsnit vil det således blive analyseret, i hvor høj grad bankerne er rustet til de krav, 

der stilles til bankdrift på længere sigt. 

 

6.1 Informationsteknologiens betydning for bankdrift 

6.1.1 Sydbank 

Sydbanks valg om at implementere et standardiseret IT-system kan have flere årsager. En af 

årsagerne er, at Sydbank ligger i kategorien medium bank, hvor omkostningseffektivisering er af 

betydelig prioritet. Dette skal ses som følge af bankens størrelse, hvilket kan begrænse deres 

indtjeningsgrundlag, hvorfor en effektivisering af omkostningerne er en måde at øge deres EBIT på. 

Ved at indgå i et samarbejde med 12 andre pengeinstitutter om en fælles IT-platform sparer banken 

en procentdel af de førhen allokerede omkostninger til vedligeholdelse og udvikling af eget IT-

system. Besparelsen skyldes, at alle 13 banker bidrager til omkostningerne forbundet med IT-

systemet. Som et eksempel på hvor omkostningsfuldt IT-systemer er, kan det nævnes at Sydbank 
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opnåede en yderlig besparelse på 50 mio. kr. årligt, da Jyske Bank indtrådte i samarbejdet (Børsen, 

k, 2012). Det vil derfor sige, at jo flere partnere samarbejdet indeholder, jo færre omkostninger skal 

hver enkelt bank allokere til vedligeholdelse og udvikling af IT-systemer. 

 

En anden årsag til at Sydbank har implementeret et fælles IT-system kan have bevæggrund i deres 

tidligere strategi vedrørende vækst via opkøb. Som det er analyseret i afsnit 5.1, kan det vise sig 

omkostningsfuldt at foretage en integration af IT-systemer ved opkøb/fusioner, hvis bankerne ikke 

anvender samme system. En fælles IT-platform øger som bekendt incitamentet for opkøb og 

fusioner med andre banker med tilsvarende IT-system (Version2, 2012), hvorfor der kan 

argumenteres for, at Sydbank er indgået i samarbejdet med henblik på dette. Adm. direktør i Spar 

Nord, Lasse Nyby, har ligeledes udtalt, at opkøb og fusionering er en alternativ form for 

omkostningseffektivisering, i og med betjening af flere kunder på samme platform vil sænke 

omkostningerne, hvilket underbygger incitamentet til at tiltræde en sådan aftale (Finanswatch, i, 

2014). 

 

6.1.2 Jyske Bank 

I september 2010 blev det offentliggjort, at Jyske Bank ligeledes blev en del af Bankdata og flyttede 

derved udviklingen af deres IT-systemer over i Bankdata. I perioden 1966 til 2002 drev Jyske Bank 

sine egne systemer. Herefter indledte man et samarbejde med Nykredit, der varede lige indtil 

indtrædelsen i Bankdata. Den altovervejende årsag til at indgå i dette store samarbejde var for Jyske 

Bank, økonomisk. Banken estimerede således på offentliggørelsestidspunktet, at man ville spare 

200 mio. årligt fra og med 2013. Det samlede potentiale i forhold til synergieffekter for de 

involverede banker i Bankdata blev vurderet til at være i størrelsesordenen 300 mio. p.a. fra 2013. 

Herudover er de samlede ressourcer til udvikling af IT-systemer i Bankdata blevet fordoblet via 

Jyske Banks indtræden (Jyske Bank, e, 2010). 

Et økonomisk potentiale i denne størrelsesorden på blot Jyske Banks indtræden viser, hvor dyrt IT 

er for banksektoren. Dette skyldes naturligvis det faktum, at IT er blevet kernen i bankdrift i dag 

samt den kompleksitet IT-systemerne kræver i forhold til diverse udbudte produkter som netbank, 

kortydelser, automater mv. 

I takt med at IT spiller en stadig større omkostningstung rolle for bankerne, er det ligeledes dyrt at 

omstille til nye systemer. At mange banker praktiserer på samme systemer, gør det derfor væsentlig 

nemmere og billigere at skulle integrere eventuelle fremtidige opkøb i Jyske Bank koncernen. Det 
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kan ikke udelukkes, at banken har tænkt denne tanke ind i deres beslutning. Det at en omstilling af 

IT-systemer er en besværlig proces understreges af, at Jyske Bank planlagde en toårig 

integrationsproces af det nye system. Som tidligere nævnt øger en bank ligeledes sine muligheder 

for vækst via opkøb ved at indtræde i et fælles IT-system. Dette kan således være en fordel for 

Jyske Bank, da de historisk set har gjort stor brug af en sådan vækst strategi (Jyske Bank, e, 2010). 

 

 

6.2 Elektronisk betjening 

6.2.1 Sydbank Elektronisk betjening 

Sydbank er en del af den fælles betalingsløsning Swipp, der håndteres af bankerne i fællesskab. Den 

åbenlyse fordel for Sydbank ved at være en del af dette, er at de minimerer deres omkostninger til 

R&D samt vedligeholdelse af disse systemer, hvilket kan være særdeles omkostningsfuldt. 

Omvendt er der, som tidligere belyst, enormt stor kundetiltrækning og imagepleje ved at være first 

mover på det teknologiske område. Elektroniske løsninger som disse forudsætter i høj grad, at andre 

ligeledes gør brug af dem. Det kan derfor være svært at komme ind på markedet, så snart en 

virksomhed allerede har etableret en succesfuld løsning. Dette anerkendte adm. direktør i Sydbank, 

Karen Frøsing ved offentliggørelsen af bankens regnskab for 1. kvartal 2014, hvor hun 

kommenterede at Swipp løsningen ganske simpelt var “kommet for sent” i forhold til MobilePay 

(Børsen, l, 2014).   

At være first mover på elektronisk betjening er Sydbank til en vis grad udelukket fra, eftersom de er 

bundet af denne fælles aftale. I sidste ende er vurderingen i Sydbank formentlig, at de alligevel er 

begrænset af deres kapital, således at de ikke vil kunne konkurrere med Danske Bank om de helt 

store innovative løsninger. 

 

Sydbank udbyder som alle banker også en netbanksløsning via deres hjemmeside, hvilket må 

betegnes som tæt på en forudsætning for at drive private banking i dag. Skabelsen af netbank har 

som tidligere nævnt muliggjort effektiviseringer i forhold til reduktion af filialer og deraf 

medarbejdere. Senest har banken i forbindelse med offentliggørelsen af kvartalsregnskabet for 1. 

kvartal 2014 fremlagt en ny strategi, hvor der skal spares 200 mio. frem mod 2016. Dette skal ske 

ved filiallukninger og medarbejderreduktion. I alt vil medarbejderstaben blive reduceret med 200 

mand, hvilket svarer til 9 % af den samlede stab. Effektiviseringspotentialet er bl.a. opstået i takt 

med, at måden at drive bank på konstant ændrer sig mod mere elektroniske løsninger, men ligeledes 

http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/81233/artikel.html
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efter opkøbet af Diba Bank, hvorved banken har mulighed for at skære i antallet af stillinger. 

Derudover skal effektiviseringerne skabe en stigning i basisindtjeningerne på 200 mio. Sydbank må 

derfor siges at følge den grundlæggende tendens, der ses i markedet til lukning af filialer og 

reduktion af medarbejdere i takt med, at kundernes behov flytter i en mere elektronisk retning 

(Finanswatch, j, 2014) (Finanswatch, k, 2014). 

 

6.2.2 Jyske Bank Elektronisk betjening 

Alt tyder på, at banksektoren som helhed bevæger sig mod færre filialer, i takt med andre 

elektroniske løsninger erstatter deres funktion. Det er dog midlertidigt ikke fastlagt, hvor hurtigt 

dette bør ske og hvilke konsekvenser en for hurtig eller langsom lukning af filialer kan have. 

Jyske Bank har valgt en anderledes strategi til nedlukning af filialer, der adskiller sig fra sine 

selvudnævnte største konkurrenter Nordea og Danske Bank. Jyske Bank har valgt at bibeholde 

relativt mange af deres filialer med kasser og har siden 2008 valgt kun at lukke 1 % af dem. Danske 

Bank og Nordea har i samme periode reduceret antallet af filialer med kasser med hhv. 82 % og 59 

%. Anders Dam adm. direktør i Jyske Bank, har ligeledes udtalt at Danske Banks lukning af kasser i 

en række filialer har ændret markedssituationen og åbnet nogle muligheder, som de vil benytte sig 

af (DR, a, 2013). 

Det tyder på, at Jyske Bank ser en mulighed for at kapre de kunder som stadig har behov for 

betjening via filialer, ved at bibeholde et bredt filialnet. Derudover valgte de i 2013 at pålægge et 

gebyr ved hævning af kontanter i banken, hvis man ikke er kunde af banken (Information, a, 2013). 

Strategien med færre lukninger end konkurrenterne kan vise sig givende, hvis behovet for filialer er 

større end hvad Danske Bank og Nordea har kalkuleret med. Usikkerhed omkring den rette strategi 

underbygges af, at Danske Bank har udtalt sig i medierne om at lukningen af deres filialer er sket 

for hurtigt og har kostet adskillige kunder, hvorfor de vil bremse filiallukningen, hvorimod Nordea 

er tilfreds med deres strategi og mener de har ramt den rette balance mellem filialer og 

efterspørgslen af dem (Finanswatch,l, 2014), (Berlingske Business, i, 2013). Det kan derfor ikke 

endegyldigt tolkes om Jyske Banks strategi er den rette, da filialnettet løbende skal kalibreres efter 

efterspørgslen af fysisk betjening.  

 

Jyske Bank er dog også klar over udviklingen mod elektronisk betjening. Banken tilbyder derfor 

ligesom alle andre banker serviceydelser såsom netbank, betjening over deres hjemmeside mv. 
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Derudover fik deres IT-system partner, Bankdata, indgået en aftale med e-Boks om elektronisk 

underskrivelse af dokumenter. Dette betyder, at kunderne slipper for at være fysiske tilstede i 

banken ved underskrift af aftaler, da alt kan klares digital (e-Boks, 2014). Jyske Bank er en del af 

samarbejdet som har udviklet Swipp, hvilket giver deres kunder mulighed for at overføre penge 

direkte fra deres mobiltelefon. Jyske Bank besidder derfor en bred vifte af muligheder inden for 

elektronisk betjening på trods af, at de stadig har relativt mange filialer. Det kan derfor konkluderes, 

at de anerkender trenden mod elektronisk betjening, i og med flere tiltag mod elektronisk løsninger 

er udviklet, selvom de bevarer et stort filialnet i forhold til deres selverklærede største konkurrenter. 

 

6.3 Bankfusioner 

6.3.1 Sydbank Bankfusioner 

Sydbank har som nævnt i afsnit 3 gjort flittigt brug af opkøb og fusioner gennem deres historie. 

Seneste eksempel på dette er opkøbet af DiBa Bank i slutningen af 2013. Banken har dog pr. maj 

2014 offentliggjort en ændring i denne vækststrategi. Banken vil hovedsageligt koncentrere sig om 

organisk vækst frem for egentlige opkøb. Banken ser det som et led i at holde fokus på bundlinjen 

frem for toplinjen, hvorved den eksisterende bankdrift skal optimeres. Dette henleder sig til 

føromtalte strategi med at effektivisere med færre filialer og ansatte i banken. Opkøbet af DiBa 

Bank har eksempelvis medført et effektiviseringspotentiale. I starten af maj var tre filialer blevet 

nedlagt, mens 40 medarbejder havde forladt virksomheden. Denne proces vurderes dog ikke at være 

tilendebragt, hvilket er en del af det nye fokus på organisk vækst. Dette skal være med til at øge 

basisindtjeningen (DR Penge, 2014). 

 

Trods Sydbanks fokus på at optimere den eksisterende del af forretningen, synes holdningen dog at 

være, at tendensen med færre banker på det danske markedet, vil fortsætte via flere fusioner. Spar 

Nord bank annoncerede i foråret 2013 et opkøb af FIH Erhvervsbank. Adm. direktør i bank, Lasse 

Nyby, påpeger at markedet årligt er blevet reduceret med 5-10 pengeinstitutter de sidste 15 år. 

Denne udvikling vurderer han ikke vil ændre sig. Derimod kan årsagen til fusioner og opkøb ændre 

sig. Tidligere var de ifølge Nyby i høj grad drevet af dårlig økonomi i bankerne, mens det fremover 

snarere vil være pga. manglende vækst og øget regulering. Han understreger, at når markedet 

skrumper, vil det være interessant at opkøbe til en fornuftig pris. Nyby bakkes op af bankanalytiker 

i Alm. Brand Markets, Jesper Christensen, der mener, at de øgede kapitalkrav vil tvinge de mindre 

banker til at lade sig opkøbe (Finanswatch, i, 2014). 
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6.3.2 Jyske Bank Bankfusioner 

Som beskrevet i afsnit 4.1 opstod Jyske Bank, da fire lokalbanker fusionerede til en. Lige siden 

bankens begyndelse har vækst via opkøb og fusioner været en del af deres strategi. Jyske Bank har 

ytret et ønske om at konkurrere med de største i banksektoren, der er totalleverandører, svarende til 

Danske Bank, Nordea og Nykredit. Efter opkøbet af BRFkredit er Jyske Bank stemplet som 

totalleverandører ligesom sine største konkurrenter (Finanswatch, m, 2014). Anders Dam udtalte 

ligeledes i februar 2014, at produkterne nu er på plads og organisationen er kørt i stilling, hvorfor de 

fremover vil være med til at skabe større konkurrence i sektoren. Derudover understreger han, at 

Jyske Bank fortsat gerne vil konsolidere med andre banker, hvis de er interesseret i at komme under 

Jyske Bank navnet (Finanswatch, n, 2014).  

 

Den generelle udvikling mod flere fusioner er derfor delt af Jyske Bank. Dog anvendes de ikke 

udelukkende for at omkostningseffektivisere ligesom de mindre banker, men derimod som et 

værktøj til at blive en større aktør i markedet og øge markedsandelen for derved at medvirke til 

større konkurrence mod de tidligere nævnte totalleverandører i Banksektoren.  

 

6.4 Indtjeningsgrundlag 

6.4.1 Sydbank - Indtjeningsgrundlag 

Som det blev fastlagt i Bilag 6 kommer størstedelen af bankernes indtjening fra renteindtægter. 

Sydbank er ingen undtagelse og har også størstedelen af deres indtjening fra renteindtægter, som 

udgør 63,3 % af den samlede årlige indtjening. Ifølge Sydbanks værdier er deres fokus 

hovedsageligt på erhvervs- og private banking kunder. Dette udsagn understøttes af deres 

årsregnskab for 2013, som viser at 70,6 % af deres udlån sker til erhvervskunder samt 23,76 % til 

privatkunder. Samlet set udgør erhvervs- og privatkunder 94,36 % af kundegrundlaget for deres 

udlån (Sydbank årsrapport, 2013, s. 56). Endvidere fremgår det at grupperingerne, Landbrug, jagt, 

skovbrug og fiskeri, fast ejendom samt handel udgør størstedelen af erhvervskunder og står samlet 

set for henholdsvis 22,8 %, 13,95 % og 10,14 % af de samlede udlån. Det kan derfor tolkes som, at 

Sydbank har specialiseret sig i disse områder og besidder en relativ mængde know-how indenfor 

disse brancher. 

Det kan derfor forstås som, at Sydbank har satset på disse områder. Som analyseret i afsnit 5.4.1 er 

en sådan specialisering ikke nødvendigvis positiv, da en satsning på få kundesegmenter øger 
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eksponeringen. Omvendt er det ikke givet at Sydbank vil lide tab, da det afhænger af hvorledes 

deres kundesegmenter klarer sig. Den øgede eksponering gør dog deres indtjening mere volatil, 

hvilket alt andet lige ikke er positivt. Sydbank er dog en markant mindre bank end eksempelvis 

Nordea, hvorfor det ikke kan forventes, at Sydbank kan foretage samme diversifikation, eftersom 

virksomhedens kapacitet er på et helt andet niveau. 

 

Sydbank slår sig endvidere op på at være en lokal forankret bank, hvilket afspejles i bankens 

filialnet. Filialerne er rent geografisk placeret fortrinsvis i Syd- og Midtjylland (se Bilag 10). 

Sydbank er dog også repræsenteret i resten af Danmark og især i københavnsområdet har banken 

valgt at placere adskillige filialer. Geografisk set har Sydbank valgt at være mindre fysisk tilstede i 

Nordjylland og Fyn i form af færre filialer, i forhold til resten af Danmark. På baggrund af 

Sydbanks placering af filialer kan der argumenteres for, at størstedelen af deres kunder må være 

bosat i enten Syd- og Midtjylland eller københavnsområdet. 

Sydbank kan derfor ikke siges at være særlig diversificeret, hverken hvad angår kundesegmenter 

eller geografisk såvel indenfor som udenfor landets grænser. Dette er noget banken med fordel 

kunne tilstræbe indenfor deres kapacitetsbegrænsninger. 

Dette understøttes af bankanalytiker i Carnegie, Asbjørn Mørk, der mener at Sydbanks manglende 

diversificering og stærke repræsentation i Syddanmark gør, at banken har en stor eksponering i den 

svagere del af Danmark, der er karakteriseret ved lav vækst (Finanswatch, i, 2014). 

 

6.4.2 Jyske Bank Indtjeningsgrundlag 

Ligesom de andre banker vist i Bilag 6, tjener Jyske Bank langt størstedelen af deres penge på 

renteindtægter, da denne post udgjorde 64,7 % af bankens samlede indtægter i 2013. Eftersom 

banken under erhverv fokuserer på et enkelt kundesegment, er banken således særdeles eksponeret 

overfor udsving i finansiering og forsikringssektoren. Hvis man ser bort fra dette, er de resterende 

erhvervskundegrupper dog relativt diversificerede (Jyske Bank årsrapport, 2013, s. 66).  

 

 

Jyske Bank har ca. 740.000 kunder, der har mulighed for at henvende sig fysisk i bankens 106 

danske filialer (Jyske Bank årsrapport, 2013, s. 4-5) og (Jyske Bank, d, Dato n/a). Placeringen af 

bankens filialer, der ses i Bilag 10, viser med alt tydelighed at Jyske Bank er landsdækkende. Under 

antagelse af, at filialernes placering afspejler, hvor bankens kunder geografisk er placeret, må 

banken siges at være stærkest repræsenteret i Midt- og Østjylland. Dette er ikke så unaturligt med 
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tanke på, at banken har indskrevet i deres virksomheds idé ”Fundamentet”, at deres hjemsted er 

Silkeborg. Banken er også velrepræsenteret i Storkøbenhavn, hvilket formentlig må tilskrives at 20 

% af den danske befolkning er bosiddende netop der. 

 

Bankens geografiske spredning kan være en del af forklaringen på Jyske Banks diversifikation af 

erhvervskunderne. Dette giver dem mulighed for at have kunder med alle former for erhverv, 

eftersom typen af virksomhedsdrift varierer mellem landsdelene. Selvom bankens fysiske placering 

i mindre grad spiller en rolle, vil det dog alt andet lige have betydning for bankernes 

tiltrækningskraft, da nogle bankydelser stadig klares fysisk. Ligeledes kan dominansen i 

gadebilledet have en brandingeffekt.  

 

Ligeledes er Jyske Bank den tredjestørste bank i Danmark, hvilket underbygger, at banken har den 

nødvendige kapacitet til at udbyde og specialisere sig i flere former for ydelser, hvilket skaber 

råderum for diversificering. Det kan dog konstateres, at banken stort set kun fokuserer på det 

danske marked, hvorfor de er særdeles eksponeret overfor udviklingen i den danske 

samfundsøkonomi. 

 

6.5 Rating og funding 

6.5.1 Sydbank Rating & funding 

Som tidligere nævnt i afsnit 5.5, spiller en banks størrelse en væsentlig rolle når banken bliver ratet. 

Årsagen til dette skal ses i forhold til kompleksiteten i bankens produkter. På trods af at Sydbank 

tilhører gruppen af SIFI banker, fokuserer banken primært på ind- og udlån og har derved et 

begrænset antal af komplekse produkter, der skal kreditvurderes. Dette betyder, at Sydbank ikke er i 

en fordelagtig forhandlingsposition og derved i mindre grad kan påvirke deres egen rating. Sydbank 

er blevet ratet sidste gang i november 201  af Moody’s. Lang gæld fik ratingen Baa1, mens kort 

gæld fik P-2. Firmaets individuelle finansielle styrke blev vurderet til C-. Endelig blev outlook’et 

vurderet til stabilt (Sydbank årsrapport, 2013, s. 16). 

  



Christian Henriksen 

Glenn Felby  Cand. Merc. FIR CBS 

   

Kandidatafhandling  Side 50 af 122 

 

Sydbanks Moody’s rating Sydbanks rating oversat til S&P’s ratingsystem 

 Lang = Baa1 

 Kort = P-2 

 Individuel = C- 

 Outlook: Stabilt 

 Lang = BBB+ 

 Kort = A-2 

 Individuel = BBB+
1
 

 Outlook: Stabilt 

Se bilag 11 

Til sammenligning kan det ses i afsnit 5.5, at Nordea Danmark har ratingen AA- i langgæld, A-1+ i 

Kort gæld samt ratingen Stabil i Outlook. Dette underbygger at bankens størrelse og kompleksitet 

alt andet lige har betydning for ratingen. Dog regnes Sydbank stadig værende indenfor investment 

grades, hvilket betyder at banken ikke betegnes som såkaldt junk bonds, se Bilag 11 og er derved 

stadig en potentiel god investering. 

 

Sydbanks rating har ydermere betydning for bankens mulighed for at finde funding i markedet. Det 

har derfor stor indvirkning, hvilken rating banken bliver givet. Det kan således være en 

konkurrencemæssig ulempe, at Sydbank bliver ratet lavere end de andre store danske banker. 

Sydbank har dog ikke samme behov som Danske Bank og Nordea for at funde sig i markedet, 

eftersom de fokuserer på en mindre kompleks bankdrift. Uagtet dette, er det dog altid fordelagtigt at 

have muligheder for at funde sig. Omvendt gør det faktum, at Sydbank fra statsligt hold er vurderet 

som systemisk, at de får blåstempling. Dette skyldes at investorer kan have en større tillid til at 

banken vil blive reddet ved eventuel faretruende konkurs. Dette taler for, at Sydbank ikke er uden 

mulighed for at finde funding. 

 

6.5.2 Jyske Bank Rating & funding 

Med virkning fra august 2013 opsagde Jyske bank deres aftale med Moody’s. Sidste rating er givet i 

juli 201  af Standard and Poor’s og bankens rating blev på uændret niveau med stabilt outlook. 

Lang gæld fik ratingen A-, mens kort gæld fik A-2. Individuel blev bedømt til BBB+ (Jyske Bank 

årsrapport, 2013, s. 19). 

 

                                                           
1 På den individuelle vurdering anvender Moody’s et særligt system. Vores vurdering er at Sydbanks rating C- oversættes bedst 

muligt til BBB+ i S&P’s. Dette underbygges af Jyske Banks årsrapport 2012, hvor C- oversættes til BBB+. 
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Som tidligere belyst vil størrelsen på en bank og dens kompleksitet alt andet lige have betydning i 

forhold til bankens rating. Således vil en fusion som den man har indgået med BRFkredit påvirke 

Jyske Bank koncernens størrelse samt kompleksitet, hvilket må vurderes at være positivt. Rating for 

2013 viser dog, at Jyske Bank er blevet vurderet i samme kategori som Danske Bank. Eftersom 

Jyske Bank, selv efter fusionen med BRFkredit, ikke er i samme størrelsesorden som Danske Bank, 

må det derfor vurderes, alene i forhold til størrelses og kompleksitets aspektet, at Jyske Banks 

kommende rating efter fusionen ikke vil stige. 

 

Sammenligner man Jyske Banks rating med Sydbanks, er eneste forskel i forhold til den lange gæld, 

hvorfor bankerne vurderes at være nogenlunde lige kreditværdige. Jyske Bank har dog, efter at de er 

blevet vurderet som en SIFI-bank, valgt at opsige aftalen med Moody’s og således kun benytte sig 

af S&P. Den blåstempling, der ligger i at blive erklæret som SIFI-bank gør, at ledelsen vurderer at 

det ikke er nødvendigt at anvende to ratinginstitutter. Danske Bank erkender den blåstempling, der 

ligger i at blive en SIFI-bank, men har i modsætning til Jyske Bank valgt at beholde alle deres tre 

ratingbureauer. Jyske Banks beslutning er dog taget ud fra, at det ikke vil påvirke deres funding 

muligheder negativt (Berlingske Business, j, 2013). 

 

Ifølge Per Hansen fra Nordnet har fusionen med BRFkredit givet Jyske Bank koncernen en større 

kapacitet, hvilket giver dem mulighed for at indgå i flere forretninger som tidligere valgte dem fra 

grundet deres begrænsede kapacitet. Endvidere vil fusionen give banken bedre funding muligheder, 

i og med de bliver en større aktør i markedet og dermed mere attraktiv at investere i. Denne øgede 

mulighed for kapital kan således være med til at Jyske Bank ekspanderer deres forretning (Nordnet, 

a, 2014). 

Det at Jyske Bank slår sig op på at være en konservativ bank og ønsker en solvensprocent, der er 

over det lovpligtige gør, at banken øger dens behov for funding. Omvendt kan dette skabe et image 

af en fornuftig og solid bank og dermed være med til at tiltrække de nødvendige investeringer. 

 

 

6.6 Finansiel regulering 

6.6.1 Sydbank - Finansiel regulering 

Den senest vedtagende bankpakke er SIFI-bankpakken. Som belyst i afsnit 5.7.1 påvirker 

bankpakken hovedsageligt på de systemiske banker i Danmark, hvilket er årsagen til dens navn. 
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SIFI-aftalen påvirker flere aspekter for de systemiske banker heriblandt Sydbank. Som eksempel 

har SIFI-aftalen betydet et minimums kapitalkrav på 11,5 %  af de risikovægtede poster for 

Sydbank i år 2019. Kapitalkravet indfases gradvist i perioden, hvorfor kravet primo lyder på 10,5 % 

i år 2014, hvorefter den øges 0,2 procentpoint pr. år indtil 2019 (Erhvervs- og Vækstministeriet, 

2013). 

Samtlige systemiske banker er blevet vurderet af Erhvervs & Vækstministeriet på parameteret 

systemiskhed, for derefter at blive pålagt et yderligere kapitalkrav. Sydbank er blevet vurderet til en 

systemiskhed på 3,1, hvilket er i den laveste kategori. Til sammenligning har Danske Bank den 

største systemiskhed på 37,5. Sydbank er derfor blandt de systemiske banker som er blevet pålagt 

de mindste ekstraordinære krav (Erhvervs- og Vækstministeriet, 2013). 

Der kan argumenteres for, at SIFI-aftalen påvirker Sydbank både positivt og negativt. Den negative 

påvirkning skal ses i lyset af at øget krav til kapitalberedskabet, alt andet lige, vil mindske deres 

konkurrenceevne, i forhold til konkurrenter med mindre krav. Sydbank mister noget fleksibilitet i 

takt med at de statslige krav til banken øges. I forhold til de systemiske konkurrenter vil Sydbank 

derimod forbedre deres konkurrenceevne. 

 

Derudover vil statussen som SIFI-bank være en blå stempling til investorer, da banken er too-big-

to-fail og derved ikke kan gå konkurs. Sydbank har derved lettere ved at tiltrække investorer og 

fremskaffe kapital i markedet. Ligeledes kan SIFI statussen være en afgørende faktor for Sydbanks 

rating og forhandlingsstyrke herom.   

 

6.6.2 Jyske Bank Finansiel regulering 

Jyske Bank har, ligesom resten af den finansielle sektor i Danmark, været omfattet af de seks 

bankpakker. Banken søgte bl.a. om et tilskud på 3,1 mia. til sin hybrid kernekapital i forbindelse 

med bankpakke 2, hvilket skulle øge Jyske Banks solvensprocent (Berlingske Business, k, 2009). 

Jyske Banks aktionærer stemte derimod, efter opfordring fra bestyrelsen, nej til den mulige 

afviklingsordning under Bankpakke 3 i marts 2011. Argumentet lød bl.a. at man selv anså Jyske 

Bank som ”too big to fail”, hvorfor en afvikling i Finansiel Stabilitet alligevel ville være irrelevant, 

da staten ville være nødsaget til at blive involveret ved en evt. konkurssituation. I samme ombæring 

valgte banken selv at følge de på daværende tidspunkt strengere kapitalkrav, man havde i Sverige til 

de systemisk vigtige banker (Berlingske Business, l, 2011). 
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Udover at banken har været i en situation, hvor det har været muligt at afvise bankpakke 3 samt har 

haft mulighed for at stille skærpede krav til sig selv, kan det også ses i et image perspektiv. Det er 

uomtvisteligt, at finanskrisen har påvirket den finansielle sektors omdømme negativt. 

Administrerende direktør i Jyske Bank, Anders Dam, udtalte således i den forbindelse, at det 

udsendte et signal til markedet og kunderne om, at man ønskede at drive en konservativ og kapital 

stærk bank (Jyske Bank tv, 2011). 

Anders Dam, har ligeledes tidligere været ude og erklære sin virksomhed for ”Danmarks største 

statsfrie bank”, hvilket underbygger denne tanke (TV2 Finans, 2010). 

Jyske Bank er som Danmarks tredjestørste bank en del af SIFI-bankerne, der blev defineret i 

forbindelse med bankpakke 6 - den såkaldt SIFI bankpakke. Som tidligere beskrevet er der stillet 

øgede krav til disse store banker, dog større krav jo mere systemisk banken er (Euroinvestor, b, 

2013). 

Efter Jyske Banks opkøb af BRFkredit, der ligeledes bliver regnet for et systemisk finansielinstitut, 

kan det meget vel føre til skærpede krav til Jyske Bank koncernen. Således mener formanden for 

det nu nedlagte SIFI-ekspertudvalg, professor på CBS Michael Møller, at det næsten automatisk vil 

føre til øgede kapitalkrav til Jyske Bank koncernen, eftersom deres balance nu udgør en større del af 

den samlede sektor. Michael Møller siger dog, at det er umuligt at vurdere, hvor meget det præcis 

vil påvirke koncernens samlede kapitalkrav. Før sammenlægningen havde SIFI-udvalget dog 

foreslået, at kapitalkravet til Jyske Bank blev øget med 1,5 procentpoint, mens den foreslåede 

forøgelse for BRFkredit var på 1 procentpoint (Børsen, m, 2014). 

 

6.7 Delkonklusion  

Jyske Bank og Sydbank har begge som tidligere nævnt implementeret et IT-system, hvor 

vedligeholdelse og udvikling varetages af tredjepart. Begge banker er en del af samarbejdet med 

Bankdata, som i alt varetager 13 bankers IT-systemer. Incitamentet til indgåelse i dette samarbejde 

må i høj grad konkluderes skyldes besparelser. Dette underbygges ligeledes af, at Jyske Bank 

estimerede ved indtrædelsen i samarbejdet, at de ville have en besparelse på 200 mio. kr. årligt. 

Herudover forventede de andre banker i samarbejdet at opnå synergieffekter på op til 300 mio. kr. 

p.a. mens Sydbank alene ville opnå en årlig besparelse på 50 mio. kr. alene på Jyske Banks 

indtræden. Dette understreger forretningsmodellen for Bankdata. Jo flere, der tilslutter sig aftalen, 

jo billigere bliver det for alle de involverede enkelte banker. Besparelsen skal ikke udelukkende ses 
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i forhold til drift, men er også gældende i forhold til både vedligeholdelse og videreudvikling af 

systemerne, der kan være særdeles omkostningsfuldt. 

 

En fælles IT-platform på tværs af diverse banker giver endvidere et øget incitament til øget 

konsolidering i banksektoren. Dette skyldes, at integration af IT-systemer kan være særdeles 

omkostningsfuldt, hvis bankerne anvender forskellige IT-platforme. Et eksempel på dette er som 

omtalt i afsnit 5.1 at Danske Banks IT integration med to irske banker kostede dem 1,5 mia. kr. 

hvilket er en omkostning, som i høj grad kunne have været undgået, hvis bankerne i forvejen havde 

anvendt samme IT-platform. I forhold til vækst via opkøb er det således en fordel for Sydbank og 

Jyske Bank at være tilknyttet den fælles IT-platform. Sydbank har dog for nyligt offentliggjort, at 

de for en periode vil satse på organisk vækst snarere end opkøb. Dette sker som en konsekvens af, 

at Sydbank for nyligt har opkøbt DiBa Bank og derfor vil effektivisere den eksisterende forretning. 

På længere sigt kan det dog ikke udelukkes, at Sydbank fortsat vil søge vækst via opkøb i et 

marked, hvor bankfusioner med alt tydelighed er udviklingen.  

Jyske Bank har i 2014 købt realkreditinstituttet BRFkredit, hvilket gør dem totalleverandører af 

finansielle produkter. Banken har dog udtalt sig positivt om yderligere konsolidering og ser således 

ud til fortsat at ville gøre brug af opkøb som vækststrategi. Den fælles IT-platform kan derfor vise 

sig nyttig for Jyske Bank, når der skal ses på potentielle opkøbsmuligheder. 

 

Ligesom Jyske Bank og Sydbank har indgået et samarbejde om IT-systemet, indgår de ligeledes i et 

samarbejde om mobilløsningen Swipp. Danske Bank har valgt at gå solo med deres mobilløsning 

MobilePay. Denne direkte konkurrent til Swipp har i høj grad udnyttet first mover fordelen, hvilket 

har påvirket Swipps markedsandel. Sydbank og Jyske Bank har derfor ikke fået nogen individuel 

fordel af Swipp samarbejdet. Bankerne lever dog op til kundernes minimumskrav i forhold til at 

udbyde en mobil betalingsløsning via Swipp, men opnår ikke samme imagepleje som Danske Bank 

gør med MobilePay. Dette skyldes primært den manglende udbredelse, men måske i højere grad det 

faktum at det er en fælles løsning, hvorved bankerne ikke særskilt kan bruge det som 

brandingværktøj. Danske Bank har vurderet, at imageeffekten af MobilePay er så stor, at den 

opvejer det årlige underskud på 18 mio. kr. 

Både Sydbank og Jyske Bank følger ligeledes tendensen med filiallukninger og 

medarbejderreduktioner. Grundlaget for dette er skabt af, at den øgede brug af elektroniske 

løsninger mindsker behovet for fysisk kontakt med banken. Bankerne har dog også en stor interesse 
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i at skære i netop disse steder, eftersom en stor del af banksektorens omkostninger er placeret netop 

her. 

Jyske Bank adskiller sig dog fra resten af de største aktører i markedet, hvorved de har valgt en 

mere konservativ strategi og kun lukket 1 % af deres filialer. Konkurrenter såsom Nordea og 

Danske Bank har været mere aggressive angående lukning af filialer og har lukket over 50 % af 

dem.  

 

For både Sydbank og Jyske Bank gælder det, at renteindtægter er den største indtægtskilde samt at 

erhverv er den største kundegruppe med hhv. 63 % og 62 % af de samlede udlån. 

Erhvervssegmentering er dog forskellig for de to banker. Sydbank er stærkest repræsenteret 

indenfor grupperingen Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri, fast ejendom og handel, der samlet 

udgør 46,89 % af de totale udlån. Jyske Banks primære udlånssegment er derimod finansiering og 

forsikring, der svarer til 29 % af udlånene. For begge banker gælder det, at private kunder er den 

næststørste udlånsgruppe med hhv. 23,76 % og 32 %. Vurderet ud fra placeringen af filialer, er 

Sydbank og Jyske Bank væsentligt bedst repræsenteret på deres respektive hjemstavn. På denne 

baggrund kan man derfor konkludere, at bankerne er forholdsmæssigt lokalt forankret på trods af at 

begge er landsdækkende. 

 

Jyske Bank har i perioden 2009-2013 haft en positiv udvikling i årets resultat efter skat, hvor posten 

er gået fra 465 mio. i 2009 til 1.808 mio. i 2013. Hvis der kun ses på bankens seneste resultater, er 

årets resultat efter skat steget fra 595 mio. i 2012 til 1.808 mio. i 2013, svarende til en stigning på 

67,09 %. Samme udvikling kan ikke ses hos Sydbank, som har haft en mere volatil udvikling i 

perioden 2009-2013. Sydbanks seneste års resultat efter skat blev afrapporteret til 187 mio. hvor det 

i 2012 var 467 mio. svarende til et fald på ca. 40 %. 

Jyske Bank er en noget større bank end Sydbank, hvilket også kan ses på de seneste offentliggjorte 

tal omkring arbejdende kapital fra Finansrådet for 2012, hvor de er vurderet som hhv. tredje og 

femte største bank, med forbehold for udviklingen siden da (Finansrådet, c, 2012). Målt på 

koncernniveau vil forskellen formentlig være endnu større. Seneste års resultat sammenholdt 

mellem de to banker opnåede Jyske Bank 1.808 mio. mod Sydbanks 187 mio. hvilket er med til at 

understrege størrelsesforholdet. 

Jyske Bank og Sydbank står derfor ikke overfor helt samme problemer. Hvor Sydbank har 

vanskeligheder med at bibeholde eller øge indtjeningsgrundlaget, ses det i Jyske Banks årsrapport at 
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indtægterne stiger betydeligt i forhold til tidligere år. Denne udvikling skal ses i lyset af at 

samfundsøkonomien så småt er begyndt at rette sig op efter finanskrisen, hvilket sætter Sydbanks 

resultat i et endnu dårligere lys. Sydbanks års resultat efter skat er i høj grad påvirket af 

nedskrivning, der må betegnes som ekstraordinær eftersom Finanstilsynet har påvirket disse 

nedskrivninger. Set over den samlede periode er nedskrivningsniveauet ikke usædvanligt høj og kan 

derfor give indtryk af, at banken ikke har styr på sin nedskrivningspolitik. 

 

På trods af de regnskabsmæssige forskellige er Sydbank og Jyske Bank vurderet forholdsvis lige 

rent ratingmæssigt. Begge banker har fået karakteren A-2 i kort gæld, hvilket kan oversættes til 

stærk betalingsevne, Bilag 11, samt stabilt i outlook. Den eneste forskel er i forhold til den lange 

gæld, hvor Sydbank har fået BBB+ (tilstrækkelig betalingsevne), mens Jyske Bank har fået én 

karakter højere; A- (stærk betalingsevne). Alt andet lige må man derfor konkludere, at bankerne er 

nogenlunde lige kreditværdige. 

 

En medvirkende faktor til rating forskellen i den lange gæld, kan være bankernes divergerende 

størrelse og kompleksitet. Jyske Bank er Danmarks tredje største bank og har efter opkøbet af 

BRFkredit øget deres kapacitet og kompleksitet yderligere, hvorimod Sydbank er en bank af 

medium størrelse som primært beskæftiger sig med ind- og udlån. Alt andet lige betyder dette, at 

Jyske Banks forhandlingsevner er større end Sydbanks, overfor ratingbureauerne.  

 

Både Sydbank og Jyske Bank har begge, bl.a. grundet deres størrelse mulighed for at skaffe 

funding. Det at begge banker er blevet erklæret som systemisk vigtig i forbindelse med bankpakke 

6, SIFI-bankpakken, har ifølge bankerne selv fungeret som en blåstempling fra den danske stat. 

Dette har medvirket til, at investorer i højere grad har haft tillid til bankerne som investeringsobjekt, 

hvorfor fundingmulighederne alt andet lige er blevet forbedret. På trods af at bedre 

fundingmuligheder har den øgede finansielle regulering dog også betydet et øget kapitalkrav til 

bankerne. I Danmark har seneste tiltag været bankpakke 6, der i årene fremover stiller skærpet krav 

til bankernes basiskapital. Dette har også betydet, at Jyske Bank skal efterleve større krav end 

Sydbank, eftersom de er blevet vurderet som mere systemiske. 

 

På baggrund af ovenstående må det konkluderes, at Sydbank og Jyske Bank har en del fælles træk 

som værende i kategorien af medium banker efter Danske Bank og Nordea. Det faktum at der 
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alligevel er et vist niveau fra Jyske Bank og ned til Sydbank betyder selvsagt en vis forskel i deres 

ageren. Dette kan f.eks. ses ved, at Sydbank opkøber en bank som DiBa Bank og derved fastholder 

sit forretningsområde til stort set kun at omhandle ind- og udlån. Jyske Bank har omvendt valgt at 

opkøbe realkreditinstituttet BRFkredit og derved videreudvikle deres produktudvalg. Jyske Bank 

kan nu fungere som totalleverandør af finansielle produkter ligesom Danske Bank og Nordea, 

hvilket er med til at distancere dem yderligere fra Sydbank. 
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7 Værdiansættelser 

I det nedenstående vil der blive foretage værdiansættelser af Sydbank (Bilag 12) og Jyske Bank 

(bilag 13). Dette skal bruges til at illustrere, hvor meget de individuelle banker er værd, hver for sig 

for senere at kunne sammenlignes med værdien ved en egentlig sammenlægning. 

Værdiansættelserne skal dog ligeledes fungere som en konkretisering af ovenstående analyse 

således at al tidligere information inddrages i værdiansættelserne og medvirker til den egentlige 

vurdering af bankernes markedsværdi. 

I Jyske Banks tilfælde har de som bekendt opkøbt BRFkredit tidligere på året. Dette har betydet at 

værdien af BRFkredit ligeledes skal regnes med i en værdiansættelse, eftersom de nu er en del af 

Jyske Bank koncernen. BRFkredits resultater er dermed en del af det samlede resultat. 

 

En række forhold gør sig gældende for alle værdiansættelserne. Først og fremmest er 

selskabsskatteprocenten faldende over de kommende år. Jyske Bank har eksempelvis i perioden 

2009-2013 haft en effektiv skatteprocent mellem 18 % - 30 %, hvilket skyldes det særskilte 

regnskab. Dette betød ligeledes at selvom selskabsskatten som bekendt var 25 % i Danmark i 2013, 

betalte Jyske Bank kun 21 % i skat. Denne sats kan Jyske Bank naturligvis ikke forsat betale, 

hvorfor det er antaget at de i budgetperioden, ligesom det er tilfældet i de andre værdiansættelser, 

vil anvende den lovgivne skattesats.  

I 2013 den 27. juni blev det vedtaget at selskabsskatteprocenten trinvist skulle nedsættes indtil år 

2016 hvor den ender på 22,0 % (KPMG, 2013). Det er derfor estimeret at bankerne i årene 2014-

2016 hhv. vil anvende satserne 24,5 %, 23,5 % og 22,0 %. Derefter vil der i resten af 

budgetperioden fastholdes en skatteprocent på 22 %.  

 

Efter budgetperioden vil der indregnes en terminalperiode, der som bekendt er et udtryk for hvad 

banken estimeres til at ville vokse efter budgetperioden. Væksten er derfor generelt sat lavere i 

terminalperioden end i budgetperioden, da en virksomhed alternativ ville slå markedet og vokse sig 

større end samtlige andre virksomheder, hvilket naturligvis ikke er et realistisk scenario. 

Herefter udregnes nutidsværdien af terminalperioden ud fra formlen (T/(r-g))*DF t-1. 

Markedsvæksten er estimeret til 2,5 % (Petersen & Plenborg, 2012, s. 217), (Koller, Goedhart & 

Wessels, 2010, s. 750), hvilket fører frem til den estimerede markedsværdi af egenkapitalen. 

Værdien af egenkapitalen divideres med antallet af aktier for at få den nye aktiekurs.  
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Årets resultat tilbagediskonteres med Cost of Equity for at få en nutidsværdi. For at 

tilbagediskontere nutidsværdierne vil Cost of Equity anvendes. Ved Cost of Equity er formlen for 

CAPM anvendt: r = rf + Beta * markedsrisikopræmien. Som den risikofrie rente er det valgt at 

anvende den 10-årige swap rente FIXING pr. 27/6 (Finansrådet, d, 2014). Jyske Banks beta er 

fundet via Proinvesters opgørelse pr. 27/6. Markedsrisikopræmien for banker er det valgt at 

anvende PwCs estimat på 5 %. Dette estimat synes rimeligt grundet det underbygges af at Koller 

estimere den til at være 4 - 5 % mens den med skat estimeres til at være 4,5 %.  

Selve værdiansættelserne af de to banker findes som tidligere henvist i bilag 12 og 13. Baggrunden 

for disse er endvidere tilføjet i appendiks A og B. 

 

7.1 Værdiansættelse af Sydbank 

7.1.1 Renteindtægter og renteudgifter 

Udgangspunkt for vækstraterne i renteindtægter og udgifter er aktieanalysen fra Nordea. Således 

følges samme retning som Nordea estimere, men de respektive vækstrater er estimeret ud fra flere 

forhold.  

Den makroøkonomiske situation udvikler sig positivt, hvilket ligeledes spiller ind i vurderingen af 

fremtidige renteindtægter. I 2012 var der en negativ vækst i Danmarks bruttonationalprodukt på 

minus 0,4 %. Dette blev vendt i 2013 til en positiv vækst på 0,4 %. Danske Banks prognose siger at 

den positive udvikling fortsætter med en vækst på 1,5 % i 2014. Estimatet for 2015 er 2,0 %. 

Vækstraterne er således ikke, hvad man har oplevet under tidlige tiders højkonjunkturer, men ikke 

desto mindre er det en positiv udvikling (Danske Bank, 2014, s. 8). 

 

For at estimere Sydbanks nettorenteindtægter, renteindtægter og renteudgifter, er det nødvendigt at 

tage højde for analysemodellen som blev anvendt på Sydbank, da den indeholder flere faktorer som 

kan påvirke væksten i renteindtægter samt udgifter. Derudover holdes estimaterne op i mod 

Nordeas prognose, for at give værdiansættelsen endnu et aspekt (Nordea Markets, SB, 2014).   

 

Sydbank havde renteindtægter for 3.949 mio. kr. i 2012 hvorefter de oplevede et fald i 2013 og 

havde et resultat ultimo på 3.478 mio. kr. Ligeledes havde de et fald i renteudgifter fra 2012 til 

2013, hvor renteudgifterne faldt fra 841 mio. kr. til 625 mio. kr. Dette svarer til et netto fald fra 

3.108 mio. kr. til 2.862 mio. kr. Denne udvikling forventes ikke at fortsætte, grundet udviklingen i 

samfundsøkonomien samt opkøbet af DiBa Bank. Den positive udvikling i bruttonationalproduktet 
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påvirker estimaterne af renteindtægter. Opkøbet af DiBa Bank vil ligeledes påvirke estimatet af 

renteindtægterne samt renteudgifterne. Dette skyldes at Sydbank overtager DiBa Bank ind- og 

udlån ifølge i deres opkøb af banken. Effekten af opkøbet kan dog først ses efter integrationen er 

fuldendt i 2017. På baggrund af dette samt tendenserne i markedet med hårdere konkurrence, 

svingende udlånsvolumen og pres på rentemarginalen (Børsen, n, 2014). er det estimeret at 

Sydbanks nettorenteindtægter har en svag stigning i 2014 på 0,1 %.  

 

I 2015 vil opkøbet af DiBa Bank vise et endnu større udslag på nettorenteindtægterne. På dette 

tidspunkt forventes det at Sydbank har integreret flere af DiBa Banks kunder. Ligeledes forventes 

det at konjunkturforholdene fortsat påvirker nettorenteindtægterne positivt. Det er derfor estimeret 

at nettorenteindtægterne vil stige med 3,11 % i forhold til resultatet i 2014. Markedsforholdene 

taget i betragtning vil konkurrencen i banksektoren skærpes i de kommende år, hvorfor det må 

forventes at påvirke nettorenteindtægterne negativt. Dette er holdt op mod Nordeas estimat for 

Sydbanks udvikling, hvor det ligeledes fremgår at banken i 2016 ikke vil have samme vækst som 

sidste år. Det estimeres derfor at nettorenteindtægter ikke fortsætter med samme vækst som sidste 

år, men derimod oplever en svag vækst på 1,17 %. Væksten skyldes tilgang af nye kunder samt 

integrationen med DiBa Bank, hvorimod markedsforholdene og konkurrencen i branchen medfører 

at væksten svækkes i forhold til væksten i 2015. 

 

I perioden 2017-2018 samt terminalperioden er det estimeret at Sydbank opnår en vækst på 1,5 % 

pr. år i nettorenteindtægter. Denne vækst er højere end væksten i 2016, hvilket primært skyldes 

samfundsøkonomiske forhold såsom forventninger om et forbedret bruttonationalprodukt. Sydbanks 

vækstpotentiale er derfor på samme niveau som i 2016, men grundet den positive udvikling i 

samfundsøkonomien opnår de en højere vækst set i forhold til 2016.   

 

7.1.2 Gebyr og provisionsindtægter (netto) 

Ifølge Sydbanks egne forventninger og Nordeas prognose af Sydbank danner de begge konsensus 

omkring bankens fremtid og hvor deres potentiale for fortjeneste og besparelse ligger (Nordea 

Markets, SB, 2014). Ifølge begge parter ligger det største potentiale for at øge årsresultatet i 

besparelser, hvorfor Sydbanks ligeledes har igangsat en strategi mod 2016 som fokuserer på 

besparelser og faldende nedskrivninger (Sydbank, g, 2014). Dog regner både Nordeas prognose og 

Sydbank at banken vil opleve svag vækst i deres indtjeningsgrundlag herunder gebyr og 
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provisionsindtægter. Her udover er BNP udviklingen en vigtig faktor. For Jyske Banks gebyr og 

provisionsindtægter gør samme faktorer sig gældende her. 

I værdiansættelsen er det valgt at lægge vægt på at Nordeas prognose om svag vækst i indtjening 

samt egen analysemodellen, hvor det blev konkluderet at konkurrencen i banksektoren hele tiden 

øges, hvorfor alle banker heriblandt Sydbank presses på indtægtssiden. På trods at Sydbanks 

1.kvartal regnskab i 2014 viste en betydelig forbedring på 15 % i forhold til sidste års 1. kvartal 

regnskab i denne post er det estimeret at Sydbank for året 2014 vil opleve en vækst på 2,1 % 

(Nordea Markets, SB, 2014). Dette skyldes de tidligere nævnte faktorer; svagt vækstpotentiale og 

hård konkurrence, dog påvirker udviklingen i BNP posten positivt. Derudover bør opkøbet af DiBa 

Bank kunne ses i regnskabet for 2014, hvor posten gebyr og provisionsindtægter netto, alt andet 

lige, vil øges. For årene 2015 og 2016 er det estimeret at Sydbank oplever en stigning på hhv. 1,3 % 

og 3,0 %, hvilket ligeledes er i overensstemmelse med Nordeas estimater. Disse estimater skal ses i 

forbindelse med opkøbet og Sydbanks strategi mod 2016. Det vurderes at bankens 

indtjeningsmuligheder påvirkes positivt i takt med at strategien mod 2016 gennemføres samt at 

DiBa Banks kunder fortsat medvirker til større indtjening i gebyr og provisionsindtægter.  

I de resterende år samt terminalperioden er det estimeret at væksten vil ligge på 1 %, hvilket ikke er 

en betydelig vækst. Dog skal det tolkes som en konsekvens af at banken har høstet de synergi 

effekter der var fra DiBa Bank og derved ikke længere skaber mærkbar yderligere vækst. 

Estimaterne skal derfor tolkes som en stagnation i posten, hvorfor væksten primært skyldes 

udviklingen i BNP.  

 

7.1.3 Udbytte af aktier 

Udbytte af aktier er valgt at holde konstant i hele budgetperioden samt terminalperioden. Dette 

skyldes at Sydbank ikke har udtalt eller meddelt markedet, hvad deres forventninger til denne post 

samt at den kan varierer alt efter hvordan det går banken det enkelte år. Det er derfor svært at 

forudsige hvordan denne post vil udvikle sig, da den kan være yderst volatil. At holde posten 

konstant vil derfor ikke afspejle den virkelige udvikling, men vil give et tilnærmelsesvis troværdigt 

estimat. 

På baggrund af dette tages der udgangspunkt i resultatet for 2013 hvor posten udgjorde 40 mio. I 

årene 2014-2018 samt terminalperioden vil posten derfor udgøre 40 mio. 
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7.1.4 Kursreguleringer 

Kursreguleringer er en post som påvirkes af mange faktorer og beholdningerne. Heriblandt kan bl.a. 

nævnes aktier, obligationer, afledte finansielle instrumenter og valuta samt mange flere 

beholdninger. Grundet posten indeholder så mange forskellige beholdninger kan den være relativt 

volatil alt efter udviklingen i de handlende valutaer. Det er derfor vurderet at en forudsigelse af 

posten udviklingen er stort set umulig, hvorfor det er valgt at holde posten konstant i hele 

budgetperioden samt terminalperioden.  

Der er taget udgangspunkt i postens resultat for 2013 hvor den udgjorde 474 mio. kr. Hele 

budgetperioden samt terminalperioden vil derfor blive estimeret til at udgøre 474 mio. pr. år. 

 

7.1.5 Andre driftsindtægter 

Andre driftsindtægter dækker over en række indtægter som ikke kan henledes til deres primære 

drift. Dette er f.eks. indtægter som fortjeneste ved salg af leasingaktiver, regulering af dagsværdi 

samt lejeindtægter, der indregnes i henholdsvis posten kursreguleringer og andre driftsindtægter. 

Derudover er Goodwill også en post som relateres til andre driftsindtægter (Sydbank årsrapport, 

2013, s. 40, 41 & 52). 

For Sydbanks vedkommende har andre driftsindtægter primær udgjort; lejeindtægter og øvrige 

driftsindtægter. I deres årsrapport findes der ikke en definition af øvrige driftsindtægter hvorfor den 

kan være svær at estimere, da det ikke vides præcist hvilke poster der er tale om. Dog fremgår det i 

deres årsrapport 2014 af omtalte to poster, lejeindtægter og øvrige driftsindtægter har været 

nogenlunde stabile og konstante de seneste to år. Imens der var været et mindre udsving i 

udviklingen af deres Goodwill, som faldt med 9 mio. i 2013 (Sydbank årsrapport, 2013, s. 52).  

Grundet det er en post som er svær at estimere præcist, da den indeholder svært definerbare 

elementer er det valgt at holde andre driftsindtægter konstant i hele budgetperioden samt 

terminalperiode. Dette skyldes at andre driftsindtægter har været tæt på konstant, hvis der ses bort 

fra faldet i goodwill på 9 mio. Andre driftsindtægter estimeres derfor at udgøre 26 mio. pr. år i 

budgetperioden samt terminalperioden.  

 

7.1.6 Personale og administrationsomkostninger 

I lighed med Nordeas forventninger estimeres Sydbanks personaleomkostninger at stige i 2014 

(Nordea Markets, SB, 2014). Stigningen vurderes at blive på 2 %. Hovedårsagen til dette er opkøbet 

af DiBa Bank, hvorved Sydbank i den forbindelse har fået tilført flere medarbejdere. Sydbank har, 
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som tidligere nævnt, fremlagt en spareplan, hvori de vil reducere omkostningerne med 200 mio. kr. 

frem mod 2016. (TV2 Finans, b, 2014). 

Denne plan er bl.a. af Nordea vurderet som realistisk, hvorfor den til en vis grad er indregnet i 

estimaterne (Nordea Markets, SB, 2014). Sydbank forventer at planen betyder en reduktion i 

medarbejderstaben på 200 medarbejdere indenfor planens tidshorisont (TV2 Finans, b, 2014).  

Eftersom størstedelen forventes at ske ved naturlig afgang er reduktionen spredt udover hele 

perioden, hvorfor den negative vækst i posten personale og administrationsomkostninger er sat til -1 

% gennem hele perioden, hvilket følger samme trend som Nordea har estimeret (Nordea Markets, 

SB, 2014). Dette underbygges af at Sydbank ikke tidligere har haft ry for de store nedskæringer i 

denne post, men at den tværtimod har ligget nogenlunde konstant gennem de seneste fem 

regnskabsår (Sydbank årsrapport, 2013, s. 74), Det kan derfor argumenteres for at der ikke bør 

estimeres yderligere nedskæringer i forhold til bankens 2016-plan. 

 

7.1.7 Af- og nedskrivninger på immaterielle aktiver 

Af- og nedskrivninger på immaterielle aktiver har ligget nogenlunde konstant de senere år. Det 

vurderes at blive en smule højere end i 2013, hvilket skyldes købet af DiBa Bank. Posten holdes 

derfor konstant gennem hele perioden på 110 mio. kr. 

 

7.1.8 Andre driftsudgifter 

Andre driftsudgifter er en post som ikke defineres i deres årsrapport, hvorfor det ikke er muligt at se 

hvilke poster som indgår herunder. Dog fremgår det separat i årsrapporten af indskydelse til 

garantifonden samt udgifter til blandet andet sammenlægning af DiBa Bank mm. hører under 

posten andre driftsudgifter. Opkøbet af DiBa Bank vil alt andet lige medføre 

integrationsomkostninger før banken får det fulde potentiale ud af opkøbet. Det er derfor 

nødvendigt at estimere i hvilket omfang disse integrationsomkostninger påvirker Sydbanks andre 

driftsudgifter. Til sammenligning har Nordea estimeret at Jyske Banks opkøb af BRFkredit 

medbragte integrationsomkostninger op til 4 år efter opkøbet (Nordea Markets, JB, 2014). På 

baggrund af dette er det valgt at Sydbank ligeledes vil have integrationsomkostninger i forbindelse 

med DiBa Bank opkøbet indtil 2016. Integrationsomkostningerne forventes at være højest i 2014 

hvorefter de vil falde løbende og i 2018 være 0, hvorfor det kun er de resterende udgifter i posten 

som er tilbage. 
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Med udgangspunkt i at integrationsomkostninger er på sit højeste i 2014 er det estimeret at de stiger 

med 10 % i forhold til sidste år omkostninger som var på 222 mio. kr. dette betyder at andre 

driftsudgifter udgør 244,2 mio. kr. i 2014. I de næste tre år vil integrationsomkostningerne være 

svagt faldende i takt med at bankerne integreres, hvorfor det er estimeret at andre driftsudgifter 

udgør hhv. 239,3, 229,74 og 195,8 mio. kr. i årene 2015-2017. I 2018 og terminalperioden, er det 

valgt at holde andre driftsudgifter konstant på 195,8 mio. kr. Dette skyldes at posten bør afspejler de 

resterende underposter i andre driftsudgifter som er svært definerbare, da der intet står oplyst i 

årsrapporten. Dette niveau ligger betydeligt over niveauet i 2012, hvor der ej heller var 

integrationsomkostninger i posten. Dette skyldes at Sydbank nu også indeholder DiBa Banks andre 

driftsudgifter.   

 

7.1.9 Nedskrivninger 

Sydbank offentliggjorde i forbindelse med deres kvartalsregnskab for 1. Kvartal 2014 en 

forventning om nedskrivninger mellem 950 – 1.100 mio. kr. for 2014 (Sydbank, g, 2014).  

Sydbanks historiske afskrivninger taget i betragtning og det faktum at banken flere gange har 

skuffet på dette område er det valgt at estimere nedskrivningerne lidt over Sydbanks forventninger. 

Således estimeres det at nedskrivningerne i 2014 kommer til at udgøre 1.300 mio. kr. Herefter 

forventes posten gradvist at falde således at den udgør 900 mio. kr. og 650 mio. kr. i hhv. 2015 og 

2016. Herefter estimeres nedskrivninger at stige til 800 mio. kr. og stabiliseres på dette niveau. 

Årsagen til dette estimat skal findes i at banken flere gange er blevet pålagt yderligere 

nedskrivninger på deres lån af finanstilsynet (Finanswatch, o, 2013), (Berlingske Business, m, 

2012). 

Når noget sådant gentager sig er vurderingen at det ikke kan afskrives som et enkelt tilfælde, men 

derimod må være noget tilbagevendende.  

 

7.1.10 Kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 

Posten har divergeret de senere år, dog på et niveau, så den ikke har voldsom betydning for det 

samlede resultat. Eftersom Sydbank ikke er kommet med forventninger til denne post og den ej 

heller har den store betydning i det samlede billede, er det valgt at holde posten konstant på 2013-

niveauet gennem hele perioden. 
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7.1.11 Egenkapital 

Det er valgt at anvende samme fremgangsmetode som ved værdiansættelsen af Jyske Bank, hvor 

det antages at basiskapitalen er lig egenkapitalen, et hvert lovkrav til basiskapitalen indregnes 

derfor direkte på egenkapitalen. SIFI reglerne har medført stigende kapitalkrav indtil 2019. For 

Sydbanks vedkommende betyder det at de i 2014 fra lovmæssige side som minimum skal have en 

solvensprocent på 10,5 % hvorefter den stiger med 0,2 % pr år indtil den ender på 11,5 % i år 2019 

(Erhvervs- og Vækstministeriet, 2013). 

 

Basiskapitalen er ved lovkrav bestemt til at udgøre de førnævnte procentsatser af bankens 

risikovægtede aktiver. I 2013 udgjorde Sydbanks risikovægtede aktiver 72.749,00 mio. kr. Ifølge 

(Nordea Markets, SB, 2014) vil Sydbank opleve en mindre stigning i deres risikovægtede aktiver, 

hvilket sandsynligvis kan skyldes en forventning om forøgelse af udlån som følge af opkøbet af 

DiBa Bank samt deres ry for at fejlvurdere deres udlån, hvilket tidligere har skabt betydelige 

nedskrivninger. Dog kan det ikke afvises at stigningen også henledes til markedsrisiko og 

operationelrisiko. Grundet Nordeas ekspertise indenfor banksektoren er det valgt at anvende deres 

estimat på udviklingen af Sydbanks risikovægtede aktiver. Derfor vil de risikovægtede aktiver stige 

med hhv. 0,3 %, 0,7 % og 1,5 % i årene 2014-2016. I den resterende budgetperioden samt 

terminalperioden er det valgt at holde stigningen konstant på 1,5 %. Væksten på 1,5 % i de 

risikovægtede aktiver skal tolkes som en konsekvens af en forventning til at Sydbank løbende vil 

udvide deres kundebase og derved have flere udlån, hvilket øger deres kreditrisiko.  

Sydbank havde i 2012-2013 en solvensprocent på hhv. 15,9 % og 15,7 %. Ifølge Sydbanks egen 

årsrapport for 2013 regner de med at opnå en solvensprocent i niveauet 15 % for de kommende år. 

Ligeledes havde man en kapitalbuffer på hele 40,52 %, hvorfor banken på dette område kan tolkes 

som en konservativ bank, der ikke risikere at komme tæt på solvensprocentsgrænsen. Denne tilgang 

til risikoavershed antages at Sydbank vedvare, hvorfor en stigning i egenkapitalen må forventes i 

takt med at kravene er tiltagende i årene 2014-2019. Dette er ligeledes i overensstemmelse med 

Nordeas estimat (Nordea Markets, SB, 2014).  

På baggrund af ovenstående er det estimeret at egenkapitalen udgør 11.185 mio. kr. i 2014, 

svarende til en stigning på 9,26 %. Den høje stigning skal ses i forbindelse med DiBa Bank opkøbet 

samt en konservativ tilgang til kapitalkravene, hvor der ønskes en betydelig buffer ned til 

minimumskravet. I 2015 forventes det at egenkapitalen vokser i en mindre grad, da målet er at 

holde nogenlunde samme buffer som tidligere år for at vedvare samme konservative tilgang, hvilket 
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også er gældende for resten af budgetperioden. Det er estimeret at egenkapitalen vækster med 6,15 

% i forhold til sidste år svarende til en egenkapital på 11.873 mio. kr. I årene 2016-2017 er det 

estimeret at egenkapitalen vækster med hhv. 5,24 % og 5,00 % grundet de højere kapitalkrav samt 

bankens tilgang som tidligere beskrevet. I den resterende budgetperiode samt terminalperiode 

antages det at væksten stagnerer, hvorfor den holdes konstant på 5 %.  

 

På baggrund af ovenstående beregninger udregnes en markedsværdi af egenkapitalen på 10.353,69 

mio. kr. Dette giver en aktiekurs på 141,24. 

 

7.2 Værdiansættelse af Jyske Bank 

7.2.1 Renteindtægter og renteudgifter 

Jyske Bank oplevede et fald i renteindtægter i 2013. Dette ventes dog ikke at gentage sig for 2014 

grundet potentialet fra BRFkredit opkøbet, hvorfor det er estimeret at renteindtægterne siger med 5 

% i 2014. Herefter forventes det at integration med BRFkredit for alvor vil kunne mærkes i 

regnskabet. 

 

Det må derfor med rimelighed antages at mængden af udlån vil blive øget i takt med et antageligt 

makroøkonomiskopsving, som analyseret og estimeret tidligere i afsnit 7.1.1. Dette vil påvirke 

markedet ligesom der omvendt har været en tilsvarende kreditklemme under den finansielle krise, 

der påvirkede markedet negativt. På samme måde har den samfundsøkonomiske udvikling 

betydning for tildeling af realkreditlån, hvor en positiv sammenhæng mellem vækst og antal lån er 

blevet påvist (BRFkredit årsrapport, 2013, s. 10-11). 

  

I forbindelse med sammenlægningen af BRFkredit og Jyske Bank vil der formentlig være enkelte 

kunder, der ikke ønsker at være kunder i den nye koncern. Det synes dog rimeligt at antage at 

antallet af nye kunder på sigt overgår det antal af kunder der måtte forlade koncernen. Der kan 

således argumenteres for at nogle af BRFkredits kunder, der tidligere har haft et andet pengeinstitut, 

vælger at skifte til Jyske Bank for at få samlet deres finansielle produkter. På samme måde vil flere 

af Jyske Banks kunder formentlig se en fordel i at anvende BRFkredit som deres realkreditinstitut. 

Derudover kan Jyske Bank tiltrække nye kunder eftersom de nu er udbydere af et totalprodukt. Det 

at banken nu er totalleverandører er noget, der skal kommunikeres ud til de enkelte kunder, hvilket 

derfor tager tid at slå igennem. 
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Estimatet er derfor at væksten i renteindtægter for 2015 må overgå vækstraterne for 2012 og 2013 

og vil være 6,5 %. I 2016 vil stigning være på 3,5 %, hvilket skyldes at væksten i BNP forventes at 

stige samt Jyske Bank får tiltrukket yderligere kunder i kraft af at de kan tilbyde et totalprodukt. 

Dette underbygges af at Jyske Bank mener at deres udlånsaktivt har været for lav og derfor må 

forventes at de forsøger at øge den (TV2 finans, c, 2014). Effekten af disse faktorer estimeres til 

langsomt at stilne af, hvorfor der regnes med en vækst på 3 % i 2017, hvorefter den holdes konstant 

på 2 % i 2018 og terminalperioden. 

 

Primo juni 2014 valgte ECB for første gang nogensinde at indføre en negativ indlånsrente på minus 

0,1 % og i samme omgang nedsætte udlånsrenten til 0,15 %, hvilket skyldes den manglende 

inflation. Jens Nærvig Pedersen, analytiker i Danske Bank, forventer at Nationalbanken vil følge 

ECBs eksempel og indføre en negativ rente på minus 0,05 % (TV2 Finans, d, 2014). Jyske Banks 

renteprognose fra medio juni forudsiger ligeledes en mindre stigning om 12 måneder end tidligere 

forventet, men dog stadig en stigning (Jyske Bank, f, 2014, s. 1). 

 

I forhold til indlån, hvoraf renteudgifterne kommer, taler samfundsøkonomiens forbedring for at 

forbrugerne vil have en tendens til at øge forbruget og derved mindske deres opsparinger. Omvendt 

vil en rentestigning, i takt med det forventede opsving kommer, trække i den modsatte retning. Det 

bliver derfor en afvejning af, hvilken af disse faktorer, der slår stærkest igennem. Estimatet er 

derfor en lav vækst i 2014 0,5 %, hvorefter de langsomt stigende renter vækster og dermed er 

baggrunden for en stigning på 1,4 % i 2015, hvorefter væksten i renteudgifter holdes konstant på 

2,5 % i årene fremover. Forventningen om at Jyske Bank øger antallet af kunder vil ligeledes øge 

den samlede sum af indlån og dermed renteudgifter for banken.  

 

7.2.2 Gebyr og provisionsindtægter (netto) 

Denne post relaterer sig primært til værdipapirhandel og depoter. Det må derfor antages at i takt 

med stigningen i BNP øges vil handlen med værdipapirer også øges. For 2014 lægges posten for 

Jyske Bank og BRFkredit sammen hvorefter væksten estimeres. 

 

Jyske Banks verserende konflikt med Nykredit og Totalkredit har dog betydet at bankens garantier 

for ydede lån samt stoppe provisionsbetalingerne er stoppet. Jyske Bank skriver i kvartalsregnskab 
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for 1. kvartal 2014, at det skønnes at koste banken mellem 225-250 mio. i 2014, såfremt de 

juridiske myndigheder vurderer at det er et retmæssigt ophør af provisionsbetalinger mv. Banken 

har allerede i 1. kvartal oplevet et tab på ca. 15 mio. i manglende provisionsbetalinger, dog har 

posten stadig været stigende, hvilket skyldes Totalkredits generelle forhøjelser af bidragssatserne 

(Jyske Bank, g, 2014, s. 5).  

Hvordan søgsmålet ender er ikke til at forudsige, men eftersom provisionsbetalingerne allerede er 

stoppet er denne negative udvikling regnet ind i posten. Ligeledes har Nordea i deres aktieanalyse 

indregnet denne omkostning på 250 mio. kr. hvorfor det valgt at følge samme fremgangsmåde 

(Nordea Markets, JB, 2014). 

 

Den positive makroøkonomiske udvikling gør at det samlede fald i posten kun estimeres til at være 

på 2 % på trods af tabet på 250 mio. kr. For 2015 er væksten estimeret til at være nogenlunde 

proportionel med væksten i BNP. Dette skyldes bl.a. at den positive udvikling i BNP har en effekt 

på forbrugertilliden, der således vil give anledning til øget aktiehandlen. Denne øgede 

forbrugertillid ventes at få væksten i BNP til at stige yderligere og således skabe yderligere 

grundlag for vækst i BNP og deraf vækst i posten. Dog regnes der stadig med at være et negativt 

efterslæb fra Totalkredit, der trækker posten en smule i den anden retning. Fra 2016 ventes Jyske 

Bank at have fået en del af deres kunder tilbage, hvorfor det estimeres at posten påvirkes positivt af 

opkøbet af BRFkredit. Disse forventninger fører frem til en estimeret vækst for 2016 på 3 %, 

hvorefter vækstraten holdes konstant i den resterende budgetperiode.  

 

7.2.3 Udbytte af aktier 

Da det ikke er muligt at forudsige, hvor meget Jyske Bank vil få af udbytte på deres aktier vælges 

det at holde posten konstant på 58 mio. i hele budgetperioden, hvilket er udbyttet Jyske Bank og 

BRFkredit fik tilsammen i 2013. Således påvirker postens volatilitet ikke virksomhedens estimeret 

værdi.  

 

7.2.4 Kursreguleringer 

Flere underposter gør sig gældende under kursreguleringer, heriblandt kan obligation- og 

aktiereguleringer nævnes. Disse to poster er særdeles volatile grundet de påvirkes af faktorer som 

banken ikke har indflydelse på. Faktorer som påvirker de omtalte reguleringer er f.eks. markedet 

vurderingen af aktierne samt markedsbestemte ændringer der påvirker den effektive rente. 
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Kursreguleringer er derfor en post, der meget svær at estimere. Efter sammenlægningen af de to 

poster for Jyske Bank og BRFkredit i 2013 holdes kursreguleringer fast på 306 mio.  

 

7.2.5 Andre driftsindtægter 

Andre driftsindtægter er en post, der kan divergere meget fra år til år. Således indgår salg af 

ejendomme og driftsmidler samt badwill i forbindelse med virksomhedssammenslutninger, hvilket 

steg fra 2012-2013. Dette er to ting, der kan ændre sig markant fra år til år. Dog må det forventes at 

i forbindelse med opkøbet af BRFkredit vil der være en vis aktivitet i disse underposter. 

Andre driftsindtægter indeholder dog også drift af fast ejendom, indtægter fra operationel leasing og 

øvrige ordinære indtægter. Disse tre er dem med størst vægt i posten andre driftsindtægter og har 

ligget mere eller mindre konstant set over de sidste to år (JB årsrapport s. 40). På denne baggrund 

vælges det at holde posten konstant gennem hele budgetteringsperioden på 901 mio. kr. der er det 

beløb, der svarer til en sammenlægning af posten for Jyske Bank og BRFkredit i 2013. 

 

7.2.6 Personale og administrative omkostninger 

Jyske Bank havde ultimo 2013 personale & administrations omkostninger for 4.309 mio. hvoraf 

personale udgifterne udgjorde 2.625 mio. fordelt på 3.774 medarbejdere (Jyske Bank årsrapport, 

2013, s. 2 & 40). Det antages dog at fusionen med BRFkredit vil påvirke både personale & 

administrations omkostninger og antallet af medarbejdere. BRFkredit rapporterede ultimo 2013 

omkostninger svarende til 920 mio. allokeret til personale & administrations, hvoraf personale 

udgifter udgjorde 640 mio. af beløbet. (BRFkredit årsrapport, 2013, s. 39 & 56-58).  

 

Jyske Bank meddelte fondsbørsen den 16. juni i år, at de ville nedbringe medarbejderstaben med 10 

% svarende til 444 stillinger igennem de kommende år. Flere faktorer er medvirkende til at Jyske 

Bank reduceres deres medarbejderstab, heriblandt kan der nævnes lavere aktivitetsniveau, vigende 

udlånsvolumen, IT-konverteringen fra Spar Lolland samt fusionen med BRFkredit som har skab 

synergieffekter såsom sammenlægning af afdelinger mv. (Børsen, o, 2015). Besparelsen skal 

eksekveres over de kommende år, men iværksættes allerede i 2014, hvor staben reduceres med 177 

stillinger. Herudover har Jyske Bank planlagt fem sammenlægninger af afdelinger for Jyske Bank 

og BRFkredit i 2014, hvilket alt andet lige vil give besparelser i form af lønninger og husleje (TV2 

finans, c, 2014). Denne besparelse henføres dog til posten synergieffekt i værdiansættelsen. Det kan 

derfor for argumenteres for at Jyske Bank i 2014 vil have levere et bedre resultat i posten personale 
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og administrations omkostninger i forhold til 2013 grundet den nævnte besparelse. Posten er blevet 

estimeret til at falde med 6 % i 2014, hvilket skal ses i sammenhæng med reduceringen af 177 

stillinger samt tilpasning til de gældende markedsforhold, hvor aktivitetsniveauet er faldende samt 

udlånsvolumen er vigende. Derudover skal besparelsen henføres til en nedskæring i filialnettet, 

hvilket er nødvendigt for at omkostningseffektiviserer i forhold til markedet og dets konkurrenter. 

Dette understøttes ligeledes af Nordeas prognose af Jyske Banks fremtidige udvikling, hvor de har 

estimeret et fald i personale og administrations omkostningerne i 2014 (Nordea Markets, JB, 2014). 

 

Ifølge Jyske Bank mangler de stadig at afskaffe 267 stillinger over de kommende år. De kommende 

år er en relativ betragtning som er antaget at gælde til og med 2016. For at opnå nedskæringen på 

10 % af medarbejderstaben estimeres det at Jyske Bank afskaffer de resterende 270 stillinger lige 

lidt over de følgende to år, dog skal en del af denne besparelse relateres til opkøbet af BRFkredit 

som påvirker posten synergieffekter. Derfor er besparelsen i 2015 samt 2016 ikke på samme niveau 

som besparelsen i 2014. Det forventes dog fortsat at Jyske Bank tilpasser sig de makroøkonomiske 

forhold og mindsker filialnettet i takt med at medarbejderstaben reduceres. På baggrund af dette er 

det estimeret at personale og administrations omkostninger reduceres med 2,5 % i 2015 samt 2 % i 

201 . Den estimerede udvikling stemmer overens med Nordeas’ forudsigelse af posten udviklingen 

hvor de ligeledes har estimeret en reducering i personale og administrations omkostningerne for 

2015. 

 

Som analyseret i afsnit 5 har de største banker i Danmark, som også har klaret sig bedst, lukket 

størstedelen af deres filialnet, for at omkostningseffektivisere deres virksomhed samt fordi 

udviklingen i elektroniske løsninger erstatter behovet for fysisk kontakt med banken. Jyske Bank 

har stadig et bredt filialnet, hvorfor det er sandsynligt at de vil lukke flere af deres filialer for at 

effektivisere og bibeholde deres konkurrenceevne i markedet. At der vil forekomme lukninger kan 

siges med nogenlunde sikkerhed grundet banksektorens udvikling, hvilket også tidligere er 

analyseret. Det kan dog vise sig svært at estimere præcis hvor mange Jyske Bank vil lukke, hvorfor 

deres konservative tilgang til filiallukninger skal tages i betragtning. Jyske Bank har siden 2008 

valgt kun at lukke 1 % af deres filialnet, derfor forventes det ikke at de pludseligt foretager 

markante nedskæringer. På baggrund af dette estimeres det at personale og administrations 

omkostningerne vil falde med hhv. 1 % i 2017, 2018 samt terminalperioden. Besparelsen skal ses 

som følge Jyske Banks tilpasning til markedets samt branchens udvikling mod færre filialer.  
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7.2.7 Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver er en post som historisk set har været 

volatil for Jyske Bank, hvorimod den har været forholdsvis stabil de seneste to år for BRFkredit 

med et niveauleje svarende til 17-19 mio. Jyske Banks post havde i samme periode et spænd 

mellem 540-390 mio. kr. 

Posten indeholder af- og nedskrivninger påvirkes af udviklingen af immaterielle, materielle og 

omkostningerne vedrørende operationel leasing. Derfor vil postens resultat løbende variere i takt 

med at virksomheden køber og sælger driftsmidler, bygninger samt opbygger goodwill. Men da 

denne udvikling er svær at estimere og ikke giver videre værdi for værdiansættelsen, er det valgt at 

holde posten konstant i hele budgetperioden. Grundet postens store historiske forskelle holdes den 

konstant på et niveau svarende til gennemsnittet af de tidligere to års resultater af af- og 

nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver. 

Eftersom posten har været faldende gennem de to sidste år er det estimeret at posten falder en smule 

yderligere i budgetperioden og estimeres til værende 200 mio. i samtlige år. 

 

7.2.8 Andre driftsudgifter  

Andre driftsudgifter er beskrevet meget sparsomt i hhv. Jyske Bank og BRFkredits respektive 

årsrapporter for 2013. Den beskrives som en post, hvor de udgifter, der ikke tilhører andre poster 

anføres. Derudover nævnes det at der bl.a. indgår lovmæssige udgifter til Garantifonden for 

Indskydere og Investorer (BRFkredit årsrapport, 2013, s. 48), (Jyske Bank årsrapport, 2013, s. 91).  

I 2013 blev posten negativt påvirket af 79 mio. kr. der kom som en konsekvens af 

integrationsomkostninger af Spar Lolland. I slutningen af maj 2014 forventede man at foretage den 

sidste store integrationsaktivitet omkring Spar Lolland, hvilket er en konvertering af Spar Lollands 

tidligere IT-systemet. Årsregnskabet for 2014 vil derfor stadig være påvirket af omkostninger fra 

overtagelsen, men dog i mindre grad (Jyske Bank, g, 2014, s. 6). 

Hertil kommer integrationsomkostninger fra BRFkredit i 2014. Dog kommer realkreditinstituttet til 

at fungere som en selvstændig virksomhed under Jyske Bank koncernen, hvilket formentlig gør at 

integrationsomkostningerne mindre i forhold til et traditionelt opkøb. BRFkredit er dog en markant 

virksomhed, hvorfor det estimeres at andre driftsudgifterne alligevel vil blive påvirket. Som første 

step valgt at lægge posten for de to selskaber i 2013 sammen hhv. 92 mio. fra Jyske Bank og 14 

mio. fra BRFkredit, hvorved dette bliver udgangspunkt, der regnes ud fra. Herefter vurderes en 
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vækst på 75 % i 2014 og en vækst på 10 % i 2015, da størstedelen af integrationsomkostningerne 

forventes at komme i disse to regnskabsår (Jyske Bank, h, 2014). Således vil niveauet for denne 

post være en smule over 2012 niveauet. For 2016 er det estimeret en vækst på minus 30 % eftersom 

integrationsomkostningerne langsomt aftager. I 2018 ventes der ikke at være flere 

integrationsomkostningerne forbundet med opkøbet af BRFkredit. Dermed estimeres andre 

driftsudgifter at falde til omkring det niveau posten havde før opkøbet i 2013. I terminalperioden 

ventes posten at være uændret. 

 

7.2.9 Nedskrivninger 

Jyske Bank har i de seneste to år i posten nedskrivninger på udlån mv. haft udgifter svarende til 

hhv. 1.840 og 1.147 mio. tilsvarende har deres udlån i samme periode udgjort hhv. 118.544 og 

131.378 mio. 

Det kan derfor umiddelbart konstateres at Jyske Bank har forbedret deres nedskrivningsprocent set i 

forhold til udlån i sidste regnskabs år. Dog skal der tages forbehold for dette, da de højere 

afskrivninger i 2012 til dels skyldes den ekstra ordinære implementering af Finanstilsynets 

skærpede retningslinjer for nedskrivninger på udlån i 2012 (Jyske Bank årsrapport, 2013, s. 9) 

Afskrivningerne på udlån er forholdsvis lige fordelt ud på alle brancher, hvorfor de ikke konkret har 

fejlvurderet en specifik branche, men derimod blot oplevet en generel større værdiforringelse af 

deres udlån end først antaget. De brancher som har haft de største nedskrivninger er fast ejendom, 

finansiering og forsikring samt landbrug, jagt, skovbrug, fiskere. Disse brancher er ligeledes også 

dem som udgør størstedelen af udlånene, hvorfor der er god sammenhæng mellem afskrivninger og 

udlån. Dog har der været størst afskrivninger på fast ejendom på trods af det ikke er her banken har 

de fleste udlån (Jyske Bank årsrapport, 2013, s. 66) 

 

Jyske Bank har for nyligt udgivet deres 1. kvartals rapport for 2014, hvor det fastlægges at 

nedskrivningerne indtil videre udgør 289 mio. hvilket er tæt på gennemsnitsværdien af de seneste 

fem kvartals nedskrivninger. Denne værdi er dog lidt højere end nedskrivningerne i 1. kvartal for 

2013, som udgjorde 242 mio. kr. (Jyske Bank, g, 2014). På baggrund af dette kan der argumenteres 

for at den årlig budgetterede nedskrivning for 2014 bør ligge imellem intervallet for 2014 og 2013 

grundet afskrivningerne indtil videre er højere end 2013, men følger normen for Jyske Banks 

nedskrivninger. Hvis der sammenlignes med Nordeas prognose af Jyske Banks har de estimeret at 

nedskrivninger ligger på et lavere niveau end de foregående to år (Nordea Markets, JB, 2014). Dette 
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kan der argumenteres for er korrekt da Jyske Bank anses for at være en konservativ bank samt at de 

har forbedret deres nedskrivninger de seneste to år, hvorfor en yderligere forbedring af 

nedskrivningerne ikke er utænkelig. Det er derfor valgt at anvende Nordeas estimat og fastholde 

nedskrivningerne i år 2014, 2015 og 2016 på hhv. 959, 742 og 804 mio. (Nordea Markets, JB, 

2014). 

For estimering af de resterende budgetår er det nødvendigt at se på konjunkturforholdene, da 

nedskrivninger på udlån er særdeles påvirket af udviklingen af samfundet. I perioder med 

lavkonjunktur kan det forventes at afskrivninger på udlån stiger grundet dårligere betalere samt 

lavere købekraft, hvorimod perioder med højkonjunktur alt andet lige vil påvirke afskrivninger 

positivt og dermed sænke afskrivningerne grundet stærkere købekraft og bedre solvens i 

brancherne. 

 

Det er derfor estimeret at nedskrivninger på udlån mv. falder til 500 mio. kr. i årene 2017-2018 

samt i terminalperioden i henhold til forbedret konjunkturforhold. 

 

7.2.10 Kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomhed 

Jyske Bank samt BRFkredits resultat i posten kapitalandele i associerede virksomheder har på 

koncernniveau de seneste to år været relativ lav, set i forhold til de resterende poster i regnskabet, 

hvorfor det er af mindre betydning for selskabets samlede værdiskabelse. På baggrund af dette samt 

det faktum at Jyske Bank ikke har udtalt sig om forventningerne til deres associerede virksomheder 

i årsrapporten, kan det vise sig yderst vanskeligt at estimere fremtidige resultater fra denne post. Det 

er derfor på baggrund af dette antaget af posten kapitalandele i associerede virksomheder ikke 

udgør en væsentlig betydning for værdiansættelsen af Jyske Bank, hvorfor der kan ses bort fra 

posten eventuelle divergerende udvikling. Med udgangspunkt i Jyske Bank og BRFkredits resultat i 

posten kapitalandele i associerede virksomheder, holdes dette niveau konstant i resten af 

budgetperioden.  

Kapitalandele i associerede virksomheder udgør derfor 6 mio. i hele budgetperioden, da BRFkredit 

ikke havde nogen indtægt fra post i 2013 mens Jyske Bank fremlagde et resultat på 6 mio. samme 

år. 
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7.2.11 Synergier 

I forbindelse med købet af BRFkredit er der en række synergieffekter. Det er valgt at anvende 

Nordeas estimater som udgangspunkt. Nordea har valgt at nedsætte de effekter som Jyske Bank selv 

er fremkommet med for at være på den sikre side (Nordea Markets, JB, 2014). Nordea har dog kun 

estimeret frem til 2016, hvorfor resten er egne estimeringer vurderet på baggrund af Jyske Bank og 

Nordeas fremtidige forventninger. Endvidere er synergieffekterne ikke regnet ind som en 

selvstændig post, da disse er effekter, der påvirker de enkelte regnskabsposter direkte og derfor 

indregnes under disse. 

Besparelsessynergierne relatere sig primært til afskedigelse af personale og ventes at slå igennem 

fra 2015 og først med fuld virkning fra 2017. Indtægtssynergier er primært relateret til 

renteindtægter. Denne post regnes allerede at ville påvirke resultatet for 2014, dog vil den stige 

frem mod 2017, hvor den ligeledes forventes af både Nordea og Jyske Bank selv, at slå fuldt 

igennem. 

Integrationsomkostninger vil primært blive regnet ind under andre driftsudgifter. Integration dækker 

bl.a. IT-integration og vil slå mest igennem de to første regnskabsår og vil herefter langsomt dø ud. 

Endelig ventes effekterne af Totalkredit samarbejdet at påvirke regnskabet negativt med 250 mio. 

kr. i indeværende år, hvilket Nordea regner med vil falde til hhv. minus 100 mio. kr. i 2015, mens 

det vil give en indtægt på 50 mio. kr. i 2016 (Nordea Markets, JB, 2014). Det er valgt at holde 

denne post konstant efter 2016. Effekten af Totalkredit samarbejdet vil primært blive regnet ind 

under gebyr- og provinsionsindtægter. 

 

7.2.12 Egenkapitalen 

I henhold til EQUITY DCF modellen skal ændringer i egenkapitalen regnes ind for at finde frem til 

Cash flow to equity. Egenkapitalen for 2013 er selvsagt opgivet i Jyske Banks årsrapport. For 2014 

bliver det dog mere kompliceret. Dette skyldes at kapitalkravene til SIFI-bankerne øges. Kravene 

stilles til basiskapitalen, men har en betydelig effekt på egenkapitalen, da den udgøre langt 

størstedelen af basiskapitalen. I 2013 udgjorde egenkapitalen i Jyske Bank 98 % af den samlede 

basiskapital (JB årsrapport s. 35). På denne baggrund er det for 2014 og fremefter besluttet at 

henføre kravene til basiskapitalen direkte til egenkapitalen. Således vil et hvert lovkrav til forøgelse 

af basiskapitalen blive indregnet som et direkte krav til egenkapitalen. 

Lovkravet er som udgangspunkt at SIFI’erne vil have et kapitalkrav på minimum 10,5   af de 

risikovægtede poster i 2014, hvilket stiger hver år frem mod 2019. I Jyske Banks tilfælde vil det 
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stige til et kapitalkrav på 12 % i 2019 – se ligeledes Bilag 9 for overblik over stigning i kapitalkrav 

(Erhvervs- og Vækstministeriet, 2013, s. 5). Ifølge Jyske Banks årsrapport for 2013 udgjorde de 

risikovægtede aktiver hhv. 90,79 % og 84,70 % af deres udlån. Det er valgt at anvende Nordeas 

vækstrater til denne post, hvor opkøbet af BRFkredit regnes med at påvirke denne post med hele 

61,40 %. Året efter er det estimeret at posten vil stige 2,5 % mens den vil stige 1 % i 2016. Det er 

herefter valgt at holde denne vækstrate konstant 

Jyske Bank har valgt at slå sig op på at være en konservativ bank. Som en konsekvens af dette har 

man valgt at have en buffer i forhold til kapitalkravet tæt på det dobbelte, hvilket er udmålt ved en 

solvensprocent på 16 % i 2013. I takt med de øgede kapitalkrav ville det være urealistisk at forvente 

en tilsvarende buffer, da dette ville kræve en meget voldsom forøgelse i egenkapitalen. Dog 

forventes det at Jyske Bank vil fortsætte med at have en solid buffer og have 60-70 % over det 

egentlig krav. I kraft af egen vækst samt opkøbet af BRFkredit opnås en samlet vækst på 69,39 %, 

hvilket stemmer overens med Nordeas estimat (Nordea Markets, JB, 2014). I 2015 ventes en 

stigning på 7,98 % i egenkapitalen, mens det ventes at den stiger med 9,33 % i 2016. Dette skyldes 

de øgede kapitalkrav samt bankens ønske om at være en konservativ bank. Herfra vælges det at 

holde væksten i egenkapitalen konstant på 5 %.  

Der skal dog tages en række forbehold for estimering af egenkapitalen. Udover at basiskapitalen 

ikke er 100 % tilsvarende egenkapitalen, så er det Individuelle solvenskrav ikke lagt til, da dette 

krav i skrivende stund ikke er offentliggjort. Det må ligeledes antages at købet af BRFkredit vil 

gøre koncernen mere systemisk. Dette vil muligvis stille skærpede kapitalkrav til koncernen som 

helhed, men da disse endnu ikke er oplyst er det valgt at se bort fra dette i værdiansættelsen. 

På baggrund af ovenstående beregninger udregnes en markedsværdi af egenkapitalen på 30.351,32 

mio. kr. Dette giver en aktiekurs på 319,24. 

 

7.3 Multipler 

Multiplen P/BV og P/TBV er anvendt for at lave en relativ værdiansættelse af Sydbank og Jyske 

Bank. Grunden til at P/BV og P/TBV er anvendt frem for P/E samt andre gængse multipler skyldes 

måden finansielle virksomheder værdiansættes på frem for andre. Finansielle virksomhed 

differentierer sig fra andre ved at det udelukkende er egenkapitalen, eftersom gæld ikke er klart 

defineret. 
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Som udregnet i Bilag 14 fremgår det at Sydbank har en P/BV og P/TBV på hhv. 1,032 og 1,07 for 

2013. Til sammenligning har Jyske Bank en P/BV og P/TBV på hhv. 1,339 og 1,345.  Ifølge den 

relative værdiansættelse bør Jyske Bank derfor handles til en højere pris end Sydbank, hvilket 

ligeledes er i overensstemmelse med Equity to Cash flow værdiansættelserne. Multiplerne giver 

herudover også en indikator om hvorledes aktiekapitalen bør opdeles mellem de to banker efter en 

eventuel fusion. Eftersom Jyske Banks multipler er relativt højere end Sydbanks vil Jyske Banks 

aktionærer af gode grunde ikke gå med til at veksle aktieforholdet 1:1. Ved indgåelsen af en fusion 

vil det derfor være mere sandsynligt, hvis der var tale om et 2:1 forhold. Dette skyldes at Jyske 

Banks samlede værdi er omkring dobbelt så høj som Sydbanks, hvilket ligeledes fremgår i Equity to 

cash flow værdiansættelserne. 

 

7.4 Værdiansættelse af fusionen 

7.4.1 Indledning på fusionen 

Nordea har i deres tidligere aktieanalyse anvendt en såkaldt ”quick and dirty” model i forhold til 

hvordan de estimerede fremtidige resultater som BRFkredit. BRFkredits estimerede resultater blev 

således regnet ind som en særskilt post i Jyske Banks regnskab (Nordea Markets, JB b, 2014). 

Årsagen til dette var at den nye regnskabspraksissen for Jyske Bank koncernen endnu ikke var på 

plads. For at lave en værdiansættelse af det fiktive selskab er det rent metodemæssigt valgt at 

anvende samme metode. Jyske Bank er derfor udgangspunktet for værdiansættelsen hvorefter de 

estimerede resultater for Sydbank lægges til inkl. synergier.  

Det betyder derfor at særlige tilfælde som eksempelvis Jyske Banks påvirkning af Totalkredit 

samarbejdet efter opkøbet af BRFkredit vil være indregnet, uden at de nærmere udregninger vil 

blive udredt detaljeret endnu en gang. 

Der skal dog tages en række forbehold for fusionen. Udover regnskabspraksissen er foretaget på 

føromtalte måde, så er købsprisen udregnet ud fra den estimerede værdi af Sydbank, der blev 

estimeret i forbindelse med værdiansættelsen af banken. Posten er regnet ind som en engangspost. 

Derudover er kapitalkravene til den fusionerede virksomhed ikke regnet ind. Det må uden tvivl 

antages at banken vil blive vurderet som værende mere systemisk end de to respektive banker er 

vurderet hver for sig. Dog er det ikke muligt at vide, hvor systemisk den nye virksomhed vil blive 

vurderet, da dette bygger på en individuel vurdering. Dernæst er det særdeles kompliceret at 

estimere de fremtidige risikovægtede aktiver for en endnu ikke eksisterende bank. Det er dog 

vurderet at med nedenstående estimeret udvikling og egenkapital vil den nye bank være særdeles 
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solid og derfor med alt sandsynlighed ville opfylde de kapitalkrav, der ville blive stillet til den. 

Selve værdiansættelsen kan ses i Bilag 15. 

 

7.4.2 Synergieffekter og integrationsomkostninger 

Ligesom ved Jyske Banks opkøb af BRFkredit, vil der forekomme synergieffekter ved en eventuel 

fusion mellem Jyske Bank og Sydbank. Synergieffekterne afspejler den merprofit bankerne ikke 

ville have mulighed for at opnå på egen hånd. En forenklet forklaring på dette er at en synergieffekt 

opstår i tilfælde, hvor to eller flere instanser interagerer for at fremme og støtte hinanden, for at 

resultatet bliver bedre end summen af dem (Dansk Aktionærforening, N/A). Synergieffekterne 

relaterer sig til to ting. Først og fremmest indtægtssiden, hvor der ganske givet vil opstå en øget 

indtjening i kraft af at den fusionerede virksomhed vil have et øget potentiale til at vokse markant. 

Der vil dog også være besparelsessynergier eftersom der efter en sammenlægning vil være 

mulighed for at effektivisere på en række områder. 

Endelig vil en sammenlægning af to de banker vil også medføre integrationsomkostninger. En af de 

tunge integrationsomkostninger kan henledes til IT-integration, som i flere tilfælde kan vise sig 

omkostningsfuld medmindre bankerne på forhånd anvender samme IT-system. 

 

7.4.2.1 Besparelsessynergi 

Fusionen mellem Jyske Bank og Sydbank indeholder et relativ stort potentiale for 

besparelsessynergier. Som det tidligere er blevet analyseret, har begge banker en stor del af deres 

filialnet i Jylland samt en mindre del på Sjælland. Endvidere fremgår det i Bilag 10 at bankernes 

filialnet ofte har samme beliggenhed. Den fusionerede bank vil derfor få et filialnet som flere steder 

overlapper hinanden. Med branchens udvikling taget in mente mod færre filialer og flere 

elektroniske løsninger, vil et kompakt filialnet skabe unødvendige driftsomkostninger. Ifølge Bilag 

10, fremgår det at overlapningen af bankernes filialer i høj grad ses i Midtjylland samt Sjælland ved 

hovedstadsområdet og Nordsjælland. Det forventes derfor at den fusionerede bank vil likvidere de 

filialer som genererer lavest profit og/eller har den dårligste placering. Derved bibeholdes filialerne 

som er profitgenererende med de bedste placeringer samtidig med at filialnettet mindskes og 

tilpasser sig markedsforholdene og den nuværende udvikling. En filialtilpasning må ligeledes 

forventes at reducere antallet af medarbejdere. Et fåtal af medarbejdere vil formentlig blive rykket 

over i de bestående filialer, men langt størstedelen må forventes at kunne afskediges. 
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En nedskæring i filialnettet forventes dog ikke at ske samme år som fusionen finder sted, hvilket 

skyldes at der først skal udarbejdes en integrationsplan mm. før eventuelle besparelsestiltag kan 

iværksættes. Det er derfor vurderet at denne besparelsessynergi først er mærkbar fra år 2015 og 

frem. Tilsvarende er det budgetteret at den fusionerede bank ligeledes vil skære i 

medarbejderstaben i takt med likvideringen af filialnettet. Ligesom med filialnettet er det estimeret 

at nedskæringen i medarbejderstaben først forekommer i 2015 af samme grund. Nordea har 

ligeledes tidligere udtalt at en fusion mellem Jyske Bank og Sydbank vil give mulighed for at 

afskedige hver fjerde medarbejder samt lukke halvdelen af filialnettet (Børsen, f, 2012). Hvilket 

giver et indikator om hvor store besparelsessynergier denne fusion vil have. 

Fusionen mellem Jyske Bank og Sydbank vil ligeledes give besparelsessynergier ved likvideringen 

af det ene hovedkvarter, da det forventes at den fusionerede bank, vil fortsætte som én og ikke agere 

som koncern for derved at have både Jyske Bank og Sydbank under sig som datterselskaber. En 

likvidering af det ene hovedkvarter giver besparelseessynergier via færre 

administrationsomkostninger såsom, IT-udgifter, husleje mv, vedligeholdelse og øvrige 

administrationsudgifter. Derudover vil det give besparelser i form af personaleomkostninger. Et 

hovedkontor rummer som regel en større mængde ansatte da bankens direktion, ledelse, samt 

vigtige afdelinger såsom stabe, IT-funktionen, finans, regnskab, markedsføring osv. har til huse i 

hovedkontoret. En nedlægning af det ene hovedkontor vil derved frigive en masse 

personalemæssige ressourcer da alt kan overtages af det tilbageværende hovedkontor.  

Besparelsessynergierne ligger derved primært i posten personale og administrationsudgifter. 

Lukningen af det ene hovedkontor vil ikke påvirke den fusionerede banks samlede styring af 

virksomheden, da virksomheden alligevel ikke kan anvende to hovedkvarter. På samme måde 

regnes lukningen af flere filialer, samt den medfølgende medarbejderreduktion, ikke at få nogen 

betydning for den ydelse som den nye bank vil udbyde. Det er så at sige overflødige omkostninger, 

der kan skæres fra. Som det ses i Bilag 6 er det ligeledes denne post, der bærer størstedelen af 

bankers udgifter, hvorfor det må regnes for særdeles profitabelt at kunne reducere den. 

Endvidere er det estimeret at den fusionerede bank effektiviserer og minimerer omkostninger 

forbundet med nedskrivninger på udlån. Jyske Bank viste gode resultater angående nedskrivninger 

på udlån i 2013, hvorfor det antages at de har fået styr på deres kreditgivning og 

risikostyringsprofil. Sydbank har derimod leveret et utilfredsstillende resultat i posten 

nedskrivninger på udlån, hvilket primært skyldes de ekstra ordinære nedskrivning som forekom i 4. 

kvartal i 2013. Dette er dog ikke første gang Sydbank leverer for høje nedskrivninger på udlån i 
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forhold til hvad der bør forventes. I 2012 havde de nedskrivninger for 1.748 mio. hvilket ligeledes 

må tolkes som for høje afskrivninger på udlån. Det forventes at den fusionerede bank vil anvende 

Jyske Banks viden og kompetencer indenfor kreditgivning og risikostyring til at forbedre de 

samlede nedskrivninger på udlån. Dette vil dog først blive mærkbart når bankerne er integreret.  

På baggrund af ovenstående er det estimeret at den samlede besparelsessynergi ikke vil ses i år 

2014 grundet bankerne først fusionerer der og derved først skal integreres. I 2015 estimeres 

besparelsessynergien til at udgøre 350 mio. hvorefter den vil stige til 400 mio. i 2016 for at stagnere 

på 450 mio. i 2017 og frem. Stigningen i besparelsen afspejler bankernes integration. Det forventes 

først at bankerne er fuldt integreret med hinanden i 2017, hvorfor de først der opnår den fulde 

besparelsessynergi. 

     

7.4.2.2 Indtægtssynergi 

Indtægtssynergierne skal afspejle den merindtægt den fusionerede bank opnår fremfor hvis det var 

to individuelle banker. En fusion mellem Jyske Bank og Sydbank vil give den fusionerede bank 

større kapital og bedre funding muligheder. Dette har stor betydning for evnen til at tiltrække nye 

kunder samt betydning for hvor attraktiv banken fremstår for store erhvervskunder. Det formodes 

derfor at den fusionerede bank vil tiltrække flere og større erhvervskunder grundet deres forbedrede 

kapital og funding muligheder. Derudover er Jyske Bank og Sydbank begge banker som er 

forankret i det jyske. Den fusionerede bank bestående af de største jyske banker, Jyske Bank og 

Sydbank, vil kunne give et signalværdi om værende ”hele Jyllands bank”. Signalværdien skal ikke 

undervurderes og kan være medvirkende til at flere jyske kunder vælger at skifte til den fusionerede 

bank. 

Sydbank og Jyske Bank har begge størstedelen af deres udlån til erhverv. De har dog hovedvægten 

af deres kundeporteføljer i forskellige erhvervsgrupper, hvilket blev analyseret i afsnit 6.4.1 og 

6.4.2. Hvor Sydbank største erhvervsgruppe er landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri har Jyske Bank 

primært udlån til finansierings- og forsikringssektoren. Denne mangfoldighed i kundeporteføljen er 

værdiskabende for den fusioneret bank i og med den kan trække på kompetencer og viden fra begge 

banker og derved optimere den samlede kundeportefølje. Dette vil skabe færre nedskrivninger på 

udlån samt tiltrække nye kunder grundet bedre kreditgivning, risikostyring og 

rådgivningsekspertise. 

I 2014 er indtægtssynergierne sat til 0. Dette skyldes at bankerne først er fusioneret i dette år, 

hvorfor det ikke kan forventes at den fusionerede bank har opnået den optimale vidensdeling ej 
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heller den fulde signalværdi. I 2015 estimeres det at indtægtssynergien udgør 50 mio. kr. hvilket 

afspejler integrationsforløbet, hvorved signalværdien er mærkbar samt vidensdelingen angående 

kundeporteføljen effektiviseres. Synergieffekten afspejler primært effekten af øget kapital samt 

bedre funding mulighed, hvilket tiltrækker nye kunder. I 2016 ventes posten at udgøre 100 mio. kr. 

I 2017 forventes det at banken har opnået det fulde potentiale fra indtægtssynergien, hvorfor det er 

estimeret til at holdes konstant på 150 mio. resten af budgetperioden samt terminalperioden. 

 

7.4.2.3 Integrationsomkostninger 

Både Jyske Bank og Sydbank anvender samme IT-system som varetages af tredjeparten, Bankdata. 

Dette system er som bekendt et samarbejde af 13 mindre banker heriblandt Jyske Bank og Sydbank. 

Det at bankerne anvender samme IT-system minimerer integrationsomkostningerne allokeret til 

integreringen af IT-systemerne, der ellers, som tidligere analyseret, kan være yderst 

omkostningsfuldt. Derudover må det forventes at der skal allokeres ressourcer til integration af 

personale/virksomhedskultur, udviklingen af strategi osv.      

For at præcisere estimeringen af integrationsomkostninger er det valgt at holde Jyske Bank og 

BRFkredit opkøbet mod denne fusion. Dette giver et billede af omkostningsforholdet mellem 

banker af en hvis størrelse, samt den forventede udviklingen af omkostninger i de kommende år 

efter en sammenlægning. Det er derfor på baggrund af dette samt tidligere beskrevet faktorer 

estimeret at den fusionerede bank har integrationsomkostninger for 200 mio. kr. i 2014. 

Integrationsomkostninger er generelt høje de første to år, da alt skal organiseres og implementeres, 

hvorefter omkostningerne er svagt faldende i takt med at integrationen falder mere og mere på 

plads. Dette er også kendetegnet ved denne fusion, hvorfor det er estimeret at 

integrationsomkostningerne udgør 250 mio. kr. i 2015. Efter 2015 antages det at 

integrationsomkostningerne er faldende, grundet implementeringen og integrationen er langt i 

processen. I 2016 estimeres integrationsomkostninger til at udgøre 125 mio. kr. hvorefter de udgør 

50 mio. kr. i 2017. Integrationsomkostningerne ophører i 2018, da det antages at bankerne er fuldt 

integreret efter fire år, ligesom tilfældet var med Jyske Bank og BRFkredit. 
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7.4.2.4 Return on Equity, Cost of Equity og estimeret markedsværdi 

Fusionen har, sammenlignet med Sydbank og Jyske Bank som enkelt banker, en højere Return on 

Equity. Dette er en direkte konsekvens af at ovenstående synergier både har forbedret indtægts- 

samt udgiftssiden, mens integrationsomkostninger har været mindre end man ser i mange andre 

tilfælde, i kraft af at bankerne har et fælles IT-system. Ligeledes er Cost of Equity på 6,5 %, hvilket 

er lavere end den er for de to enkelt virksomheder. Dette er et resultat af at Sydbank og Jyske Bank 

ved en fusion i højere grad kan diversificere deres forretning, hvorved beta vil falde en smule. En 

lavere Cost og Equity vil således i sagens natur have en positiv effekt på den estimeret 

markedsværdi, da nutidsværdierne vil blive tilbagediskonteret med en lavere rente. Beregningerne 

viser således at en fusion af Sydbank og Jyske Bank skaber merværdi i forhold til Return on Equity, 

Cost of Equity og den estimerede markedsværdi. For ROE ses den fulde integration i 2016, hvor 

nøgletallet for fusion for første gang er over estimatet for de individuelle banker, hvilket fremgår af 

Bilag 15. 

 

Endelig er markedsværdien af egenkapitalen udregnet til 59.420,86 mio. kr. hvilket giver en 

aktiekurs på 625,48 kr. Denne aktiekurs vil selvsagt aldrig blive realiseret eftersom den fusionerede 

virksomhed vil have en større mængde af udstedte aktier. Det er dog valgt at anvende Jyske Banks 

antal udstedte aktier, eftersom det ikke er muligt at estimere, hvor mange aktier den fusionerede 

virksomhed vil udstede. 

 

7.5 Følsomhedsanalyse af fusionen 

To af de mest indflydelsesrige faktorer for værdien af fusionen er Cost of Equity samt 

synergieffekterne. Eftersom disse bygger på estimater er der foretaget en følsomhedsanalyse for at 

belyse, hvor stor en relativt lille ændring i disse poster har på den endelige estimeret markedsværdi. 

Som det fremgår af Bilag 16 vil en ændring på plus/minus 1 % i synergieffekterne samt 1 

procentpoint i Cost of Equity give en estimeret markedsværdi fra 55.726,36 mio. kr. til 63.347,10 

mio. kr. hvilket må siges voldsomt spænd. Dette viser relativiteten i en værdiansættelse, da denne 

forholdsvis lille ændring i vores estimeret Cost of Equity og/eller synergieffekter kan betyde en 

ændring i den estimerede markedsværdi på helt op til 7,6 mia. kr. Dog ses det at den estimerede 

markedsværdi for en fusion stadig vil overgå Sydbank og Jyske Banks respektive individuelle 

værdi. Det vil derfor kræve en markant ændring i forudsætningerne for at en fusion økonomisk set 

ikke ville kunne svare sig. 
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8 Diskussion 

Sydbank og Jyske Bank har på flere punkter samme virksomhedsforståelse og kultur. De er begge 

lokalt forankret og stærkt forbundet til deres jyske rødder. Hvis begge parter formår at integrere og 

forene deres virksomheds- og kulturforståelse, vil deres geografiske spredning i Jylland danne et 

image som værende hele Jyllands bank. Dette økonomiske incitament kan være en medvirkende 

faktor, der taler for fusionen i og med den samlede tiltrækningskraft af nye kunder vil stige, såfremt 

man lykkedes med den nye fortælling om den fusionerede virksomhed. Jyske Bank og Sydbank, der 

hhv. er Danmarks tredje og femte største bank, vil på den måde kunne skabe en storbank, der for 

alvor kunne konkurrere med Danske Bank og Nordea, hvorved det vil skabe et mindre nybrud i 

Danmarks finansielle sektor. 

En fusion vil som udgangspunkt øge den gængse opfattelse af banken som værende kapitalistisk og 

vil derudover have større mulighed for at påvirke markedet og øge konkurrencen blandt de største 

banker i sektoren. Der kan derfor argumenteres for at det er endnu mere vigtigt for den nye bank at 

bibeholde den jyske opfattelse, da det at være jysk i bred forstand kan associeres med at være 

konservativ. Dette vil ikke være det værste brand i en tid, hvor bankerne i høj grad bliver beskyldt 

for at være grådige og ene skyldige i en finansiel krise. Ligeledes vil dette skabe et brand som 

agerer modsætning til Danske Bank og Nordea, der i Danmark fremstår som de store kapitalistisk 

banker, hvorfor det formentlig vil være tiltalende for en del risikoaverse kunder samt kunder med 

jyske rødder at anvende den nye bank. 

Sydbank stammer som bekendt fra Sønderjylland og havde ingen filialer på den anden side af 

kongeåen før 1976. Selve Jyske Banks opståen skete ved at fire midtjyske banker fusionerede, 

hvorfor Midtjylland også er et naturligt udgangspunkt for banken. Begge banker har deres 

respektive lokale udgangspunkt indskrevet i deres værdier og vedtægter som værende deres 

hjemegn. Denne lokalitet bliver derfor en naturlig del af det narrativ, der fortælles om dem i 

brandingmæssig sammenhæng.  

Grundet denne tydelige forankring i nærmiljøet kan en kamp om hovedsædet vise sig at være en 

større udfordring i forhold til en fusion. I og med at bankerne selv har skabt fortællingen om det 

lokale vil mange medarbejdere ganske naturligt have taget denne historie til sig, Det bliver derfor i 

lige så høj grad en fortælling om medarbejderens egen identitet, da mange mennesker i høj grad 
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definere sig ud fra deres arbejdsplads. Man kunne derfor forestille sig at mange medarbejdere vil 

have det ganske svært med en fusion og derved skulle arbejde i hele Jyllands bank ud fra den 

antagelse at mange har følt en ganske stor stolthed ved at arbejde i en bank, der skabte fremdrift i 

lokalområdet. Bankanalytiker i Nykredit, Mads Thinggard, mener da heller ikke at man skal 

undervurdere Sydbank og Jyske Banks selvstændighedskultur. Selvom han kalder en fusion for en 

såkaldt “no brainer” i forhold til synergieffekterne, vurdere han spørgsmål som hvor en fusioneret 

bank skal placeres, hvad den skal hedde samt hvem der skal lede den kan medvirke til at hindre en 

fusion (Børsen, q. 2012). Set fra kundernes synspunkt kan der ligeledes opstå en utilfredshed ved at 

gå fra en lokal forankret bank til at blive hele Jyllands bank, hvilket kan resultere i et kundefald. 

Dog anses risikoen for at de skifter bank ikke for at være særdeles stor grundet der ikke er et godt 

alternativ til en Jysk Bank med en mellemstørrelse.  

Chefredaktør på Børsen Niels Lunde mener ligeledes at en fusion mellem Sydbank og Jyske Bank 

er en af de mest indlysende eftersom, der er en masse synergier forbundet med det. Synergierne ved 

en fusion vil i høj grad relatere sig til omkostningsbesparelser som eksempelvis 

medarbejderreduktion. Det kan meget vel være en af årsagerne til at bankernes topledelse flere 

gange har afvist en sådan fusion, mener Lunde. Der er således i høj grad har fokus på 

medarbejdernes og direktionens egne interesser fremfor aktionærernes, som han understreger at 

ledelsen i virkeligheden er sat verden for at varetage (Børsen, p. 2013). Hvis man ser på 

analysemodellen over tendenser i banksektoren i Danmark, trækker en række forhold i både den ene 

og den anden retning i forhold til en fusion. I forhold til IT-systemer kan det være vældig dyrt og 

besværligt at integrere to banker såfremt et fælles IT-system skal implementeres. Som omtalt i 

afsnit 5.1 var Danske Banks IT-mæssige integration de to irske banker særdeles omkostningstung 

primært på grund af forskellige IT-systemer. Denne hindring forekommer ikke mellem Sydbank og 

Jyske Bank, da de begge anvender en IT-platform, der monitoreres af Bankdata. Derved reduceres 

integrationsomkostninger betydeligt, både den direkte omkostning ved at skifte IT-system, men 

ligeledes de personalemæssige omkostninger der er forbundet ved en IT-integrering.  

Sydbank og Jyske Bank har indtil videre haft en konservativ tilgang til filiallukninger set i forhold 

til Danske Bank og Nordea. Man kan derfor alt andet lige argumentere for at bankerne hver især 

rummer et potentiale for at omkostningsreducere på dette område. Ved en fusion vil dette potentiale 

dog blive øget betragteligt, hvilket skyldes synergieffekten ved en sammenlægning af de to banker. 

Både Sydbank og Jyske Bank er placeret i mange af de samme områder geografisk set. Fusionen vil 
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derfor give mulighed for at frigøre en masse ressourcer ved en reducering af både filialer og 

medarbejderstab i områder hvor de ligger side om sige. Rent konkret har en lækket fortrolig analyse 

fra Danske Bank i 2012 vist at en fusion mellem Sydbank og Jyske Bank medføre en 

reduktionspotentiale i medarbejderstaben på hver fjerde medarbejder samt en reduktion i filialnettet 

på omkring 50 % (Børsen, f. 2012). 

Udover at man vil kunne reducere filialnettet i så voldsom grad ville en fusion ligeledes gøre at den 

nye bank ville have en langt bredere geografisk dækning. Som det kan ses i Bilag 10 er Sydbank 

stærkest repræsenteret i Syddanmark, mens Jyske Bank i højere grad har filialer i Midt- og 

Nordjylland. På denne måde vil man som tidligere nævnt kunne skabe et omdømme som værende 

hele Jyllands bank. 

Flere bankfusioner er en tydelig udvikling i den danske finansielle sektor. Således har Jyske Bank 

for nyligt opkøbt BRFkredit. Dette vil uden tvivl kræve et hvis fokus og medfølgende ressourcer. 

Sydbank har på samme måde opkøbt Diba Bank, hvilket har medført at banken har ændret 

vækststrategi fra vækst via opkøb til organisk vækst. Dette er en naturlig proces efter et opkøb er 

foretaget, da synergieffekterne skal implementeres og integreres før der skabes et nyt økonomisk 

råderum og nye opkøb kan overvejes. Dette taler for at en fusion mellem Sydbank og Jyske Bank 

bliver udskudt på kortsigt. Omvendt går den generelle tendens i markedet mod stadig større banker, 

der kan udnytte stordriftsfordelene. Dette er ligeledes en konsekvens af det uforholdsmæssige store 

antal banker, der er på det danske marked og den tiltagende konkurrence, der skaber et pres for 

større og mere effektive banker.  

Niels Lunde mener ligeledes at den lave vækst i samfundet og de dårlige vilkår for at øge 

omsætningen på langsigt i den danske banksektor øger incitamentet til Sydbank og Jyske Bank for 

at fusionere. Lunde vurderer at i et marked, hvor de fem største spillere sidder på ca. 90 % vil 

mulighederne for organisk vækst være relativt dårlige, hvorfor vækst via opkøb synes at være den 

logiske vej at gå. Han påpeger ligeledes at i og med at Sydbank og Jyske Bank er af en vis størrelse, 

er de nødsaget til at tage dette i betragtning eftersom de i større grad end de helt små banker skal at 

varetage deres aktioneres interesse. Han mener derfor at Sydbank og Jyske Bank i stigende grad 

presses til at fusionere, da det alternativt kan være svært at opretholde deres nuværende aktiekurs på 

langsigt, hvilket må forventes at være krav fra aktionærenes side (Børsen, p. 2013). 
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Rent indtjeningsmæssig vil det formentlig ikke tiltale Jyske Bank at overtage de ikke profitable 

kunder som Sydbank har i deres kundeportefølje. Sydbank har som bekendt flere gange nedskrevet 

udlån, hvilket tyder på at Sydbank i flere tilfælde har udøvet dårlig kreditgivning. Ligeledes har 

Asbjørn Mørk påpeget at Sydbank er eksponeret mod Syddanmark, hvor væksten er lav og 

hovederhvervet er landbrug, der indtjeningsmæssig er nedadgående (Finanswatch, i, 2014). Ved en 

fusion og derved en ny ledelse kunne der argumenteres for at det var en nødvendig at bruge 

ressourcer på at få reduceret de dårligere kunder. Man vil således på sigt sikre færre af disse kunder 

og derved en mere stabil kundebasis. En fusion vil ligeledes give øget mulighed for diversifikation 

såvel indlands som udlands i kraft af deres voksende kapital. Sydbank og Jyske Bank har ligeledes 

forskellige erhvervsområder som deres primære kundesegment, hvorfor dette vil bidrage til 

yderligere diversifikation og deraf mindre eksponering mod et enkelt segment. Herudover vil man 

som større bank også have mulighed for at specialisere sig i flere kundegrupper, eftersom det bliver 

muligt at dække flere områder. Som tidligere nævnt i afsnit 5.4.1 er små banker forhindret i dette 

eftersom de ikke har den nødvendige kapacitet til at dække samtlige områder. Ligeledes vil der 

være indtjeningssynergier forbundet med en fusion eftersom de efter en sammenlægning vil være 

mere kapitalstærke. Dette vil give dem mulighed for i højere grad at henvende sig til større 

erhvervskunder, da disse alt andet lige behøver en bank af en vis størrelse. 

I forhold til rating er det måske heller ikke en fordel for Jyske Bank at få Sydbanks dårlige kunder 

ind i deres kundeportefølje. Om det decideret vil påvirke ratingen i en negativ retning er dog uvist. 

Hvis der helt generelt ses på rating i forhold til størrelse er det tidligere belyst at denne 

sammenhæng er positivt korreleret. Jyske Banks rating for indeværende er dog nøjagtig den 

sammen som Danske Banks (se afsnit 5.5), hvorfor det vil være urealistisk at forestille sig at en 

voldsom stigning i ratingen efter en fusion med Sydbank vil forekomme. Dog kunne man måske 

forestille sig at en fusioneret bank i kraft af synergierne mv. ville kunne skabe et grundlag for på 

langsigt at sikre sig en bedre rating. Rating spiller alt andet lige også ind på en banks funding 

muligheder. Eftersom rating ikke vil ændre sig voldsomt vil dette ikke have den store effekt på den 

fusioneret virksomheds funding muligheder. Dog vil det faktum at man kan skabe en mere 

kapitalstærk virksomhed alt andet lige gøre det nemmere at tiltrække udenlandsk funding. 

Hvad angår den fortsat stigende finansielle regulering, vil en fusion mellem Sydbank og Jyske Bank 

med alt sandsynlighed betyde højere kapitalkrav ifølge den nyeste bankpakke, SIFI-pakken. Jyske 

Bank lå, før opkøbet af BRFkredit, med en udsigt til et kapitalkrav på 12 % i 2019, hvorimod 
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Sydbanks ligger på 11,5 %. Til sammenligning har både Nykredit og Nordea Danmark et 

kapitalkrav på 12,5 %. En fusionen mellem Sydbank og Jyske Bank, der nu inkluderer BRFkredit, 

vil ikke skabe en større aktør end Nordea i markedet, hvorfor det må forventes at kapitalkravet ikke 

vil overgå Nordeas krav. Dette vil derfor ikke være en fordel ved fusion eftersom virksomhed vil 

blive udsat for skærpede kapitalkrav. Dog fremgår det i værdiansættelserne at både Sydbank og 

Jyske Bank allerede på nuværende tidspunkt overholder det krav det krav, der på nuværende 

tidspunkt stilles til Nykredit og Nordea, hvorfor det ikke må forventes at de vil komme i problemer. 

Omvendt vil et øget lovkrav alt andet lige altid være en hæmsko for en privat virksomhed. 

Økonomisk viser de tre værdiansættelser for hhv. de to respektive banker samt en fusioneret 

virksomhed at potentialet for en fusion er til stede. Således øges Return on Equity i kraft af de 

synergier, der skabes. På indtægtssiden vil den fusioneret bank i kraft af deres forskellige 

kompetencer og dækning kunne skabe en synergieffekt. Ligeledes vil brandet som hele Jyllands 

bank øge den fusioneret virksomheds distributionskraft, der på samme måde øger muligheden for at 

vinde yderligere markedsandele. Omkostningsmæssigt vil integrationsomkostningerne, der er 

forbundet med en fusion ikke tale for en fusion. Dog vurderes disse at være mindre end det 

besparelsespotentiale, der ligger i en fusion. Ved en sammenlægning vil man først og fremmest 

kunne sælge det ene hovedkontor samt lukke en række filialer, hvorved man kunne nedbringe de 

penge, der er bundet i fast ejendom. Potentialet til at kunne lukke filialer mindskes heller ikke af at 

begge banker indtil nu har valgt en konservativ tilgang til filiallukninger, hvorfor der alt andet lige 

kan argumenteres for at bankerne hver især rummer et effektiviseringspotentiale. En fusioneret 

virksomhed vil ligeledes have mulighed for at kunne afskedige en lang række medarbejdere i takt 

med filiallukningerne samt lukningen af det ene hovedkontor. Regnskabsposten personale & 

administrationsudgifter udgøre mere end 50 % af en banks omkostninger, hvorfor en effektivisering 

på netop dette område kan være nyttig. Dette er formentlig et besparelsespotentiale, der med tiden 

øges generelt i markedet i takt med at den ventede elektroniske betjening i banksektoren øges. En 

fusioneret bank vil ligeledes øge sine muligheder for at kunne udvikle teknologiske løsninger. Man 

har eksempelvis set, hvordan Danske Bank har anvendt deres MobilePay løsning som et 

markedsføringsredskab. MobilePay giver hvert år et betragteligt underskud, men banken vurderes at 

dette opvejes af den branding værdi, der har givet at være first movere på området. En fusion af 

Sydbank og Jyske Bank vil således give dem mulighed for i højere grad at kunne udvikle 

teknologiske løsninger samt budgettere med de omkostninger det måtte medføre. 
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Det taler ligeledes for en fusion at beta vil blive reduceret eftersom den fusionerede banken vil få en 

mere diversificeret kundeportefølje. Dette vil medvirke til en lavere Cost of Equity og dermed også 

en lavere tilbagediskonteringsrente, hvorfor den estimerede markedsværdi påvirkes positivt. En 

større virksomhed, som en fusion nu gang skaber, vi ligeledes øge mulighederne for en yderligere 

diversifikation i form af at banken kan øge sin kundeportefølje udenfor landets grænser. Dette er i 

særdeleshed noget Nordea har haft tjent penge på under den finansielle krise. 

Af ovenstående diskussion kan det udledes at der ikke findes et konkret svar om hvorvidt en fusion 

vil komme til finde sted eller ej, da der er faktorer som trækker i begge retninger. De mere bløde 

værdier såsom kultur, værdier og fremtidsperspektiver har begge banker svært ved at opgive, 

hvilket er nødvendigt i en eller anden form, hvis en fusion skal finde sted. Derimod, hvis der ses på 

de økonomiske argumenter viser der sig en klar fordel ved at lade sig fusionere. Effekten af 

synergierne, stordriftsfordelen samt den øget kapitalkraft ville som omtalt gøre banken til en stor 

aktør, der kan være med til at påvirke markedet i stedet for blot at følge det. Men ligesom det er 

påpeget gentagende gange i medierne vil en fusionen mellem Sydbank og Jyske Bank ikke skabe 

merværdi, hvis ikke organisationens virksomhedskultur tillader at disse potentielle synergieffekter 

kan udfolde sig. Der kan dog argumenteres for at en fusion i højere grad vil blive sandsynlig på lidt 

længere sigt. Dette skyldes at Sydbank netop har opkøbt DiBa Bank, mens Jyske Bank har udvidet 

forretning med realkredit ved at opkøbe BRFkredit. Dermed har begge virksomheder fokus på at 

skære forretningen til og få optimeret de interne arbejdsgange. I og med Jyske Bank har øget sin 

forretning og Sydbank gentagende gange har været tvunget til at øge sine nedskrivninger gør 

omvendt at man kan begynde at tale om et egentlig opkøb af Sydbank fra Jyske Banks side, 

muligvis kunne gå hen og blive et realistisk scenario forudsagt at denne udvikling fortsætter.  
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9 Konklusion 

Både Sydbank og Jyske Bank har gennem deres historie gjort brug af fusioner og opkøb som deres 

vækststrategi. En fusion kunne derfor synes at ligge lige for. De har dog begge altid været den store 

i en i forbindelse med et opkøb. Som det fremgik i analysen og diskussionen har begge banker en 

lokal forankret virksomhedskultur, som de nødigt går på kompromis med. Denne selvstændighed 

begge banker besidder har skabt et skår i muligheden for en fusion, da kampen om hovedsædet og 

magten har taget fokus fra det egentlige formål om at skabe merværdi for begge parter. Kulturen har 

derfor en betydelig indflydelse på om fusionen kan finde sted. De administrerende direktører i hhv. 

Sydbank og Jyske Bank, Karen Frøsig og Anders Dam, har ligeledes tidligere udtalt at fusionen 

mellem dem ikke er på tale, hvilket blandt andet skyldes deres divergerende fremtidsperspektiver. 

Anders Dam tilstræber at Jyske Bank bliver en stor aktør i markedet, hvor alle finansielle produkter 

ydes, så konkurrencen mod Nordea og Danske Bank skærpes, hvorimod Karen Frøsig og Sydbank 

har valgt udelukkende at fokusere på deres kernekompetence som er bankdrift, hvorfor 

realkreditgivning ikke har deres interesse. En fusion kan derfor synes mere i Jyske Banks interesse 

end i Sydbanks. Der er derfor flere kulturelle aspekter som taler for at en fusionen mellem Sydbank 

og Jyske Bank ikke vil finde sted, i og med at ledelsen og medarbejderstaben har vist tendens til at 

varetage egne interesser og mål. Man kan derfor synes at bankerne fokusere mere på stakeholder 

interesser frem for at varetage shareholdernes interesser. 

Sydbank gør meget klart i deres vedtægter at banken er placeret i Aabenraa og deres 

generelforsamling afholdes samme sted. Jyske Bank har på samme måde nævnt i deres vedtægter at 

de er placeret i Silkeborg Kommune. Det vil derfor kræve en vedtægtsændring for begge selskaber 

at indgå en fusion, hvor de ikke er den styrende part, hvilket for Sydbank kræver 2/3-flertal, mens 

det for Jyske Bank kræver 3/4-flertal. 

Denne forsvarsmekanisme kan således være med til at hindre en fusionen mellem bankerne, da både 

Sydbank og Jyske Bank har aktionærer, der i høj grad har investeret deres penge i virksomheden 

pga. deres lokale udgangspunkt. Disse aktionærer vil ikke umiddelbart kunne lade sig overtale af 

argumentet om stordriftsfordele. Flere kunder vil formentlig også se med skepsis på en fusion, da de 

vil miste følelse af at være i en bank, der repræsentere deres egne lokale værdier. Nogle af disse 

kunder vil formentlig vælge at skifte til en mindre bank, eftersom de i højere grad har præference 

for små banker, hvor man kender den lokale bankmand. Dog må det antages at en fusion vil 

tiltrække flere nye kunder end det antal af tidligere kunder, der måtte forlade en fusioneret bank 

pga. af den nye forøgede størrelse. 
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En fusion mellem Sydbank og Jyske Bank ville som analyseret og diskuteret ligeledes medvirke til 

en række potentielle synergieffekter. Den største synergieffekt synes at være 

omkostningsbesparelser. I den danske banksektor udgøre personale og administrationsudgifter 

omtrent halvdelen af de samlede udgifter. Dette gør at et besparingspotentiale i netop denne post 

kan give et mærkbart udslag i årets resultat. Konkret har Danske Bank estimeret at en fusion 

mellem Sydbank og Jyske Bank ville realisere en besparelse på 50 % af filialnettet samt en 

reducering i medarbejderstaben på hver fjerde medarbejder. Dette giver et billede af hvor store 

besparelsessynergier en fusion mellem de to banker ville have. Dette skyldes at bankernes filialer 

har en geografisk placering, der i mange tilfælde overlapper hinanden, samt det faktum at en 

lukning af det ene hovedkontor vil medføre yderligere besparelser uden det påvirker 

kerneforretningen.  

Indtægtsmæssigt ville en fusion mellem Sydbank og Jyske Bank kunne skabe en række synergier. 

En fusion af bankerne vil kunne slå sig op på at være hele Jyllands bank i modsætning til de to 

lokale brands som Sydbank og Jyske Bank har i dag. En fusion vil således kunne appellere til 

privatkunder i hele Jylland i stedet for det begrænsede område af Jylland som bankerne alt andet 

lige hver især brander sig til. Både i form af deres navn, men ligeledes i kraft af dette brand skabes 

et narrativ om en vis konservatisme og jysk jordnærhed, der kan stå i modsætning til det image 

Nordea og måske især Danske Bank har pådraget sig som en konsekvens af finanskrisen. Man vil 

således også henvende sig til den del af markedet, der har den opfattelse at banker i almindelighed, 

og de største banker i særdeleshed, er for grådige og kun går op i profitmaksimering. Det vil derfor 

være en oplagt mulighed for at sælge sine produkter til den del af markedet, der i høj grad vurderer, 

at der brug for en ny kultur i banksektoren. 

Endvidere vil den samlede øgede kapital, en fusion ville bibringe, påvirke tiltrækningskraften af 

store erhvervskunder. Erhvervskunder af respektive størrelser anvender ofte banker som Nordea og 

Danske Bank grundet deres kapital kan imødekomme de krav og behov der måtte forekomme. 

Fusionen ville give den nye bank et kapitalskud, hvorfor den bedre kan konkurrere med Nordea og 

Danske Bank og derved tilbyde deres produkter til store erhvervskunder. Den fusionerede bank vil 

også have en øget mulighed for i højere grad at gå udenlands, hvilke ligeledes vi gøre at man kunne 

opfylde større erhvervskunders behov og dermed få dem ind i forretningen. Dette er et segment der 

er et særdeles lukrativt område, eftersom erhvervskunder har med beløb at gøre, der er meget større 

end privatkunder. 
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Integrationsomkostningerne ved en fusion er minimeret ved at begge banker anvender en fælles IT-

platform. IT er således noget af det mest omkostningsfyldte ved at integrere to banker, hvilket 

Sydbank og Jyske Bank således ikke behøver at medregne. Dog vil der stadig være relativ store 

omkostninger forbundet ved sammenlægningen eftersom der i dansk sammenhæng er tale om en ret 

markant fusion. Omkostninger til integration vil blandt andet skyldes oplæring af medarbejdere 

integration af forretningsgange, vidensdeling osv.    

Fusioner i banksektor vil som oftest ske ud fra en forventning om forbedringer i Cost of Equity 

og/eller Return on Equity. Som det ses i værdiansættelsen estimeres der forbedringer i begge. Cost 

of Equity ventes således at være 6,5 %, hvilket er lavere end for begge enkelt banker. Dette skyldes 

en lavere beta for fusionen, da de to virksomheders kundeporteføljer i høj grad er komplementære, 

hvorfor en fusioneret virksomhed vil få en mere diversificeret balance. Når der ses på ROE ses det 

at den falder, målt i forhold Jyske Bank, i 2014 og ligeledes er under det estimerede for Jyske Bank 

som enkelt virksomhed i 2015, hvilket skyldes at den fusionerede virksomhed ikke vil være fuldt 

integreret fra start af. I takt med dette sker ses en stigning i ROE og i 2016 overgå ROE således 

estimatet for de to banker som selvstændige (Bilag 15).  

 

Ligeledes ses den estimeret markedsværdi for den fusioneret bank er 59.420,86 mio. kr. (Bilag 15). 

hvilket er betragteligt mere end den estimeret markedsværdi for Sydbank og Jyske Bank, der er på 

hhv. 10.353,19 (Bilag 12) og 30.351,32 mio. kr. (bilag 13). Det vil derfor, ud fra en økonomisk 

betragtning, vil være fordelagtigt at fusionere. 

 

Banksektoren udgøres i høj grad af de fem største banker, da de sidder på ca. 90 % af markedet. 

Derudover skal det pointeres at Nordea og Danske Bank ubestridt er de to markedsdominerende 

banker. Herefter kommer en lille gruppe af mellemstore banker, hvortil Sydbank og Jyske Bank må 

indregnes. Fusionen mellem Sydbank og Jyske Bank vil ændre denne markedssituation, hvorved 

gruppen af mellemstore banker mere eller mindre ville forsvinde og efterlade et marked, groft sagt 

bestående af tre store aktører, Nykredit og en række småbanker. Dette vil alt andet lige øge 

konkurrencen i markedet, da det nu ikke kun er Nordea og Danske Bank som er dominerende, men 

derimod også den fusionerede bank, hvorfor antallet af prissættere øges. Det danske bankmarked er 

i høj grad præget af mange små banker, der i realiteten ikke er i stand til at påvirke prisen, hvorfor 

de reelt ikke er en medvirkende faktor til øget konkurrence. Den øgede konkurrence i toppen vil 

med al tænkelighed også påvirke de mindre banker. Eftersom de større banker vil blive presset på 
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prisen følger hele markedet med, hvorved antallet af mindre banker må ventes at blive reduceret, 

hvilket skærper den tidligere omtalte tendens med bankfusioner i analysemodellen. En fusion vil 

derved både på kortsigt og langsigt skabe et mere effektiv og velfungerende dansk bankmarked til 

glæde for forbrugerne. 

På baggrund af de tidligere beskrevne forhold kan det ligeledes konkluderes at der er flere 

konsekvenser forbundet med en fusion mellem Sydbank og Jyske Bank både på såvel mikro- som 

makroøkonomisk plan. På mikroplan vil de to fasttømrede virksomhedskulturer i hhv. Sydbank og 

Jyske Bank blive nødsaget til at integreres. Dette kan have sine vanskeligheder såfremt man har en 

opfattelse som værende en lokal bank. Dette er formentlig mest udbredt i Sydbanks tilfælde, der før 

opkøbet af DiBa Bank i slutningen af 2013 ikke var repræsenteret på Sjælland i form af filialer. 

Begge banker har ligeledes indskrevet i deres vedtægter at de selv bør være den store i en evt. 

fusion. Dette forhold kan derfor skabe en modstand mod at acceptere modpartens hovedsæde som 

sit eget. Økonomisk står det dog klart at en fusion vil være særdeles fordelagtigt, hvorfor det ud fra 

en markedstanke gang er det rationelle at gøre, eftersom det skaber merværdi for aktionærerne. Som 

en modvægt til de professionelle aktionærer har både Sydbank og Jyske Bank en vis andel af lokale 

aktionærer, der ikke nødvendigvis udelukkende har profit for øje. Dette er den dobbelthed som 

topledelsen i bankerne arbejder under. Konsekvensen ved fusionen vil dog være en mere 

konkurrencedygtig og professionel bank, hvor profitmaksimering i højere grad er i højsædet. Ses 

der udelukkende ud fra en økonomisk betragtning, nøgletal såvel som indtjening, bør bankerne 

derfor uden tvivl fusionere. Dette vil dog omvendt betyde at noget af det lokale særegne vil 

forsvinde, hvilket er en stor del af bankernes nuværende værdier.  

De makroøkonomiske konsekvenser skal ses i form af den nye markedssituation, hvor det i stedet 

for to aktører, der dominerer markedet bliver til tre aktører. Dette vil alt andet lige øge 

konkurrencen i sektoren og som følge deraf medvirke til en mere effektiv og sund sektor. Ligeledes 

må det forventes, at en konsekvens vil være en stærkere udvikling mod bankfusioner i sektoren, 

grundet de mindre bankers svage kapital ikke kan klare konkurrencen. 

Overordnet set må man derfor sige at konsekvenserne ved fusion klart taler for at den bør realiseres. 

Både virksomheden selv, men ligeledes samfundet som helhed, vil have gavn af det. Bankernes 

egen stolthed og virksomhedskultur hæmmer dog dette skridt. Bankerne må derfor gøre op med sig 

selv om man vil tilgodese sine stakeholdere eller shareholdere. Når alt kommer til alt er en 

virksomhedseksistensgrundlag dog at skabe profit for sine aktionærer, hvorved en fusion med Niels 

Lundes, chefredaktør på Børsen, ord bliver uundgåelig på længere sigt.   
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10 Perspektivering 

I forbindelse med mergers and acquisitions i den finansielle sektor som emneområde ville et 

nærbeslægtet felt at se på, være det faktum at visse banker vokser sig ”too big to fail”. Man kunne 

således i højere grad se det fra et samfundsøkonomisk perspektiv. I kølvandet på den finansielle 

krise, der tog sin begyndelse i 2008, har der været en voldsom kritik fra flere sider eftersom enkelte 

virksomheders konkurs var tæt på at betyde et kollaps af verdensøkonomien som helhed. Kritikere 

mener at vi som samfund aldrig bør bevæge os hen i situation hvor dette er muligt. 

I juli 2008 udstedte The Fed en af sine større hjælpepakker for at hjælpe de to realkreditinstitutter 

Fannie Mae og Freddie Mac, hvis aktiekurs var faldet voldsomt. Disse to virksomheder stod på 

daværende tidspunkt tilsammen for over halvdelen af alle realkreditlån på det amerikanske marked. 

De havde derfor så voldsom en betydning for det amerikanske boligmarkedet, at de blev vurderet 

som ”too big to fail” og dermed satte The Fed realt markedskræfterne ud af spil. Herefter fulgte en 

af de mest højdramatiske uger i nyere historie i perioden fra 8. september – 16. september 2008. 

Den 8. september tager den amerikanske regering skridtet fuldt ud og nationalisere Fannie Mae og 

Freddie Mac. Begge de to selskaber havde kort forinden fået topratingen AAA. På daværende 

tidspunkt vurderes 9 % af de amerikanske boligejere at være i fare for at måtte sælge deres hus på 

tvangsaktion, hvorfor en konkurs af Fannie Mae og Freddie Mac ville have været katastrofal for 

USA og dermed verdensøkonomien (DR, b. 2008). 8 dage senere, 15. september, bliver en af 

verdens allerstørste investeringsbanker, Lehman Brothers, til gengæld ikke nationaliseret og går 

derfor konkurs, hvilket påvirker hele sektoren. Danske Bank alene anslår at det har kostet dem en 

halv milliard kroner (Berlingske Business, n. 2008). 16. september bliver AIG, verdens største 

forsikringsselskab, nationaliseret for at undgå en faretruende konkurs. Disse begivenheder får 

aktiemarkedet til at falde 30 % samt får interbank markedet til at fryse fuldstændig fast. 

 

Kritikere mener at en række dereguleringer i USA førte til en situation, hvor markedskræfterne fik 

frit spil i en sådan grad at de helt uhæmmet øgede deres forretning indtil boblen braste og staten 

måtte rydde op efter dem. En af de helt afgørende love i denne deregulerings æra var i 1999 under 

USA's præsident Bill Clinton. Her fandt en fusion mellem de to virksomheder Citicorp og Travelers 

sted. Den nye fusion, der fik navnet Citigroup, blev således den største finansielle virksomhed i 

verden. Stifteren af Greenlining Institute, Robert Gnaizda, mener at dette var i strid med Glass-

Steagall-loven, der blev udarbejdet som en konsekvens af depressionen i 19 0’erne. Glass-Steagall 

gik groft sagt ud på at forhindre at banker investerede kunders indlån for risikabelt. Finansmanden 
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Georges Soros beskriver loven som en olietanker. Tankeren er delt op i flere små rum, således at 

olien ikke samler sig på et lille område og får skibet (samfundsøkonomien) til at synke. 

Centralbankdirektøren Alan Greenspan valgte imidlertid at give fusionen mellem Citicorp og 

Travelers dispensation for disse regler og i mellemtiden udarbejde en ny lov, således at storfusioner 

blev tilladt. Ferguson C. (2010, 13:40).  

 

Hvis man skal overføre det til en filosofisk diskussion må Alan Greenspan siges at have haft en 

neoliberal tilgang. I neoliberalismen ses Milton Friedman som en af hovedfilosofferne. Friedman 

mente ikke at staten på nogen tænkelig måde burde markedsintervenere, men tværtimod sørge for så 

få regler som overhovedet mulig. Det er på denne måde forbrugerne, der afgøre hvor store 

virksomhederne skal være i kraft af, hvilke produkter de vælger at købe. Neoliberalismen har 

således en forventning om at enkeltindivider handler rationelt og via deres individuelle 

nyttemaksimering skaber det bedste hele for samfundet som sådan (Friedman, Milton. 1962 s. 7-

21). Neoliberale mener derfor ikke at det er en statsopgave at afgøre, hvem der må drive forretning 

uanset, hvilket fagområde det drejer sig om. I sidste ende vil markedets forbrugere afgøre, hvem der 

bør overleve. 

Omvendt kan der argumenteres for at kritikkerne som eksempelvis Robert Gnaizda anlægger et 

dydsetisk standpunkt. Dydsetikken stammer fra Aristoteles (384 f.Kr. - 322 f.Kr.), der var den 

første i filosofihistorien, der arbejdede grundigt og systematisk med etik og dannelse af 

retningslinjer af den almindelige moralske bevidsthed. Aristoteles mente at hvert enkelt individ 

tilegner sig dyder gennem sit liv. Dyden er et centralt punkt i hans arbejde med etik og opfattes som 

en slags midtermål mellem to onder. To onder kunne eksempelvis være ødselhed og nærighed, hvor 

den gyldne midte i dette tilfælde så ville være gavmildhed. Denne midte er i alle tilfælde værd at 

stræbe efter. Summen af alle individers dyder vil i sidste ende afgøre om hvorvidt et samfund set 

som helhed er dydigt (Skribekk, G & Gilje, N. 2009 s. 70-71), (Aristoteles 2007 s. 76). 

Georges Soros føromtalte olietanksmetafor kan på mange måder opfattes som et udtryk for en 

efterlysning af denne gyldne midt, hvor i et reguleret kapitalistisk samfund er placeret. En gylden 

midte vil i denne logik være en høj grad af et frit marked, men samtidig med en vis statslig 

regulering, der sikre at den altødelæggende katastrofe ikke finder sted. Følger man Soros 

tankegang, kunne man derfor mene at Greenspan med sin ophævelse af Glass-Steagall flyttede 

statsreguleringen fra det gyldne midtermål og i stedet skabte et samfund, hvor visse virksomheder 

bliver så store at deres eventuelle konkurs vil være voldsomme konsekvenser for samfundet. 



Christian Henriksen 

Glenn Felby  Cand. Merc. FIR CBS 

   

Kandidatafhandling  Side 94 af 122 

 

Uanset hvilket filosofisk udgangspunkt man måtte anlægge er det dog uomtvisteligt at der efter den 

finansielle krise har været et øget fokus på, hvorledes det lovgivningsmæssigt skulle indrettes, 

således at verden kan undgå en tilsvarende krise. Sådan et emne er derfor både interessant politisk, 

men lige såvel erhvervsøkonomisk, hvor bankernes drift i høj grad er afhængig af disse forhold  

  



Christian Henriksen 

Glenn Felby  Cand. Merc. FIR CBS 

   

Kandidatafhandling  Side 95 af 122 

11 Litteraturliste 

Aristoteles (2007). Etikken. Det lille forlag, 4. oplag 

Aswath Damodaran. (April 2009). Valuing Financial Service Firms. Hentet fra 

people.stern.nyu.edu: http://people.stern.nyu.edu/adamodar/pdfiles/papers/finfirm09.pdf 

Berlingske Business, a. (15. August 2013). Langt færre danske banker i fremtiden. Hentet fra 

Business.dk: http://www.business.dk/finans/langt-faerre-danske-banker-i-fremtiden 

Berlingske Business, b. (24. Februar 2014). Jyske Bank overtager BRFkredit. Hentet fra 

Business.dk: http://www.business.dk/finans/jyske-bank-overtager-brfkredit 

Berlingske Business, c. (24. Oktober 2012). Danske bank gør 131 filialer pengeløse. Hentet fra 

Business.dk: http://www.business.dk/finans/danske-bank-goer-131-filialer-pengeloese  

Berlingske Business, d. (24. Februar 2014). Jyske Bank kan skyde gang i ny fusionsbølge. Hentet fra 

Blog: Børsen & Bosserne: http://bosserne.blogs.business.dk/2014/02/24/jyske-bank-kan-

skyde-gang-i-ny-fusionsbolge/ 

Berlingske Business, e. (1. September 2010). Jyske Bank sparer IT for 200 mio. Hentet fra 

Business.dk: http://www.business.dk/digital/jyske-bank-sparer-it-for-200-mio 

Berlingske Business, f. (20. August 2013). Unge sepcialister myldrer til de store banker. Hentet fra 

Business.dk: http://www.business.dk/karriere/unge-specialister-myldrer-til-de-store-banker  

Berlingske Business, g. (7. Maj 2014). MobilePay overgår Danske Banks vildeste forventninger. 

Hentet fra Business.dk: http://www.business.dk/finans/mobilepay-overgaar-danske-banks-

vildeste-forventninger) 

Berlingske Business, h. (11. Marts 2014). MobilePay giver kæmpestort underskud for Danske Bank. 

Hentet fra Business.dk: http://www.business.dk/finans/mobilepay-giver-kaempestort-

underskud-for-danske-bank 

Berlingske Business, i. (02. Oktober 2013). Danske Bank fortryder: Genåbner kasser og bremser 

filiallukninger. Hentet fra Business.dk: http://www.business.dk/finans/danske-bank-

fortryder-genaabner-kasser-og-bremser-filiallukninger 

Berlingske Business, j. (15. August 2013). Jyske Bank: SIFI-stempel gør Moody's overflødig. 

Hentet fra Business.dk: http://www.business.dk/finans/jyske-bank-sifi-stempel-goer-

moodys-overfloedig  

Berlingske Business, k. (28. April 2009). Jyske Bank siger ja til bankpakke II. Hentet fra 

Business.dk: http://www.business.dk/finans/jyske-bank-siger-ja-til-bankpakke-ii 



Christian Henriksen 

Glenn Felby  Cand. Merc. FIR CBS 

   

Kandidatafhandling  Side 96 af 122 

Berlingske Business, l. (23. Marts 2011). Jyske Bank siger nej tak til Bankpakke 3. Hentet fra 

Business.dk: http://www.business.dk/finans/jyske-bank-siger-nej-tak-til-bankpakke-3  

Berlingske Business, m. (30. Marts 2012). Sydbank får røffel af Finanstilsynet. Hentet fra 

business.dk: http://www.business.dk/finans/sydbank-faar-roeffel-af-finanstilsynet  

Berlingske Business, n. (07. Oktober 2008). Magtbalancen er ved at tippe. Hentet fra business.dk:  

 http://www.business.dk/finans/magtbalancen-er-ved-at-tippe 

BRFkredit årsrapport. (2013). BRFkredit-koncernens årsrapport 2013.  

Børsen, a. (11. December 2013). Historiske imagehug til Jyske Bank. Hentet fra Borsen.dk: 

http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/68622/artikel.html 

Børsen, b. (12. marts 2014). Anders Dam efter kursstraf: Nu skal vi levere varen. Hentet fra 

borsen.dk: 

http://finans.borsen.dk/artikel/1/278637/anders_dam_efter_kursstraf_nu_skal_vi_levere_var

en.html 

Børsen, c. (12. marts 2014). Investorer straffer Jyske Bank efter megafusion. Hentet fra Borsen.dk: 

http://finans.borsen.dk/artikel/1/278619/investorer_straffer_jyske_bank_efter_megafusion.ht

ml 

Børsen, d. (11. Juni 2010). Pengeløse banker vinder frem. Hentet fra Borsen.dk: 

http://finans.borsen.dk/artikel/1/185071/pengeloese_banker_vinder_frem.html  

Børsen, f. (6. September 2012). Danske bank pisker finanssektoren. Hentet fra Borsen.dk: 

http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/30805/artikel.html?hl=QmFuaztEYW5za2UgQm

FuayBwaXNrZXIgZmluYW5zc2VrdG9yZW47RGFuc2tlIEJhbms7RGFuc2tlO2ZpbmFuc3

Nla3RvcmVuO0ZpbmFuc3Nla3RvcmVuO2RhbnNrZTtwaXNrZXI  

Børsen, g. (9. Januar 2014). Bankerne fortsætter fyringer i 2014. Hentet fra Borsen.dk: 

http://finans.borsen.dk/artikel/1/274149/bankerne_fortsaetter_fyringer_i_2014.html 

Børsen, h. (1. April 2014). IMF: Storbanker favoriseres i EU. Hentet fra Borsen.dk: 

http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/78661/artikel.html?hl=SU1GOiBTdG9yYmFua2

VyIGZhdm9yaXNlcmVzIGkgRVU7c3RvcmJhbmtlcjtpO0lNRg)  

Børsen, i. (10. Oktober 2013). Fakta: Her er de danske bankpakker. Hentet fra Borsen.dk: 

http://finans.borsen.dk/artikel/1/267770/fakta_her_er_de_danske_bankpakker.html 

Børsen, j. (4. Oktober 2012). Jyske Bank nyt iy-system bliver et hit. Hentet fra Borsen.dk: 

http://finans.borsen.dk/artikel/1/242664/jyske_bank_nyt_it-system_bliver_et_hit.html 



Christian Henriksen 

Glenn Felby  Cand. Merc. FIR CBS 

   

Kandidatafhandling  Side 97 af 122 

Børsen, k. (5. Oktober 2012). Sydbank sparer 50 mio. på Jyske Banks nye it. Hentet fra Borsen.dk: 

http://finans.borsen.dk/artikel/1/242732/sydbank_sparer_50_mio_paa_jyske_banks_nye_it.h

tml 

Børsen, l. (1. Maj 2014). Sydbank: Vi kom for sent med Swipp. Hentet fra Borsen.dk: 

http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/81233/artikel.html 

Børsen, m. (28. Februar 2014). Jyske Bank risikerer højere kapitakrav efter fusion. Hentet fra 

Borsen.dk: 

http://finans.borsen.dk/artikel/1/277754/jyske_bank_risikerer_hoejere_kapitalkrav_efter_fus

ion.html  

Børsen, n. (17. Februar 2014). Sore nedskrivninger vil skræmme Sydbanks 2013-tal. Hentet fra 

Borsen.dk: 

http://finans.borsen.dk/artikel/1/276879/store_nedskrivninger_vil_skaemme_sydbanks_201

3-tal.html 

Børsen, o. (16. Juni 2015). Jyske Bank skærer 177 stillinger - flere fyringer på vej. Hentet fra 

Borsen.dk: http://finans.borsen.dk/artikel/1/284981/jyske_bank_skaerer_177_stillinger_-

_flere_fyringer_paa_vej.html 

Børsen, p. (06. Juni 2013). Niels Lunde: Det sladrer topcheferne om. Hentet fra Borsen.dk:  

http://borsen.dk/nyheder/karriere/artikel/1/259307/niels_lunde_det_sladrer_topcheferne_om

.html 

Børsen, q. (18. Oktober 2012). "Jyske og Sydbank burde fusionere for aktionærerne". Hentet fra  

 Borsen.dk:  

http://finans.borsen.dk/artikel/1/243680/jyske_og_sydbank_burde_fusionere_for_aktionaere

rne.html 

Computerworld. (16. December 2011). Investerede for tidligt i mobilbank. Hentet fra 

Computerworld.dk: http://www.computerworld.dk/art/204784/saa-vildt-investerer-danske-

bank-i-it-systemer?page=2) 

Danmarks Nationalbank, a. (2013). Finansiel stabilitet 2. halvår. Nationalbanken. 

Danmarks Nationalbank, b. (2010). Stresstest 2. halvår 2010. Hentet fra Danmarks Nationalbank: 

http://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/Stresstest_2_halvaar_2010/$file/st

ress_2010_dk_web.pdf 

Dansk Aktionærforening. (N/A). Aktionærens ordbog. Hentet fra shareholder.dk: 

http://www.shareholders.dk/videnominvestering/aktieskole/ordbog/index.aspx?letter= 



Christian Henriksen 

Glenn Felby  Cand. Merc. FIR CBS 

   

Kandidatafhandling  Side 98 af 122 

Danske Bank. (25. Juni 2014). Research Danmark - Så er opsvinget her. Hentet fra 

Danskeanalyse.danskebank.dk: 

http://danskeanalyse.danskebank.dk/link/ResearchDanmark250614/$file/ResearchDanmark

_250614.pdf 

Danske Kreds. (30. Oktober 2007). IT-integration kostede Danske Bank 1,5 mia. Hentet fra 

Nordeaunion.org: http://www.nordeaunion.org/default.asp?mId=875&ArtId=107633 

DR Penge. (30. April 2014). Sydbank står igen til store tab. Hentet fra DR.dk: 

http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2014/04/30/0430104419.htm). 

DR, a. (13. April 2013). Banker vil hente kunder efter storbankers kasselukninger. Hentet fra 

DR.dk: http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/04/08/0408230923.htm 

DR, b. (09. Oktober 2008). Hvornår opstod krisen. Hentet fra DR.dk:   

 http://www.dr.dk/Nyheder/Baggrund/2008/10/09142722.htm 

e-Boks. (21. Marts 2014). e-Boks indgår strategisk aftale med Bankdata. Hentet fra e-Boks.dk: 

http://www.e-boks.dk/news.aspx?articleid=370 

Erhvervs- og Vækstministeriet. (10. Oktober 2013). Bred bankaftale på plads . Hentet fra Evm.dk: 

http://www.evm.dk/~/media/oem/pdf/2013/2013-pressemeddelelser/10-10-13-pm-vedr-sifi-

aftale-xxxxxx/aftale-endelig-10-10-13.ashx 

EU-Oplysningen. (December 2013). Kapitalkrav til banker kan få betydning for 

realkreditobligationer. Hentet fra Euo.dk: 

http://www.euo.dk/nyheder/euidag/2013/december/kapitalkrav/  

Euroinvestor, a. (25. Februar 2014). Aktier/tendens: Jyske Bank i rampelyset. Hentet fra 

euroinvestor.dk: http://www.euroinvestor.dk/nyheder/2014/02/25/aktier-tendens-jyske-

bank-i-rampelyset/12714396 

Euroinvestor, b. (14. Marts 2013). De største SIFI-banker skal opfylde de strengste kapitalkrav. 

Hentet fra Euroinvestor.dk: http://www.euroinvestor.dk/nyheder/2013/03/14/de-stoerste-

sifi-banker-skal-opfylde-de-strengeste-kapitalkrav/12248301 

Finansrådet, a. (December 2013). Det Finansielle Danmark. Hentet fra Finansraadet.dk: 

http://www.finansraadet.dk/Om-

os/Documents/Årsmøder/2013/Det_Finansielle_Danmark_publikation_2013.pdf 

Ferguson C. (2010). Inside Job. Hentet fra Sony Pictures Classics movie 

Finansrådet, b. (u.d.). Filial eller netbank. Hentet fra Finansraadet.dk: 

http://www.finansraadet.dk/Politik/Documents/Analyse_Filial_eller_netbank.pdf 



Christian Henriksen 

Glenn Felby  Cand. Merc. FIR CBS 

   

Kandidatafhandling  Side 99 af 122 

Finansrådet, c. (2012). Gruppeinddeling af pengeinstitutter. Hentet fra Finansraadet.dk: 

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/Pages/statistik-og-tal/de-stoerste-pengeinstitutter.aspx 

Finansrådet, d. (27. juni 2014). Dagens SWAP-satser. Hentet fra finansraadet.dk: 

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/Pages/satser/swap/dagens-satser.aspx 

Finanswatch, a. (24. Februar 2014). Nykredit venter at Jyske Bank trækker sig fra Totalkredit. 

Hentet fra Finanswatch.dk: http://finanswatch.dk/Finansnyt/article6513582.ece 

Finanswatch, b. (14. Marts 2011). Danske: Funding-markedet kun åbent for de store og solide. 

Hentet fra Finanswatch.dk: 

http://finanswatch.dk/Finansnyt/Pengeinstitutter/article1010644.ece 

Finanswatch, c. (22. Oktober 2012). Rapport: Rating-bureauer favoriserer de store kunder. Hentet 

fra Finanswatch.dk: http://finanswatch.dk/Finansnyt/article4881316.ece 

Finanswatch, d. (11. September 2011). Nødgaard: Små banker skal aldrig have adgang til 

udenlandsk funding. Hentet fra Finanswatch.dk: 

http://finanswatch.dk/Finansnyt/Pengeinstitutter/article1014861.ece 

Finanswatch, e. (10. Oktober 2014). Her er Sifi-aftalen. Hentet fra Finanswatch.dk: 

http://finanswatch.dk/Finansnyt/Pengeinstitutter/article6079392.ece 

Finanswatch, f. (15. April 2014). EU-Parlament godkender bankunion. Hentet fra Finanswatch.dk: 

http://finanswatch.dk/Finansnyt/article6644947.ece 

Finanswatch, g. (3. April 2014). Rohde: Bankunion vil få stor betydning for Danmark. Hentet fra 

Finanswatch.dk: http://finanswatch.dk/Finansnyt/Pengeinstitutter/article6611678.ece 

Finanswatch, h. (24. Februar 2011). Danske Banks mobilbank slår alle forventninger. Hentet fra 

Finanswatch.dk: 

http://finanswatch.dk/Finansnyt/Pengeinstitutter/Danske_Bank/article1010922.ece 

Finanswatch, i. (29. maj 2014). Sydbank indstiller jagten på opkøb. Hentet fra Finanswatch.dk: 

http://finanswatch.dk/secure/Finansnyt/Pengeinstitutter/article6766166.ece 

Finanswatch, j. (1. Maj 2014). Sydbank: Kunder bestemmer filialers fremtid. Hentet fra 

Finanswatch.dk: 

http://finanswatch.dk/secure/Finansnyt/Pengeinstitutter/Sydbank/article6684795.ece  

Finanswatch, k. (30. April 2014). Sydbank vil reducere medarbejderantallet med 9 pct. Hentet fra 

Finanswatch.dk: 

http://finanswatch.dk/Finansnyt/Pengeinstitutter/Sydbank/article6680246.ece  



Christian Henriksen 

Glenn Felby  Cand. Merc. FIR CBS 

   

Kandidatafhandling  Side 100 af 122 

Finanswatch, m. (17. Marts 2014). Jyske Bank stempler ind som en af de store. Hentet fra 

Finanswatch.dk: http://finanswatch.dk/secure/Finansnyt/Pengeinstitutter/article6565881.ece 

Finanswatch, n. (21. Februar 2014). Nu er Jyske klar til at konkurrere. Hentet fra Finanswatch.dk: 

http://finanswatch.dk/Finansnyt/Pengeinstitutter/Jyske_Bank/article6505725.ece 

Finanswatch, o. (05. December 2013). Sydbank nedskriver halv milliard. Hentet fra finanswatch.dk: 

http://finanswatch.dk/Finansnyt/Pengeinstitutter/Sydbank/article6310895.ece 

Finanswatch,l. (29. Januar 2014). Nordea-chef: Vi kommer til at lukke flere filialer. Hentet fra 

Finanswatch.dk: 

http://finanswatch.dk/Finansnyt/Pengeinstitutter/Nordea/article6442934.ece 

Friedman, Milton (1962). "Capitalism and Freedom". University of Chicago Press 

Information, a. (03. September 2013). Jyske Bank tager 100 kroner for at hæve kontanter. Hentet 

fra Information.dk: http://www.information.dk/telegram/471018).  

Jyske Bank tv. (23. Marts 2011). Nej til Bankpakke III, Interview med Anders Dam. Hentet fra 

Jyskebank.tv: http://jyskebank.tv/013007823521245/10-i-9---nej-til-bankpakke-iii-

interview-med-anders-dam  

Jyske Bank årsrapport. (2013). Jyske Bank-koncernens årsrapport 2013. Jyske Bank. 

Jyske Bank, a. (Dato n/a). Jyske Banks historie. Hentet fra Jyskebank.dk: 

http://www.jyskebank.dk/wps/portal/jfo/omjyskebank/historie 

Jyske Bank, b. (Dato n/a). Fundamentet. Hentet fra Jyskebank.dk: 

http://dok.jyskebank.dk/Unit/jyskebank/jyskebankdk/Fundamentet/) 

Jyske Bank, c. (18. August 2010). Ledelse: Værdibaseret ledelse - hvad er det? Hentet fra 

Jyskebank.tv: http://jyskebank.tv/012821319571331/ledelse-vaerdibaseret-ledelse---hvad-

er-det) 

Jyske Bank, d. (Dato n/a). Om Jyske Bank. Hentet fra Jyskebank.dk: 

http://www.jyskebank.dk/omjyskebank).  

Jyske Bank, e. (01. September 2010). IT-samarbejde mellem Bankdata og Jyske Bank. Hentet fra 

Jyskebank.dk: http://www.jyskebank.dk/wps/wcm/connect/1d553376-d7fd-49cd-a849-

31d49ff9c12a/341495_Selskabsmeddelelse_01092010.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=

1d553376-d7fd-49cd-a849-31d49ff9c12a 

Jyske Bank, f. (09. Juli 2014). Jyske Markets - Rentestigningerne også på ferie, men de kommer 

tilbage. Hentet fra Jyskebank.dk: http://www.jyskebank.dk/wps/wcm/connect/aeed7003-

e75c-400e-9859-06ec17dba30a/Microsoft+Word+-



Christian Henriksen 

Glenn Felby  Cand. Merc. FIR CBS 

   

Kandidatafhandling  Side 101 af 122 

+Renteprognose+juni+2014(2).pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=aeed7003-e75c-400e-

9859-06ec17dba30a 

Jyske Bank, g. (30. April 2014). Jyske Bank - Delårsrapport 1. Kvartal 2014. Hentet fra 

Jyskebank.dk: http://www.jyskebank.dk/wps/wcm/connect/724c81ec-f777-4ba2-bc18-

7f587bb3c4bc/JyskeBank_Q12014_DK.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=724c81ec-

f777-4ba2-bc18-7f587bb3c4bc 

Koller, Goedhart & Wessels. (2010). Valuation (5. udgave udg.). John Wiley & Sons. 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. (April 2013). Konkurrencen på bankmarkedet for 

privatkunder.  

KPMG. (27. Juni 2013). Nedsættelse af selskabsskatteprocenten effekt for års- og 

delårsregnskaber. Hentet fra KPMG: http://www.kpmg.com/dk/da/nyheder-og-

indsigt/nyheder/audit/sider/nedsaettelse-af-selskabsskatteprocenten-effekt-for-aars-og-

delaarsregnskaber-med-balancedag-efter-27-juni-2013.aspx 

Nordea. (Dato n/a). Fakta og tal. Hentet fra Nordea.dk: 

http://www.nordea.com/Om+Nordea/Oversigt+over+virksomheden/Fakta+og+tal/831092.ht

ml 

Nordea Markets, JB. (06. August 2014). Equity Research - Jyske Bank. 

Nordea Markets, JB B. (01. Maj 2014). Equity Research - Jyske Bank. 

Nordea Markets, SB. (12. August 2014). Equity Research - Sydbank. 

Nordeas årsrapport. (2013). Jyske Bank-koncernens årsrapport 2013. Nordea. 

Nordnet, a. (02. Marts 2014). I kølvandet på Jyske Bank/BRF. Hentet fra Nordnet.dk: 

http://www.nordnetbloggen.dk/i-koelvandet-paa-jyske-bankbrf/02/03/2014/  

Petersen & Plenborg. (2012). Financial Statement Analysis. Pearson. 

Politiken, a. (12. September 2012). Jyske bank forudser blodbad i den danske banksektor. Hentet 

fra politiken.dk: http://politiken.dk/oekonomi/ECE1750708/jyske-bank-forudser-blodbad-i-

den-danske-banksektor/ 

Politiken, b. (25. Februar 2014). Nationalbanken melder klart ud: Danmark bør være med i 

bankunionen. Hentet fra Politiken.dk: 

http://politiken.dk/oekonomi/dkoekonomi/ECE2217724/nationalbanken-melder-klart-ud-

danmark-boer-vaere-med-i-bankunion/ 

Politiken, c. (15. April 2014). SF vil have Danmark med i EU's bankunion. Hentet fra Politiken.dk: 

http://politiken.dk/indland/politik/ECE2263889/sf-vil-have-danmark-med-i-eus-bankunion/) 



Christian Henriksen 

Glenn Felby  Cand. Merc. FIR CBS 

   

Kandidatafhandling  Side 102 af 122 

Politiken, d. (20. September 2010). Danske Bank mobilbank rammer plet. Hentet fra Politiken.dk: 

http://politiken.dk/oekonomi/privatoekonomi/ECE1063626/danske-banks-mobilbank-

rammer-plet/ 

SAP Newsroom. (6. September 2005). Bankernes it-systemer koster besvær og mange penge. 

Hentet fra Global.sap.com: http://global.sap.com/denmark/news-

reader/index.epx?pressid=8963 

Skribekk, G & Gilje, N. (2009). Filosofihistorie. Universitetsforlaget 2007, 2. udgave, 2. oplag 

Sydbank årsrapport. (2013). Sydbank-koncernens årsrapport 2013. Sydbank. 

Sydbank, a. (Dato n/a). Filmen om Sydbank. Hentet fra Sydbank.dk: 

http://www.sydbank.com/omsydbank/vaerdier/sydbankfilm/ 

Sydbank, b. (Dato n/a). Sydbanks historie. Hentet fra Sydbank.dk: 

http://www.sydbank.com/omsydbank/job/historie 

Sydbank, c. (Dato n/a). Repræsentantskab. Hentet fra Sydbank.dk: 

http://www.sydbank.dk/omsydbank/organisation/repraesentantskab 

Sydbank, d. (Dato n/a). Sydbanks blå tråd. Hentet fra Sydbank.dk: 

http://www.sydbank.dk/omsydbank/organisation/repraesentantskab 

Sydbank, e. (Dato n/a). Banktype. Hentet fra Sydbank.dk: 

http://www.sydbank.com/omsydbank/job/vaerdiogidegrundlag/banktyper 

Sydbank, f. (Dato n/a). Sydbanks værdigrundlag. Hentet fra Sydbank.dk: 

http://www.sydbank.dk/omsydbank/job/vaerdiogidegrundlag 

Sydbank, g. (30. April 2014). Fondsbørsmeddelse. Hentet fra sydbank.dk: 

http://www.sydbank.dk/inc/pdf/fondsmeddelelser/2014/FM10.pdf 

TV2 Finans. (25. Oktober 2010). Jyske Bank vi er Danmarks største , statsfrie bank. Hentet fra 

Finans.tv2.dk: http://finans.tv2.dk/nyheder/article.php/id-34497588:jyske-bank-vi-er-

danmarks-største-statsfrie-bank.html  

TV2 Finans, b. (30. April 2014). Sydbank: 200 ansatte mister jobbet. Hentet fra finans.tv2.dk: 

http://finans.tv2.dk/nyheder/article.php/id-73527727:sydbank-200-ansatte-mister-

jobbet.html 

TV2 finans, c. (16. Juni 2014). Kæmpe fyringsrunde i Jyske Bank: 444 stillinger ryger. Hentet fra 

finans.tv2.dk: http://finans.tv2.dk/nyheder/article.php/id-73629159:kæmpe-fyringsrunde-i-

jyske-bank-444-stillinger-ryger.html 



Christian Henriksen 

Glenn Felby  Cand. Merc. FIR CBS 

   

Kandidatafhandling  Side 103 af 122 

TV2 Finans, d. (06. Juni 2014). Analyse: Nationalbanken vil genoplive den negative rente. Hentet 

fra finans.tv2.dk: http://finans.tv2.dk/nyheder/article.php/id-73609028:analyse-

nationalbanken-vil-genoplive-den-negative-rente.html 

Version2. (5. Oktober 2012). Masser af slik bragte Jyske Bank igennem gigantisk skift af it-

systemer. Hentet fra Version2.dk: http://www.version2.dk/artikel/naar-4000-ansatte-skifter-

it-system-hen-over-natten-48297 

 

 

  



Christian Henriksen 

Glenn Felby  Cand. Merc. FIR CBS 

   

Kandidatafhandling  Side 104 af 122 

12 Bilagsliste 

 

BILAG 1 – ANALYSEMODEL – FREMTIDENS FORRETNINGSMODEL ................................................................................... 105 

BILAG 2 – ANTAL BANKER I DANMARK ........................................................................................................................... 106 

BILAG 3 – FUSIONER, OPKØB OG OVERTAGELSER I BANKSEKTOREN ................................................................................ 107 

BILAG 4 – ANTAL BANKER I DANMARK OG RESTEN AF EUROPA ...................................................................................... 108 

BILAG 5 – INDTJENING FORDELT PÅ HOVEDPOSTER, PENGEINSTITUTTER ......................................................................... 109 

BILAG 6 – BANKERNES INDTJENING ................................................................................................................................. 110 

BILAG 7 – NORDEAS EXPOSURE ....................................................................................................................................... 111 

BILAG 8 – UDVIKLING I DE NORDLIGE LANDES BNP ........................................................................................................ 112 

BILAG 9 – INDFASNING AF KAPITALKRAV (EGENTLIG KERNEKAPITAL)............................................................................ 113 

BILAG 10 – DANSKE FILIALER I SYDBANK OG JYSKE BANK ............................................................................................. 114 

BILAG 11 – RATING ......................................................................................................................................................... 115 

BILAG 12 – VÆRDIANSÆTTELSE SYDBANK ...................................................................................................................... 116 

BILAG 13 – VÆRDIANSÆTTELSE JYSKE BANK ................................................................................................................. 117 

BILAG 14 – VÆRDIANSÆTTELSE MULTIPLER .................................................................................................................... 118 

BILAG 15 – VÆRDIANSÆTTELSE AF FUSIONEN ................................................................................................................. 119 

BILAG 16 – FØLSOMHEDSANALYSE AF FUSIONEN ............................................................................................................ 120 

BILAG 17 – APPENDIKS A - VÆRDIANSÆTTELSE SYDBANK ............................................................................................. 121 

BILAG 18 – APPENDIKS B - VÆRDIANSÆTTELSE JYSKE BANK ......................................................................................... 122 



Christian Henriksen 

Glenn Felby  Cand. Merc. FIR CBS 

   

Kandidatafhandling  Side 105 af 122 

 

 

 

 

 

 

Fremtidens 
forretnings-

model 

1. IT-systemer 

2. Elektronisk 
betjening 

3. Bankfusioner 

4. 
Indtjeningsgrundlag 

5. Rating 

6. Funding 

7.  Finansiel 
regulering 

Bilag 1 – Analysemodel – Fremtidens forretningsmodel 

Kilde: Egen tilvirkning. 
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Bilag 2 – Antal banker i Danmark  

 

Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens rapport: ”Konkurrence på bankmarkedet for privatkunder – Konkurrence- og 

Forbrugeranalyse 01 201 ” side 20. 
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Bilag 3 – Fusioner, opkøb og overtagelser i banksektoren 

 

Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens rapport: ”Konkurrence på bankmarkedet for privatkunder – Konkurrence- og 

Forbrugeranalyse 01 201 ” side 22. 
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Bilag 4 – Antal banker i Danmark og resten af Europa 

 

Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens rapport: ”Konkurrence på bankmarkedet for privatkunder – Konkurrence- og 

Forbrugeranalyse 01 201 ” side 2 . 
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Bilag 5 – Indtjening fordelt på hovedposter, pengeinstitutter 

 

  Kilde: Danmarks Nationalbank – Finansiel stabilitet 2. halvår side 12 
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Bilag 6 – Bankernes indtjening 

Kilder: Egen tilvirkning baseret på de respektive bankers årsrapport for 2013. Alle poster er fra koncernniveau. 

Selektionen er foretaget ud fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens rapport: ”Konkurrence på bankmarkedet for privatkunder”. Fire banker fra gruppe 1, en fra gruppe 2 og en fra gruppe 3. Side 50-53 



Christian Henriksen 

Glenn Felby  Cand. Merc. FIR CBS 

   

Kandidatafhandling    Side 111 af 122   

 

 

Bilag 7 – Nordeas exposure 

 

 

Kilde: Nordeas årsrapport 2013 side 3 
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Bilag 8 – Udvikling i de nordlige landes BNP 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning baseret på data fra Eurostat 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&tableSelection=1&labeling=labels&footnotes=yes&language

=en&pcode=tec00115&plugin=1  
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Bilag 9 – Indfasning af kapitalkrav (Egentlig kernekapital) 

Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens rapport: ”Konkurrence på bankmarkedet for privatkunder – Konkurrence- og 

Forbrugeranalyse 01 201 ” side  9. 
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Sydbank 

 

 

 

Jyske Bank 

 

  

Bilag 10 – Danske filialer i Sydbank og Jyske Bank 

Kilde: http://www.sydbank.dk/omsydbank/job/historie 97 filialer i Danmark. 

Kilde: http://www.jyskebank.dk/kontakt/kort 106 filialer i Danmark. 

http://www.sydbank.dk/omsydbank/job/historie
http://www.jyskebank.dk/kontakt/kort
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Bilag 11 – Rating 

Standard & Poor's (S&P's) Moody's FED of New York  

Lang gæld Kort gæld Lang gæld Kort gæld Vurdering Kommentar 

AAA 

A-1+ 

Aaa 

P-1 

Højeste kvalitet 

Investment 

grades 

AA+ Aa1 

Høj kvalitet AA Aa2 

AA- Aa3 

A+ A-1+/A-1 A1 

Stræk betalingsevne A 
A-1/A-2 

A2 
P-1/P-2 

A- A3 

BBB+ A-2 Baa1 P-2 

Tilstrækkelig betalingsevne BBB A-2/A-3 Baa2 P-2/P-3 

BBB- A-3 Baa3 P-3 

BB+ A-3/B-1/B-2 Ba1 

Not Prime 

Sandsynlig overholdelse af 

forpligtelser. Vedvarende 

usikker 

Speculative 

grades 

BB 

B-1/B-2/B-3 

Ba2 

BB- Ba3 

B+ B1 

Højrisiko forpligtelser B 
B-1/B-2/B-3/C 

B2 

B- B3 

CCC+ 
B-3/C 

Caa1 
Aktuel svaghed eller 

misligholdelse (Moody's) 
CCC Caa2 

CCC- C Caa3 

D D Ca Konkurs, misligholdelse 

eller lignende SD SD C 

Anvendte kilder: 

S&P’s rating grades lang + kort gæld: ”Standard & Poor's Rating Correlation Scales”: 

http://www.standardandpoors.com/aboutcreditratings/RatingsManual_PrintGuide.html  

 

Moody’s rating grades lang + kort gæld side 10: 

https://www.moodys.com/sites/products/AboutMoodysRatingsAttachments/MoodysRatingsSymbolsand%20Definitions.pdf 

 

Harmonisering/sammenligning + forklaring på rating - Federal Reserve Bank of New York side 3: 

http://www.newyorkfed.org/research/quarterly_review/1994v19/v19n2article1.pdf 

  

http://www.standardandpoors.com/aboutcreditratings/RatingsManual_PrintGuide.html
https://www.moodys.com/sites/products/AboutMoodysRatingsAttachments/MoodysRatingsSymbolsand%20Definitions.pdf
http://www.newyorkfed.org/research/quarterly_review/1994v19/v19n2article1.pdf
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Bilag 12 – Værdiansættelse Sydbank 
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Bilag 13 – Værdiansættelse Jyske Bank 
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Bilag 14 – Værdiansættelse multipler 
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Bilag 15 – Værdiansættelse af fusionen 
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Bilag 16 – Følsomhedsanalyse af fusionen 
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Bilag 17 – Appendiks A - Værdiansættelse Sydbank 
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Bilag 18 – Appendiks B - Værdiansættelse Jyske Bank 

 

 

 

 


