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1. Abstract 
   The thesis is based on the findings of the so-called Rangvid-report concerning the 
global financial crisis and in particular the Danish financial crisis. 

   The thesis concludes, that a number of bank’s during crisis seized to exit as a result 
of large growth in lending, risk-concentrations to large exposures and risk 
concentrations in lending to commercial real estate, during the boom years of the 
00’s. 

    Furthermore, the thesis concludes that one of the largest mortgage credit 
institutions, namely BRFkredit, were in financial difficulties, also due to rapid growth 
in lending and in particular, growth in lending to commercial real estate. 

   The thesis finds, that there are significant risks in connection with granting to 
credit to commercial real estate, and that these risks are not concretely described in 
the regulation that was implemented in the aftermath of the crisis. The thesis finds 
this to be a paradox, seeing as the regulation pertaining to retail clients, which is not 
assessed be a significant cause of the crisis, has been thoroughly and very concretely 
regulated. 

   However, the thesis does not conclude, that there is an unambiguous need for 
further regulation concerning lending to commercial real estate. The thesis does 
however conclude, that the smallest banks still are poor at analyzing the risks 
pertaining to lending to commercial real estate. Also, the thesis finds that the need 
for further regulation concerning commercial real estate for Systemically Important 
Financial Institutions seems less clear, but that this however, has to be balanced 
with these institutions importance to the Danish financial stability. 

    Finally, the thesis concludes, that the Danish Financial Supervisory Authority, 
through publicly disclosed reports in recent years, has challenged institutions, which 
have had weaknesses in their business model, on this.    

2. Afgrænsning 
   Opgaven afgrænses til oplysninger, der er fremkommet indtil til den 31. august 
2015. 

    I diskussionen af realkredittens vigtighed for den finansielle stabilitet afgrænses 
der fra LR Kredit, FIH Realkredit og Danmarks Skibskredit, da disse vurderes at have 
været mindre betydelige for den overordnede finansielle stabilitet. Derudover 
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afgrænses fra DLR Kredit, idet DLR Kredits udlån hovedsageligt er koncentreret om 
landbrugsudlån, som også har været ramt af krisen, men som vurderes at være 
mindre relevante i forhold til denne opgaves overordnede sigte. Endvidere vurderes 
DLR kredit at have mindre samlet systemisk betydning, når der ses bort fra 
instituttets systemiske betydning inden for landbrugssektoren1. 

   Der afgrænses endvidere fra problemstillinger vedrørende problematiske udlån 
ydet til landbruget i opgaven, idet det vurderes, at finansieringen af landbrugslån er 
et internationalt strukturelt problem, og at landbrug i andre lande også er i krise. 
Den aktuelle krise i landbruget er forstærket af Ruslands fødevareembargo og den 
kraftige opbremsning i Kinas import af mælk. Det vurderes, pga. opgavens sigte, 
uhensigtsmæssigt at belyse disse forhold. I perspektiveringen nævnes dog visse 
forhold omkring landbruget. 

   Der er ikke inddraget argumenter fra forskellige brancheforeningers høringssvar i 
forbindelse med regelændringer, men der tages udgangspunkt i den endelige 
udformning af reglerne. Dette skyldes dels, at de forskellige interessenters 
argumenter kan være modstridende, dels at der er i opgaven er inddraget et stort 
antal regelændringer, og dels at den maksimale opgavelængde har sat 
begrænsninger.  

    Der er afgrænset fra projektfinansieringer, da risiciene i disse projekter er 
forskelligartede, og det er således udfordrende at opstille en eller enkelte 
hovedregler for disse. Forfatteren underkender dermed ikke væsentligheden i 
kuldsejlede projektfinansieringers bidrag til krisens bidrag. Afsnit 16.2-16.5 afspejler 
dog indirekte risiciene ved udlejningen af færdiggjorte projektfinansieringer, for så 
vidt angår projektejendomme, der er opført med henblik på udlejning. 

    Der er derudover afgrænset fra det såkaldte kreditregister, da det ikke ud fra de 
offentliggjorte oplysninger er muligt at vurdere effekten og hensigtsmæssigheden af 
dette. 

   Der er afgrænset fra Finanstilsynets ændring af pejlemærket i tilsynsdiamanten om 
store eksponeringer i tilsynsdiamanten for pengeinstitutter2. Der er endvidere 

                                                
1S. 9 i Erhvervs- og vækstministerieret – Systemisk vigtige finansielle institutter i Danmark: Identifikation, krav og 
krisehåndtering 
2 Finanstilsynets pressemeddelelse af 9. juli 2015 – ”Nyt pejlemærke for store eksponeringer træder i kraft fra 2018” 
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afgrænset fra Finanstilsynets seneste ændringer af ledelsesbekendtgørelsen, der 
blev sendt i høring den 19. august 20153. 

    Opgaven sondrer ikke imellem RO, SDO og SDRO-obligationer i analysen, selvom 
disse måtte være underlagt forskellige regelsæt, men omtaler realkreditobligationer 
under ét. 

    Opgaven er endvidere afgrænset fra BRRD. 

3. Metode 
    Opgaven tager udgangspunkt i Rangvidrapportens4 analyse af den globale 
finanskrise og af finanskrisen i Danmark, samt Rangvids observationer om årsagerne 
til kriserne hver især, herunder forskellene på dem. 

    Der foretages en analyse af BRFkredits vanskeligheder under krisen og årsagerne 
til disse. Dernæst inddrages BRFbanks vanskeligheder for at belyse, de 
problemstillinger, der kan være ved, at et datterselskabs forretningsmodel baseres 
på at understøtte kerneaktiviteterne i et moderselskabs, der er væsentligt større. 
BRFkredits kapitalforhold udsættes for stress for at vise effekten ved yderligere 
nedskrivnings stress, samt for at vise effekten af at et institut, der anvender 
forholdsvise risikovægte, foretager store nedskrivninger. Dernæst udsættes 
BRFkredit for en anden form for stress ved, at der foretages fradrag i kapitalen 
svarende til den statslige hybride kernekapital, som instituttet modtog i 2009, og 
ved at der foretages mere konservative nedskrivninger, svarende til de 
nedskrivninger, der blev foretaget umiddelbart inden sammenlægningen med Jyske 
Bank. 

    Dernæst foretages en analyse af de reguleringer, der er foretaget vedrørende 
udlånsvækst, koncentrationer af store engagementer og belåning af 
erhvervsejendomme, som var væsentlige årsager til BRFkredits vanskeligheder 
under krisen. Andre elementer af den danske regulering analyseres også i 
forlængelse af dette, herunder regulering rettet mod ejerboligmarkedet. Dansk 
regulering er i fokus, da det vurderes, at der var særskilte danske problemstillinger 

                                                
3 http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/57645  
4 Erhvervs- og vækstministeriet - Den finansielle krise i Danmark – årsager, konsekvenser og læring. Denne rapport 
omtales herefter som Rangvidrapporten.  
 

http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/57645
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under krisen, og de internationale regler er derfor nødvendigvis ikke rettet mod 
disse.  

    Herefter inddrages visse væsentlige elementer af den internationale regulering, 
der vurderes at have særlig relevans for de danske kreditinstitutter i kølvandet på 
krisen. 

    De regulatoriske tiltag opsamles dernæst, og sættes i relation til BRFkredits 
vanskeligheder under krisen.  

    En række offentliggjorte konklusioner fra Finanstilsynet vedrørende en 
temaundersøgelse af nyudlån analyseres for at undersøge, hvilken effekt de 
regulatoriske indgreb vedrørende belåning af erhvervsejendomme har haft. 

   Efterfølgende foretages analyser af dagsværdimetoden, der anvendes til at 
værdiansætte erhvervsejendomme, som belyser hvilke forhold en långiver bør være 
opmærksom på, når metoden anvendes til at træffe kreditbeslutninger. Endvidere 
foretages analyser af de forskellige risici, der karakteriser forskellige former for 
erhvervsejendomme, ligeledes for at belyse hvilke risici, der er forbundet for en 
långiver ved belåningen af erhvervsejendomme. 

    Endelig analyseres de reaktioner, som Finanstilsynet har foretaget over for 
kreditinstitutter vedrørende identificerede svagheder ved deres forretningsmodel. 

   Det er i opgaven forudsat, at læseren har et grundlæggende kendskab til finansiel 
regulering samt strukturen i kreditinstitutters regnskab. 

   Begrebet kapitalgrundlag er anvendt i opgaven således, at det dækker både over 
begrebet kapitalgrundlag og det nu ophørte begreb basiskapital. 

4. Indledning 
   I september 2013 offentliggjorde ’Udvalget om finanskrisens årsager’ (herefter 
’Rangvidudvalget’) deres rapport om ’Den finansielle krise i Danmark – årsager, 
konsekvenser og læring’ (herefter ’Rangvidrapporten’), som belyser krisens årsager, 
samt hvilke konsekvenser, der er blevet draget af krisen m.m. Endvidere kommer 
Rangvidrapporten med en række anbefalinger, hvoraf kun en mindre andel af disse 
er inddraget i opgaven.  

   Opgaven tager udgangspunkt i, at de observationer Rangvidrapporten kommer 
med er rigtige. Hovedvægten af opgaven lægges på, at belyse årsagerne til, at en 
lange række pengeinstitutter ophørte i kølvandet på krisen, og endvidere bragte et 



10 
 

af de store realkreditinstitutter i vanskeligheder. Især hastig udlånsvækst og 
finansiering af erhvervsejendomme var i denne sammenhæng problematisk, og 
derfor lægges der vægt på, at analysere disse forhold, herunder hvordan de er 
blevet håndteret via den danske regulering. 

    Årsagen til at hovedsagelig den danske regulering analyseres er, at de forhold der 
bidrog til den internationale finanskrise var væsentlig anderledes end de forhold, 
der bragte en række danske pengeinstitutter m.m. i vanskeligheder.  

    Rangvidrapporten peger endvidere på, at Finanstilsynet var for mekanisk i sit 
tilsyn med pengeinstitutternes forretningsmodeller under opsvinget, og at 
Finanstilsynet lagde for stor vægt på efterlevelse af formelle regler fremfor at 
udfordre institutternes opgjorte solvensbehov. Rangvidrapportens observationer 
vurderes, at hænge sammen med ovennævnte årsager, der bidrog til krisen, nemlig 
udlånsvækst og finansiering af ejendomme, hvorfor der ses nærmere på 
Finanstilsynets praksis vedrørende forretningsmodeller i årene efter krisen. 

5. Problemformulering 
Er årsagerne til de problemer, der viste sig under finanskrisen i Danmark, herunder 
især udlånsvækst, udlån til erhvervsejendomme samt uholdbare 
forretningsmodeller, blevet tilstrækkelig håndteret via især den danske regulering? 

6. Den globale finanskrise  
6.1 Finanskrisen i udlandet 
   De første spæde tegn på den globale, finansielle krise viste sig ved, at BNP Paribas i 
august 2007 standsede betalingerne på en række betalingsfonde, der var 
eksponeret imod de såkaldte subprimelån5. Senere eskalerede krisen, og en række 
af de største amerikanske banker kom i vanskeligheder, bl.a. blev Bear Stearns 
overtaget af JP Morgan i marts 2008 for én dollar6. Da Lehman Brothers den 15. 
september 2008 indgav konkursbegæring, og det så ud til, at indskydere og simple 
kreditorer ville lide et tab som følge af eksponeringer imod Lehman Brothers, sendte 
dette chokbølger i gennem det internationale finansielle system7. I markedet havde 
der blandt mange været en forventning om implicit statsstøtte til en bank af denne 
størrelse, og med det samme flygtede investorer over i de meste sikre aktiver, den 

                                                
5 S. 82 i Rangvidrapporten 
6 Cecchetti, Stephen G. (2009) Crisis and Responses: The Federal Reserve in the Early Stages of the Financial Crisis 
7 S. 53 I Rangvidrapporten 
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såkaldte ’flight-to-quality’. Kort tid efter kom verdens største forsikringsselskab AIG i 
vanskeligheder, bl.a. som følge af sine eksponeringer mod Lehman Brothers.  

   I juli 2009 kom de to amerikanske pendanter til realkreditselskaber, Fannie Mae og 
Freddie Mac i vanskeligheder8. Disse var såkaldte government-sponsored-entities og 
havde karakter af, ud fra et risikosynspunkt, at være omfattet af statsstøtte, og blev 
derfor anset for at være et meget sikkert aktiv.  

   Krisen skabte panik på de globale aktiemarkeder, og de toneangivende aktieindeks 
i USA og Europa faldt med mere end 40 % fra 1. juli 2008 til 1. marts 20099. 

   I England måtte RBS, HSBC m.fl. have statsstøtte i form af kapitalindskud10. Flere af 
verdens største banker var altså i store økonomiske vanskeligheder. 

    Den internationale krise udsprang sig af de såkaldte ’subprimelån’, som var lån af 
dårligere end sædvanlig kreditkvalitet, ’prime’- og ’nearprime’-lån. Lån der var 
udstedt i USA. Subprimelånene havde oplevet en hastig vækst, og var blevet pakket 
sammen i såkaldte strukturerede kreditobligationer (ABS’ere, MBS’ere, CMBS’ere og 
CDO’ere), og videresolgt til eksterne investorer. Bankerne fjernede derved disse 
udstedelser fra balancerne. Finansieringen af udstedelserne skete via 
obligationsudstedelser (CP’ere) og fjernede derved også fundingbehovet for den 
udstedende bank. CP’erne havde kort eller mellemlang løbetid, og i vidt omfang var 
der stillet en likviditetsgaranti af den udstedende bank. Dette medførte, at 
kreditrisikoen indirekte vedrørte den udstedende bank, da det sandsynligvis ikke 
ville være muligt, at rulle finansiering via CP-udstedelser, hvis de underliggende 
aktiver blev nødlidende.11 

   Dette virkede hensigtsmæssigt for alle involverede parter, da der var en 
efterspørgsel fra investorer efter høje afkast. Dette kunne opnås ved bl.a. at 
tranchere højtratede kreditobligationer, så visse trancher var efterstillet andre i 
konkursrækkefølgen. De trancher der senest led et tab, såkaldte supersenior 
trancher, blev i sagens natur anset for at have en høj kreditbonitet, og kunne derfor 
opnå en høj kreditrating. Der var dog i risikomodellerne, som ratingbureauer m.fl. 
baserede sig på, ikke taget højde for korrelationen imellem aktiverne, og for at der 
kunne opstå halebegivenheder12 som følge af for korte tidsserier i dataene, som 
                                                
8 Cecchetti, Stephen G. (2009) Crisis and Responses: The Federal Reserve in the Early Stages of the Financial Crisis 
9 S. 89 i Rangvidrapporten 
10 S. 411 i Rangvidrapporten 
11 S. 75-82 i Rangvidrapporten 
12 Meget usandsynlige hændelser 
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risikomodellerne var baseret. Da krisen først ramte, opstod der tab selv oppe i 
superseniortrancherne, hvilket ellers ifølge risikomodellerne var helt usandsynligt. I 
retrospektiv var dette dog ikke overraskende, da tilbagebetalingen af lånene i sidste 
ende hvilede på ikke-kreditværdige låntageres tilbagebetalingsevne. 

   Banker der investerede i disse kreditobligationer kunne endvidere nyde godt af en 
mindre solvensmæssig belastning. Således risikovægtede et lån til en ikke-
kreditværdig låntager, som var pakket ind i en højt-ratet CDO, væsentlig mindre, end 
hvis banken selv havde ydet lånet direkte til den samme låntager. På bl.a. den 
baggrund steg de europæiske og amerikanske bankers aktiver kraftigt i 00’erne, 
uden at de risikovægtede aktiver steg tilnærmelsesvist lige så meget, jf. figur 1. 

Figur 1, Stigning risikovægtede aktiver og aktiver i alt i årene op til krisen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Rangvidrapporten   

 De udstedende banker nød også godt af konstruktionerne, da udstedelserne blev 
solgt og fjernet fra bankernes balancer. Udstedelserne blev, som nævnt, finansieret 
eksternt, og der henstod derfor kun en likviditetsgaranti, der ikke fremgik af 
bankernes balance.   

    Finanskrisen bredte sig til realøkonomien, og der skete et stort produktionstab på 
verdensplan målt i BNP, som vist i figur 2. 
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Figur 2, kvartalsvis BNP-vækst: 
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 Det er forfatterens vurdering, at hovedårsagerne til krisen, der blev skabt og 
udsprang fra USA og bredte sig til Europa, i vidt omfang er håndteret via ny 
regulering fra Basel og EU. Dele af denne regulering er uddybet i afsnit 13-13.2. 

6.2 Finanskrisen i Danmark 
   Den gængse opfattelse af den finansielle krise i Danmark er, at det i høj grad var 
udefrakommende problemer, der skabte krisen i Danmark. Det er i et vist omfang 
rigtigt. Rangvidrapporten peger på, at 2/3, at det produktionstab, der opstod under 
krisen kan henføres til udlandet13. Derimod var de danske pengeinstitutters direkte 
krediteksponering overfor subprime-markedet eller udenlandske banker 
begrænset14. De mange bankkrak og mere eller mindre frivillige konsolideringer i 
Danmark skyldes dermed andre årsager. 

   Rangvidrapporten peger videre på, at der I Danmark ophørte i alt 62 
pengeinstitutter, herunder 19 efter krav fra Finanstilsynet, i perioden 2008 til august 
201315 til skade for realøkonomien. Boligprisfaldet på ejerboliger efter boligboblen 
var ikke en væsentlig årsag til, at disse pengeinstitutter måtte lade livet, da dette 

                                                
13 S. 115 i Rangvidrapporten 
14 S. 222 i Rangvidrapporten 
15 S. 250 i Rangvidrapporten 
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ikke medførte væsentlige nedskrivninger som følge af lave renteniveauer og en 
generel lav arbejdsløshed16. Alligevel har mange af de mere konkrete initiativer og 
konkrete forslag fra de danske myndigheders side, været rettet mod privatkunder 
og ejerboliger. Dette uddybes i afsnit 11-11.2.  

   Rangvidrapporten peger derimod på, at en række andre faktorer såsom høj 
udlånsvækst, for store eksponeringer imod erhvervsejendomme, koncentrationer af 
store engagementer og en uhensigtsmæssig fundingstruktur, der medførte en 
markedsafhængighed, var årsagen til, at der var pengeinstitutter, der kom i 
vanskeligheder. Priserne på erhvervsejendomme var endvidere steget kraftig i årene 
op til finanskrisen. Disse årsager kan altså ikke direkte henføres til de 
udefrakommende forhold, der er beskrevet i afsnit 6.1, og til årsagerne til krisen i de 
største europæiske og amerikanske banker.  Det rejser så spørgsmålet om, den 
internationale regulering tager højde for de særlige forhold, der karakteriserede 
pengeinstitutkrisen i Danmark? 

 6.2.1 Hastig prisudvikling inden for erhvervsejendomssegmentet 
   Boblerapporten17 peger på, at der ses tegn på at have været en prisboble for 
erhvervsejendomme, men at den dog ikke har været lige så tydelig som for 
ejerboliger og fritidshuse18.  

   Boblerapporten nævner, at der i segmentet boligudlejningsejendomme med 4-8 
lejligheder skete en stigning i priserne fra 4. kvartal 2003 til 3. kvartal 2007 på 133,3 
%. For boligudlejningsejendomme med 9 eller flere lejligheder steg priserne med 
153,7 % fra 4. kvartal 2003 til 2. kvartal 2009, jf. figur 3.  

   For boligudlejningsejendomme med 4-8 lejligheder skete der efterfølgende i 
perioden 3. kvartal 2007 til 2. kvartal 2009 et fald på ca. 27 %. For 
boligudlejningsejendomme med 9 eller flere lejligheder var faldet fra top til bund 
endnu større og på ca. 38 % fra 2. kvartal 2009 til 1 kvartal 2010.  

 

 

 

                                                
16 S. 234 i Rangvidrapporten 
17 Erhvervs- og vækstministeriet - Rapport om modvirkning af prisbobler. Denne rapport omtales herefter som 
Boblerapporten. Omtales herefter som SIFI-rapporten. 
18 S. 12 i Boblerapporten 
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Figur 3, prisudviklingen for boligudlejningsejendomme:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Boblerapporten 

   Boblerapporten analyserer ikke nærmere årsagerne til prisudviklingen, men 
nævner, at priserne har været uberettiget høje, da der i nogle tilfælde har været 
handlet boligudlejningsejendomme til et investorafkast, der var lavere end den 
risikofri rente, og hvor der ikke var et dokumenteret grundlag for 
udviklingspotentiale i ejendommen, der kunne forklare prisudviklingen19. 
Rangvidrapporten peger dog på, at de kraftige stigninger på ejerboligmarkedet 
under opsvinget, har bidraget til, at lejere har været villigere til betale en højere leje 
som følge af den alternativt højere boligomkostning ved at købe20. 
Rangvidrapporten nævner endvidere, at der under opsvinget skete en væsentlig 
større omsætning af boligudlejningsejendomme end for ejerboligmarkedet. Antallet 
af handler med større boligudlejningsejendomme fordobledes fra primo 2000 til 
ultimo 2006, hvor stigningen i antallet af handler på ejerboligmarkedet i ca. samme 

                                                
19 S. 13 i Boblerapporten 
20 S. 138 i Rangvidrapporten 
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periode, kun var 18 % og 10 % for henholdsvis enfamiliehuse og ejerlejligheder21. 
Der var således en væsentlig større likviditet i markedet for 
boligudlejningsejendomme i forhold til tidligere.  

   Boblerapporten nævner vedrørende priserne på blandede beboelses- og 
forretningsejendomme, at priserne steg med 140,7 % fra 4. kvartal 2003 til toppen i 
3. kvartal 200722. For derefter at blive afløst af et fald på ca. 38 % fra 3. kvartal 2007 
til bunden i 3. kvartal 2011, se figur 4 nedenfor.  

   Figur 4, prisudviklingen i blandet beboelse-forretning, rene forretningsejendomme 
samt fabriks- og lagerejendomme: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Boblerapporten 

   For rene forretningsejendomme23 var der en del forskydninger i prisudviklingen, og 
tabellen nedenfor viser den forholdsvis volatile prisudvikling, jf. også figur 4 ovenfor. 

 

 

 

                                                
21 S. 139 i Rangvidrapporten 
22 S. 13 i Boblerapporten 
23 Denne mængde indeholder også ejendomme med kontor til udlejning, jf. s. 13 i Boblerapporten. 



17 
 

Tabel 1, prisudviklingen i rene forretningsejendomme:   

  
Q12004-
Q12008 

Q12008-
Q12009 

Q12009-
Q12010 

Q12010-
Q220011 

Prisudvikling  85% -22% 41% -30% 
Kilde: Boblerapporten 

   Priserne for fabriks- og lagerejendomme steg med ca. 70 % fra 1. kvartal 2004 til 2. 
kvartal i 2008, for dernæst at falde med ca. 44 % fra 1. kvartal 2008 til 1. kvartal 
2009. 

   Prisudviklingen for blandede beboelses- og forretningsejendomme, rene 
forretningsejendomme og fabriks- og lagerejendomme er ikke nærmere analyseret i 
Boblerapporten, hvilket virker uhensigtsmæssigt, idet rene beboelses- og 
forretningsejendomme og fabriks- og lagerejendomme var udsat for de kraftigste 
fald på henholdsvis 38% og 44 %. Rangvidrapporten nævner overordnet, at 
udviklingen i priserne og omsætningen af erhvervsejendomme i væsentlig grad 
afhænger af udlejningssituationen, men analyserer ikke dette nærmere. Risiciene 
ved de forskellige ejendomssegmenter analyseres nærmere i afsnit 16.2-16.6. 

    Både figur 3 og 4 er præget af meget volatile udviklinger i priserne, og 
Boblerapporten forklarer dette med få handler og forskelligheden i 
erhvervsejendommenes, herunder disses beliggenhed. Det nævnes også i 
Boblerapporten, at datagrundlaget for erhvervsejendomme er dårligere end for 
ejerboligmarkedet, og ved en forbedring af datagrundlaget, ville det være nemmere, 
at gennemskue prisudviklingen på markedet, herunder identificere mulige 
prisbobler. 

   Uanset datagrundlaget er det værd at bemærke, at der for erhvervsejendomme 
skete meget store prisfald, og at de endvidere skete meget hurtigt. For segmenterne 
boligudlejningsejendomme og fabriks- og lagerejendomme var faldene så store, at 
realkreditinstitutterne led tab på deres eksponeringer, selvom de fastsatte 
belåningsgrænser for realkreditinstitutter er på 80 % for boligudlejningsejendomme 
og 60 % for fabriks- og lagerejendomme24. Et pengeinstitut, der yder lån ud over 
realkreditbelåningen, ville i denne situation have lidt et meget stort tab eller i al fald 
påtaget sig en meget stor risiko. Det skal endvidere bemærkes, at der i 
prisudviklingsopgørelserne er tale om gennemsnitsbetragtninger, så der vil have 
været eksempler på ejendomme, hvor der i endnu højere grad, har været tale om 

                                                
24 Kilde: Realkreditrådets hjemmeside om lånegrænser. 



18 
 

endnu større prisfald med endnu større tab til følge for kreditinstitutterne, der 
måtte have belånt disse. 

6.2.2 Årsagerne til pengeinstitutkrisen i Danmark i perioden’08-’13 
   Kreditinstitutternes udlån til erhvervsejendomme forud for den finansielle krise 
steg kraftigt i Danmark25, se figur 5. Det fremgår videre af Rangvidrapporten og af 
figuren af, at realkreditinstitutternes udlån til erhvervsejendomme fordobledes fra i 
1. kvartal 2001 at være 192 mia. kr. til i 1. kvartal 2009 at være 404 mia. kr. 
Endvidere steg pengeinstitutternes udlån i samme periode fra 20 mia. kr. til 133 mia. 
kr. svarende til en seksdobling. 

Figur 5, udlån til erhvervsejendomme fra realkredit og pengeinstitutter:  

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

Kilde: Rangvidrapporten 

   Særligt pengeinstitutterne havde således påtaget sig en væsentlig forøget 
eksponering imod erhvervsejendomme, der som, jf. afsnit 6.2.1, efterfølgende blev 
ramt af store prisfald.  

   Rangvidrapporten fremhæver 3 pengeinstitutter (Roskilde Bank, Løkken 
Sparekasse og Amagerbanken), som havende de faktorer, der generelt var 
afgørende for, om et pengeinstitut blev nødlidende. Rangvidrapporten nævner, at 

                                                
25 S. 267 i Rangvidrapporten  
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der generelt var tale om institutter, der havde en voldsom udlånsvækst, store 
engagementer, en stor en ejendomskoncentration i deres udlån og en tvivlsom 
kreditstyring26. Udvalgte nøgletal for Roskilde Bank, Løkken Sparekasse og 
Amagerbanken er vist nedenfor: 

Tabel 2, Udvalgte nøgletal for Roskilde Bank, Løkken Sparekassen og Amagerbanken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
26 S. 253 i Rangvidrapporten 
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Kilde: Rangvidrapporten 

   Roskilde Bank og Amagerbanken var blandt de største institutter, der måtte lade 
livet som følge af krisen, og ingen af de største kreditinstitutter27, ud over BRFkredit 
jf. afsnit 8-8.2.3, vurderedes at have været i vanskeligheder som følge af stor 
udlånsvækst, store engagementer og koncentrationer imod erhvervsejendomme.  

    I alt 62 pengeinstitutter ophørte i perioden 2008 – august 2013, og der var altså 
tale om mindre og mellemstore pengeinstitutter, jf. figur 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
27 Danske Bank, Nykredit, Nordea Bank Danmark, Jyske Bank, BRFkredit Sydbank. Defineret ved danske penge- og 
realkreditinstitutter der opfylder de kvantitative kriterier for identifikation som SIFI, koncernniveau, juni 2012, jf. SIFI-
rapporten s. 8. 
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Figur 6, ophørte pengeinstitutter: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Rangvidrapporten 
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   Figur 6 viser de ophørte pengeinstitutters samt deres balancers andel af den 
samlede sektors balance på det ophørende pengeinstituts ophørelsestidspunkt. 

   Rangvidrapporten nævner endvidere, at det var kendetegnende for Roskilde Bank, 
Løkken Sparekasse og Amagerbanken, nemlig udlånsvækst, store engagementer, en 
stor koncentration af udlån til erhvervsejendomme, og var kendetegnende for de 
øvrige institutter, der ophørte i kriseårene28.  

  Figur 7, ejendomskoncentrationer i pengeinstitutterne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Rangvidrapporten 

   Blandt de ophørende institutter, vist i figur 6, tilhørte 57 af institutterne gruppe 3 
eller 4, dvs. de mindste pengeinstitutter, og 4 institutter tilhørte gruppe 2 – de 
mellemstore pengeinstitutter29. De største kreditinstitutter gik fri af krisen i den 
forstand, at der ikke var nogen af institutterne, der ophørte i kriseårene. BRFkredit 
lod sig dog lægge sammen med Jyske Bank i april 2014, og afsnit 8-8.2.3 peger på, at 
BRFkredit i forhold til de øvrige største realkreditinstitutter, i særlig grad, var 
udfordret af krisen. 

                                                
28 S. 257-264 i Rangvidrapporten 
29 Det sidste institut af de 62 institutter, der ophørte, tilhørte gruppe 6 (Færørene og Grønland)  
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    Rangvidrapporten peger desuden på at Finanstilsynet under opsvinget i 00’erne 
koncentrerede sig mere om at sikre efterlevelse af nye regler og kontrol af 
forretningsgange end om holdbarheden af institutternes valgte forretningsmodel30.  

   I Danmark skete der tillige et stort produktionstab som følge af krisen, og 
Nationalbanken har skønnet, at produktionen i Danmark, i form af realt BNP, i årene 
2009-2013 har været 2-2,5 % lavere, end det ellers ville have været, hvis ikke det var 
for finanskrisen. Dette medfører et samlet produktionstab over de 5 år på ca. 12 
procent, svarende til 200 mia. kr.31 

7. Realkreditinstitutterne under ét var ikke i vanskeligheder 
   Realkreditinstitutterne stod deres prøve under krisen, og var i stand til udstede 
obligationer på trods af markedsuroen32. Dette skyldes bl.a. at restance- og 
nedskrivningsprocenter var på et forholdsvist lavt niveau, jf. figur 8 og tabel 3.  

   Årsagerne hertil var bl.a. muligheden for lånetagere at opnå en 
likviditetsbesparelse ved at konvertere til afdragsfrihed, generelt lave renteniveauer 
og en forholdsvis lav arbejdsløshed33. Førstnævnte vurderes især, at have holdt en 
hånd under restanceniveauet, som følge af den likviditetsbesparelse, som 
afdragsfrihed giver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
30 S. 31 i Rangvidrapporten 
31 S. 24 i Rangvidrapporten 
32 S. 245 i Rangvidrapporten 
33 S. 244 i Rangvidrapporten 



24 
 

Figur 8, Nedskrivnings- og restanceprocent for realkreditinstitutter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Rangvidrapporten   

  Tabel 3 viser også, at restanceprocenterne for de største realkreditinstitutter var på 
et forholdsvist lavt niveau, men at BRFkredit havde væsentlige højere 
restanceprocenter end de øvrige realkreditinstitutter. 

Tabel 3, restanceprocenter for de største realkreditinstitutter 

 

 

 

 

 

Kilde: Rangvidrapporten 

   Tabel 4 viser endvidere, at realkreditinstitutterne overvejende havde forholdsvis 
stor overdækning i forhold til deres solvensbehov. BRFkredits kapitalisering var 
generelt lavere end de øvrige realkreditselskaber, jf. afsnit 7. 
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Tabel 4, kapitalprocenter m.m. i de største realkreditinstitutter i perioden ’08-’12: 

  2008 2009 2010 2011 2012 
Nykredit A/S Kapitalprocent 14,7% 17,8% 18,5% 17,1% 19,1% 
  Solvensbehov 9,8% 9,8% 9,4% 9,6% 9,6% 
Totalkredit A/S Kapitalprocent 26,7% 20,2% 22,9% 18,8% 22,2% 
  Solvensbehov 13,6% 11,1% 12,1% 10,3% 10,6% 
Realkredit 
Danmark Kapitalprocent 56,6% 44,6% 39,4% 35,8% 34,3% 
  Solvensbehov n/a 22,4% 22,0% 19,8% 19,7% 
Nordea Kredit Kapitalprocent 9,7% 18,5% 16,5% 17,4% 16,2% 
  Solvensbehov n/a n/a 9,0% 9,0% 10,0% 
BRFkredit Kapitalprocent 13,2% 14,0% 13,5% 16,0% 15,2% 
  Solvensbehov n/a 9,5% 8,6% 9,3% 10,3% 

 Kilde: Udarbejdet på baggrund af Årsrapporter & ICAAP Disclosures 2008-2012 for de 5 institutter 

   Rangvidrapporten peger på en række andre problemstillinger, som krisen affødte, 
herunder bl.a. koncentrationer refinansieringsrisici34, som affødte 
Rangvidrapportens anbefaling om en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter. Disse 
risici er dog ikke nærmere analyseret i opgaven. 

   Rangvidrapporten konkluderer således også, at på trods af et kraftigere tilbageslag 
end ved krisen i ’90erne, så var nedskrivningerne på et lavere niveau, men at et 
institut havde større nedskrivninger end de øvrige35. 

8. Et realkreditinstitut var i vanskeligheder i løbet af krisen 
   Rangvidrapporten peger på, at ét realkreditinstitut, BRFkredit, havde høje 
nedskrivninger i forhold til de øvrige realkreditinstitutter, jf. tabel 3. En 
nedskrivningsprocent på 0,6 %36 kan måske i sig selv virke lavt, men det skal ses i 
lyset af at aktiverne risikovægtes, og det medfører, at der ikke afsættes en 
solvenskrone pr. udlånt kr., men en mindre del pr. udlånt kr. BRFkredit har 
endvidere tilladelse til, at anvende avancerede IRB-modeller, der kan reducere 
risikovægtene yderligere end det, som standardmetoden foreskriver37. BRFkredit fik 

                                                
34 S. 243-247 i Rangvidrapporten 
35 S. 243 i Rangvidrapporten 
36 Nedskrivningsprocent er defineret som nedskrivninger opgjort på institutniveau i pct. af udlån og garantier før. 
37 Standardmetoden er det gængse grundlag, som kreditinstitutter anvender til at beregne deres risikovægte. 
Standardmetoden indebærer, at der er i reglerne (CRR)er fastsat risikovægte, som institutterne skal anvende, når de 
beregner deres kapitalprocenter (Tidligere solvensprocent). Institutter kan ansøge om, at anvende IRB-metoden 
(Interne-rating-baserede metoden) eller den avancerede IRB-metode. Det indebærer, at institutter selv i et vist 
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i 2008 tilladelse til at anvende den avancerede IRB-model, og BRFkredit anslog, at 
det ville sænke risikovægtene med op imod 28 %, og at det i 2010 ville give en 
kapitalbesparelse på 2,4 mia. kr. Dette betyder groft sagt, at BRFkredits 
kapitalgrundlag var mere gearet end et kreditinstitut, der anvendte 
standardmetoden38. Det er ikke muligt ud fra offentliggjorte oplysninger, at få 
indblik i BRFkredit risikovægtning.  

8.1 BRFkredit udsat for yderligere nedskrivningsstress 
For at illustrere, hvor meget en nedskrivningsprocent 0,6 % påvirker BRFkredit, 
beregnes effekt af en forhøjelse af nedskrivningsniveauet i 2008 og 2009 på 
yderligere 0,6 %. Bemærk, at 0,6 % var det højeste niveau af nedskrivninger under 
krisen for BRFkredit i 2009. Tabel 5 viser en approksimation for BRFkredits 
kapitaldækning efter dette stress og på baggrund af en række approksimationer. 
Proxy leverage ratio (PLR) er beregnet som kapitalgrundlag/samlede aktiver. Ratio 
mellem kapitalprocent og PLR anvendes til at estimere en ny kapitalprocent efter, at 
der er sket en nedskrivning af udlånet mv. på 0,6 % (1.252 mio. kr. i 2008 og 1.300 
mio. kr. i 2009 for BRFkredit). Stresseffekten er ikke lagt ind kumulativt, men blot 
enkeltvist for hvert af årene. Det kan være nyttigt for læseren, at have bilag 1 i 
hånden ved læsningen af tabel 5, da bilag 1 viser BRFkredits hovedtal fra balance og 
resultatopgørelse i årene ’08-’09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
omfang, på baggrund af grundige og omfattende dataanalyser, kan beregne deres egne risikovægte (Kilde: CRR og CRD 
IV). For en overordnet beskrivelse af IRB- og den avancerede IRB-metode henvises til s. 76-77 i Boblerapporten. 
38 S. 39 i Rangvidrapporten 
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Tabel 5, BRFkredit og Spar Nord udsat for nedskrivningsstress:    
BRFkredit 2009 2008  Spar Nord 2009 2008 
Udlån mv.  216.749 208.615  Udlån mv.  38.315 45.376 
Kapitalgrundlag 11.367 10.109  Kapitalgrundlag 5.906 4.830 
Kapitalprocent 14,0% 13,2%  Kapitalprocent 14,2% 11,3% 
Aktiver 246.829 233.838  Aktiver 64.529 69.268 
Proxy leverage ratio 
(PLR) 4,61% 4,32%  

Proxy leverage ratio 
(PLR) 9,153% 6,973% 

Ratio mellem 
kapitalprocent og PLR  3,04 3,05  

Ratio mellem 
kapitalprocent og PLR  1,55 1,62 

Udlån nedskrives med 
0,6 % 215.449 232.435  

Udlån nedskrives 
med 0,6 % 64.142 68.852 

Kapitalgrundlaget 
nedskrives med 0,6 % af 
udlån mv. 10.067 8.857  

Kapitalgrundlaget 
nedskrives med 0,6 % 
af udlån mv. 5.519 4.414 

Ny proxy leverage ratio 4,08% 3,79%  
Ny proxy leverage 
ratio 8,60% 6,41% 

Ny kapitalprocent 
beregnet på baggrund af 
ratioen mellem 
kapitalprocent og PLR 12,4% 11,6%  

Ny kapitalprocent 
beregnet på 
baggrund af ratioen 
mellem 
kapitalprocent og PLR 13,35% 10,39% 

Effekt på kapitalprocent -1,60% -1,63%  
Effekt på 
kapitalprocent -0,85% -0,91% 

Vægtede poster 81.158 76.675  Vægtede poster 41.692 42.813 
Kilde: Udarbejdet på grundlag af BRFkredits og Spar Nords årsrapporter fra 2009 

Regnestykkerne i tabel 5, hviler på en række antagelser, da der ikke er adgang til 
beregningen af BRFkredits risikovægte, men regnestykket skal også blot illustrere 
mekanismerne mellem, at der foretages nedskrivninger på balancen og udviklingen i 
kapitalprocenten. Der er også vist et tilsvarende regnestykke for Spar Nord, der 
anvender standardmetoden, for at vise effekten af, at BRFkredit anvender lavere 
risikovægte som følge af IRB-metoden, og BRFkredits kapitalgrundlagsprocent er 
således alt andet lige mere følsom over for nedskrivninger end et institut, der 
anvender højere kapitalvægte som følge af standardmetoden. Bemærk, at 
regnestykkerne ikke tager højde for den løbende indtjening, og regnestykket blot 
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svarer til, at der for BRFkredit i 2009 skete en fordobling af nedskrivningsniveauet, 
og den effekt det ville have på nedskrivningsniveauet. 

   Effekten i tabel 5 i ovenstående kunne også være udtrykt vha. af de risikovægtede 
poster. Bemærk derfor (2009-tal), at forholdet mellem kapitalgrundlaget og proxy 
leverage ratio (14,0/4,61=3,04) svarer til forholdet mellem aktiverne og de vægtede 
poster (248.829/81.158=3,04). 

   Årsagen til at BRFkredits kapitalprocent styrkedes fra 2008 til 2009 på trods af 
store tab, skyldtes, at BRFkredit optog statslån i form af hybrid kernekapital på i alt 
2,2 mia. kr.39 Tilsvarende gjorde sig gældende for Spar Nord, der optog et statslån på 
1,265 mia. kr. i 200940. 

   Tabellerne skal også illustrere, at selvom en nedskrivningsprocent på 0,6 % kan 
forekomme lav, så vil det ikke være uvæsentligt for BRFkredit. Dette kan videre 
perspektiveres, at størstedelen af BRFkredits indtægtsgrundlag er den løbende 
rentebetaling til realkreditinstituttet for udstedte realkreditobligationer i form af 
den såkaldte bidragssats. BRFkredits bidragssats vurderes at have ligget i niveauet 
0,5-0,75 % alt efter kundetypen i årene 2008 og 200941. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
39 S. 5 i BRFkredit – årsrapport 2009 
40 S. 16 i Spar Nord – årsrapport 2009  
41 http://finans.dk/artikel/ECE4129746/st%C3%B8rre_regning_til_boligejere/?ctxref=ext 

http://finans.dk/artikel/ECE4129746/st%C3%B8rre_regning_til_boligejere/?ctxref=ext
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Figur 9, bidragssatser i realkreditinstitutterne:  

 
Kilde: Rangvidrapporten 

   Dette har imidlertid været svært at kildeunderbygge, hvorfor det hviler på 
forfatterens skøn. En god approksimation kan dog være BRFkredits 
nettorenteindtægter/udlån mv.  1.604/216.749 = 0,74 %. Dvs. at 0,6/0,74= 81,1 % 
af BRFkredits nettorenteindtægter, blev nedskrevet på nødlidende udlån. 
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Figur 10 (Bemærk, det er tallene fra BRFkredit A/S, der kommenteres i teksten)  

 
(Kilde: BRFkredit - Årsrapport 2009) 

   BRFkredits nedskrivningsprocent medfører således, at realkreditinstituttets 
løbende indtjening har været i et niveau, der oversteg nedskrivningerne med blot 25 
%. Derudover skulle instituttet afholde driftsomkostninger- og afskrivninger, hvilket 
historisk, har været instituttets største udgiftspost. Der kan derfor i 2009 siges at 
have været et strukturelt og grundlæggende mismatch imellem BRFkredits 
kerneindtægter og nedskrivninger. I 2009 havde BRFkredit derfor negative resultater 
før skat på - 855 mio. kr. Der er dog en hvis støj i figur 10, der skyldtes dels 
kursreguleringer og dels resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede 
virksomheder. Disse vurderes dog ikke i tilsvarende grad, at være en del af 
kerneforretningen i BRFkredit. 

   En svækkelse af kapitalgrundlaget på knap 1,6 % for BRFkredit vurderes, at være 
væsentligt, herunder særligt i ’08 og ’09, da det sandsynligvis ville have haft 
væsentlige negative konsekvenser for BRFkredit, da der var tale om en generel 
mistillidskrise. Denne mistillid ville sandsynligvis blive forværret som følge, at disse 
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meget høje nedskrivninger. Disse effekter uddybes i afsnit 8.2.3. Det skal dog 
samtidig bemærkes at et stress af instituttets nedskrivninger i form af en fordobling 
af nedskrivningerne i det værste kriseår, kunne anses for at være meget hårdt og 
tilsvarende usandsynligt. Afsnit 8.2.3 påviser dog, at dette ikke var et usandsynligt 
scenarie. 

   I årene efter 2009 faldt nedskrivningerne igen til et lavere niveau, jf. figur 10, og 
samtidig steg BRFkredits indtjening42, som følge af stigende bidragssatser, hvilket 
bidrog til, at afværge en endnu mere alvorlig krise for instituttet. Det vurderes dog 
også, at et kraftigt fald i de korte og lange renter har bidraget væsentligt til dette, da 
dette alt andet lige, har haft en positiv effekt på restanceprocenterne, se figuren 
nedenfor.  

Figur 11, Udviklingen i den korte og lange realkreditobligationsrente: 

 

                                                
42 S. 4 i BRFkredit – årsrapport 2013 
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8.2 BRFkredits kapitalsituation i 2009 i perspektiv 
8.2.1 Ekstraordinære nedskrivninger i forbindelse med Jyske Banks overtagelse af BRFkredit   
   Den 24. februar 2014 annoncerede Jyske Bank og BRFkredit, at de gik sammen i en 
transaktion, hvor Jyske Bank ville overtage samtlige aktier i BRFkredit.43 
Transaktionen blev gennemført den 30. april 201444, hvor de to institutter samtidig 
aflagde deres sidste individuelle regnskab. De individuelle regnskaber vedrørte 1. 
kvartal 2014. 

   I regnskabet fra 1. kvartal 2014 for BRFkredit fremgik det45, at der var foretaget 
nedskrivninger på i alt 965 mio. kr., hvilket var et meget højt niveau for BRFkredit 
henset til den seneste regnskabsudvikling, hvor der i hele 2013 blot var nedskrevet 
505 mio. kr.46 

   Det høje nedskrivningsniveau bliver forklaret som værende en ”tilpasning til 
Finanstilsynets nye vejledning om nedskrivninger”, der blev indført i marts 2014. De 
ekstraordinære nedskrivninger opgøres til 822 mio. kr. fordelt på 621 mio. kr. i 
BRFkredit og 201 mio. kr. i BRFkredit bank47. Bemærk, at de forhøjede 
nedskrivninger ikke begrundes med, at der er konstateret nye tab, eller sket en 
forværring af boniteten mv. i porteføljen. Det må derfor indebære, at 
nedskrivningerne skyldes et mere pessimistisk syn på bestående problemer i 
bankens portefølje. Det virker endvidere sandsynligt, at de forhøjede nedskrivninger 
vedrører engagementer, der var bevilget under opsvinget i 00’erne, da man må tro, 
at BRFkredits risikovillighed har været væsentligt reduceret i kriseårene. Det er 
således forfatterens vurdering, at de ekstraordinære nedskrivninger på 822 mio. kr. 
kunne være foretaget på et tidligere tidspunkt, fx i 2008 eller i 2009, og at dette ville 
have svækket BRFkredits kapitalsituation væsentligt. Jyske Bank valgte den 16. juni 
2014, at indskyde 1 mia. kr. i aktiekapital ”med henblik på at understøtte planer om 
vækst i forretningsomfanget og samtidig opfylde lovmæssige og interne 
kapitalkrav”48. 

    Finanstilsynet skriver i sit høringsnotat af 20. marts 2014 om ’vejledningen om 
individuelle nedskrivninger og hensættelser’, ”at de internationale regnskabsregler 
giver betydelige muligheder for ledelsesmæssige skøn ved fastlægge af 

                                                
43 Jyske Banks pressemeddelelse af 24.2.2014 – ”BRFkredit og Jyske Bank går sammen” 
44 Jyske Banks pressemeddelelse af 30.4.2014 – ”BRFkredit og Jyske Bank har gennemført sammenlægning” 
45 S. 2-3 i BRFkredit – årsrapport 2014 
46 S. 3 i BRFkredit – årsrapport 2013 
47 S. 2 i BRFkredit – årsrapport 2014 
48 S. 3 i BRFkredit – Delsårsrapport, 1. Halvår 2014 
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nedskrivninger”, og at vejledningen har til hensigt, at indsnævre det udfaldsrum. 
Dette vurderes videre, at underbygge at BRFkredit kunne have valgt, at have haft et 
mere konservativt syn på nedskrivningerne på et tidligere tidspunkt.  

   Forfatteren vurderer dog, at der kan være andre årsager til, at instituttet valgte, at 
foretage de meget høje nedskrivninger. Den nye koncernledelse, den del af ledelse 
der kom fra Jyske Bank, kunne have en interesse i, at der efter sammenlægningen 
ikke pludselig ville opstå meget store tab i den virksomhed, der overtages, 
BRFkredit, hvilket kunne tale for, at der blev foretaget konservative nedskrivninger 
umiddelbart inden sammenlægningen. BRFkredit Holding (sælgeren af BRFkredit) 
ville endvidere ikke lide et tab som følge af det i form af et reduceret salgsprovenu 
fra BRFkredit, idet prisen var aftalt på baggrund af Jyske Banks aktiekurs den 24. 
februar 2014 (offentliggørelsestidspunktet for fusionen). Alt dette er imidlertid ikke 
det interessante i denne sammenhæng. Det interessante er, at der kunne være 
foretaget væsentligt højere nedskrivninger på 822 mio. kr. i BRFkredit på et tidligere 
tidspunkt, fx i 2008 eller i 2009. 

8.2.2 BRFkredits optagelse af statslån vha. Bankpakke II 
BRFkredit valgte i november 2009 at optage statslån i form af hybrid kernekapital på 
2,221 mia. kr. Endvidere modtog BRFkredit en ramme på 20 mia. kr. til at udstede 
seniorgæld eller junior covered bonds, der kunne forøge sikkerhederne BRFkredits 
kapitalcentre. Dette skulle bidrage til 1) at sikre BRFkredit et mere solidt 
kapitalgrundlag for selve modervirksomheden og 2) at vise omverdenen, at 
BRFkredit havde styrken og muligheden for at bakke op om realkreditudstedelser49.  

   Den økonomiske afmatning i ’08 og ’09 indebar, at private investorer var 
tilbageholdende med at stille efterstillet kapital til rådighed, herunder hybrid 
kernekapital, og endvidere var der et markedskrav om en kernekapital på 11 % for, 
at blive anset som robust af det finansielle marked50. Ved udgangen af 1. halvår 
2009 var BRFkredits kernekapitalprocent 11,3 %, og der var således ikke en 
væsentlig overdækning i forhold til markedskravet. Ultimo 2009 var BRFkredits 
kernekapital 11,386 mia. kr. og kernekapitalprocenten androg 13,3 %. Det var dog 
efter, at BRFkredit havde modtaget det statslige indskud i form af hybrid 
kernekapital på 2,221 mia. kr.51 Således havde BRFkredits kernekapital andraget 
                                                
49 SDO- og SDRO-reglerne er indrettet således, at der skal stilles yderligere sikkerhed for udstedelserne, hvis de 
bestående sikkerheder for udstedelsernes LTV falder til under et vist niveau, jf. kapital 4 a og § 15 i bekendtgørelse af 
lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. 
50 S. 314 i Rangvidrapporten. 
51 S. 61 i BRFkredit – Årsrapport 2009 
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(11,386-2,221) 9,165 mia. kr., hvis den statslige hybride kernekapital fradrages. 
Dette ville have indebåret, at BRFkredits kernekapitalprocent alt andet lige var 
faldet til 10,66 %52, og ville således have været under markedskravet. 

8.2.3 BRFkredits kapitalsituation under realistisk stress 
De to foregående afsnit viser, at BRFkredits kapitalsituation i 2009 kunne have været 
påvirket negativt af 1) et mere konservativt syn på nedskrivningerne og 2) hvis 
BRFkredit havde været afskåret fra, at optage statslån i form af hybrid kernekapital.  

   Dette stress vurderes, at være et realistisk og usandsynligt scenarie, da en anden 
ledelse kunne have valgt at anlægge mere konservative skøn af nedskrivningerne i 
2009, og illustrere et scenarie hvori regeringen m.fl. ikke beslutter at yde statshjælp 
i form af indskud af hybrid kernekapital i BRFkredit eller i andre kreditinstitutter. 
Tabel 6 viser, hvordan BRFkredits kapitalsituation havde været i 2009 uden 
statshjælp og med et mere konservativt syn på nedskrivningerne. 

Tabel 6: BRFkredits kapitalgrundlag reduceret med det statslige kapitalindskud og de 
ekstraordinære nedskrivninger, der blev foretaget i 2014. 

BRFkredit 2009 
Udlån mv.  216.749 
Kapitalgrundlag 11.367 
Kapitalprocent 14,0% 
Vægtede poster 81.158 
Solvensbehov 9,5% 
Den statslige hybride kernekapital 2.221 
Kapitalgrundlaget reduceres med den 
statslige hybride kernekapital (Korr. 
kapitalgrundlag 1) 9.146 
Korr. kapitalprocent 1 11,3% 
Ekstraordinære nedskrivninger i 2014 621 
Kapitalgrundlaget reduceres yderligere 
med de ekstraordinære nedskrivninger i 
2014 (Korr. kapitalgrundlag 2) 8.525 
Korr. kapitalprocent 2 10,5% 

Kilde: Udarbejdet på grundlag BRFkredit årsrapport fra 2009 

                                                
52 BRFkredits risikovægtede poster androg 85,91 mia. kr. ultimo 2009, jf. s. 61 i BRFkredit – Årsrapport 2009. Dette 
medfører, 9,165/85,91 = 10,66 % kernekapital. 
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   Der kan argumenteres for, at risikovægtene burde falde som følge af, at udlånene 
nedskrives med 621 mio. kr., som følge af en mere konservativ vurdering af 
udlånene. Tilsvarende modargument kan dog også fremføres, at en mere 
konservativ vurdering af udlånene ville afføde en højere PD (probability of 
default)53, hvilket også ville afføde højere risikovægte. Eller med andre ord, hvis man 
anlægger et mere konservativt syn på sin portefølje, vil det afføde, at der 
konstateres OIV54 i større dele af porteføljen, og at der dermed skal nedskrives mere 
på porteføljen, men sandsynligvis også at man flytter en række engagementer 
længere ned i sine risikoklasser. Førstnævnte, kan reducere risikovægtene, mens 
sidstnævnte kan forøge risikovægtene. Det vurderes derfor, at det i det givne 
scenarie sagtens kan være realistisk at de samlede risikovægtes niveau ikke ændres. 
Ikke desto mindre overlever BRFkredit dette scenarie med en overdækning på 2,5 % 
på minimumskapitalkravet55 og med en overdækning på 1 % til solvensbehovet på 
9,5 %.  

   I en situation, hvor BRFkredits kapitalgrundlag var reduceret til 9,5%, ville det dog 
sandsynligvis have haft andre væsentlige negative konsekvenser for BRFkredit. Dette 
ville sandsynligvis have medført, at BRFkredits eksterne ratings ville blive 
nedgraderet yderligere. I 2009 blev BRFkredits udsteder-rating nedratet fra A2 til 
Baa1 af Moody’s, hvilket er en markant ned-rating. 

Figur 12:   

 
Kilde: BRFkredit – årsrapport 2010 

   I værste fald ville det have medført, at BRFkredits ratings for kapitalcentrene og 
øvrige realkreditobligationer var blevet nedgraderet yderligere. Hvis kapitalcentrene 
                                                
53 PD er et parameter, der indgår i risikovægtene for institutter, der anvender IRB-metoden til at beregne 
risikovægtene. Hvis antallet af default i en portefølje stiger vil PD også stige og risikovægtene vil alt andet også lige 
stige. 
54 §51-52 i bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.  
55 Pkt. 1, litra c i CRR 
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m.fl.’s ratings var blevet nedgraderet yderligere, havde det alt andet lige medført 
højere renter for obligationslåntagerne, hvilket havde affødt flere restancer og 
nedskrivninger. Denne selvforstærkende effekt vurderes, at have været væsentlig 
for BRFkredit, idet nye kunder ville opleve mindre konkurrencedygtige renter end 
for de øvrige realkreditinstitutter, og dette ville lægge yderligere et pres på 
BRFkredits fremadrettede indtjening.  

   Det er ikke muligt at vurdere, hvor meget BRFkredits kapitalgrundlag skulle 
svækkes før, at ratingbureau’et, Moody’s på daværende tidspunkt, ville foretage 
yderligere downgrades. Det er endvidere med de tilgængelige data ikke muligt, at 
vurdere, hvilken effekt yderligere rating-downgrades ville have for renterne på 
BRFkredits obligationsudstedelser og de afledte effekter på restancer og 
nedskrivninger. Det vurderes dog, at effekten ville være væsentlig. Den 
selvforstærkende effekt af en svækkelse af kapitalgrundlaget og af at BRFkredit ville 
blive afskåret fra at foretage junior covered-bonds, er ikke medtaget i det ’simple 
stress’ af BRFkredit i tabel 7, men man bør have det in mente, når resultaterne 
vurderes.  

   Det er forfatterens vurdering, at BRFkredit på daværende tidspunkt, i dette simple 
stresstestscenarie med en kapitaloverdækning på 2,5 % i forhold til 
minimumskapitalkravet og på 1 % i forhold til solvensbehovet56, samtidig med at 
forretningsmodellen sandsynligvis ville være tynget af rating-downgrades, ville være 
i alvorlige vanskeligheder, og at BRFkredit ville have haft behov for statsstøtte. I 
2009 var solvensbehovet også et bindende kapitalkrav, og en manglende opfyldelse 
af solvensbehovet medførte derfor på daværende tidspunkt, at instituttet blev 
insolvent og skulle afvikles efter Bankpakke 1. 

8.3 Årsagen til BRFkredits problemener 
   Foregående afsnit viser, at BRFkredits kapitalsituation ikke var uproblematisk. 
Dette skal underbygge vigtigheden af at få belyst problemerne, der skabte tabene i 
BRFkredit og dermed udfordrede BRFkredits kapitalgrundlag. At det er særligt 
vigtigt, at der ikke opstår mistillid omkring et realkreditinstitut kreditværdighed 
belyses senere i afsnit 9. De følgende afsnit analyserer årsagerne til BRFkredits 
problemer.  

                                                
56 I 2009 var solvensbehovet det bindende kapitalkrav for institutterne. Fra september 2013 var solvensbehovet ikke 
længere det bindende kapitalkrav, og instituttet skulle i stedet i ’genopretning’, notat af 2. september 2013: 
”Vejledning til Lov om finansiel virksomhed § 124, stk. 5 – Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ 
metoden”. 
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8.3.1 Hastig vækst inden for erhvervsejendomssegmentet 
BRFkredits bruttoudlån til erhvervskunder steg markant i årene i perioden fra 2002 
til 2008. Bruttonyudlån udgjorde i årene 2005-2008 en større og større andel og 
udgjorde i niveauet 34-35 % af bruttonyudlånet i 2005-2006 og ca. 47 % i 2007-2008 
mod ca. 29 % i 2002. Væksten i BRFkredits udlånsportefølje var således i større og 
større grad skabt via udlån til erhvervskunder, jf. tabel 7.    

Tabel 7, BRFkreditkoncernens bruttonyudlån i mio. kr.: 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 
Privatkunder 28.241 17.545 19.865 27.419 40.181 23.244 28.401 18.769 
Erhvervskunder 10.494 17.704 20.226 15.296 23.606 10.236 12.842 8.337 
- Heraf privat udlejning 3.722 6.888 10.665 10.209 13.414 5.399 6.491 4.435 
- Heraf kontor og 
forretning 6.102 9.251 8.991 4.321 8.193 4.138 5.559 3.523 
- Heraf Industri og 
håndvæk 466 1.097 362 230 777 236 120 67 
- Heraf andet 204 468 209 536 1.222 462 674 311 
Landbrug 10 15 11 79 159 73 150 132 
Alment Byggeri 1.679 2.317 2.492 2.303 4.091 3.003 2.806 1.601 
I alt 40.424 37.581 42.594 45.097 68.039 36.555 44.199 28.839 
Erhverskunder andel af 
bruttoudlånet 26,0% 47,1% 47,5% 33,9% 34,7% 28,0% 29,1% 28,9% 

Erhverkunders 
bruttoudlån indekseret 
(Indeksår: 2002) 125,9 212,4 242,6 183,5 283,1 122,8 154,0 100 

Kilde: BRFkredit – Årsrapporter 2003;2009 

   Det ses endvidere af tabel 8, at bruttonyudlånet til erhvervskunder var på et 
niveau, der svarede til en fordobling i årene 2006, 2007, og 2008 i forhold 
bruttonyudlånet i 2002, og endvidere var der i 2005 sket næsten en 3-dobling af 
bruttonyudlånet i forhold til 2002. 

    BRFkredit opstillede i sine årsregnskaber for perioden 2003-2009 ikke en 
dekomponering af udlån fordelt på udlånssegmenter i kr. Der opstilles derimod i 
note, den procentvise fordeling af udlånet på brancher. På den baggrund er 
fordelingen i BRFkredits udlånsportefølje approksimeret i kr. i tabel 8.  
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Tabel 8, fordelingen af BRFkredits realkreditudlån på ejendomstyper: 

 2009   2008   
Ejerboliger 44% 95.301 44% 93.309 
Fritidshuse 3% 6.498 3% 6.362 
Støttet byggeri til beboelse 16% 34.655 16% 33.930 
Private beboelsesejendomme til udlejning 20% 43.319 20% 42.413 
Industri- og håndværksejendomme 1% 2.166 1% 2.121 
Kontor- og forretningsejendomme 15% 32.489 15% 31.810 
Landbrugsejendomme mv. 0% 0 0% 0 
Ejendomme til sociale, kulturelle og 
undervisningsformål 2% 4.332 2% 4.241 
Andre ejendomme 0% 0 0% 0 

(Kilde: Approksimeret ud fra note 23 i BRFkredit – Årsrapport 2009) 

   I BRFkredits årsrapport fra 2009 fremgår, at der er ydet lån til erhvervskunder for 
75,9 mia. kr.57, og i årsrapporten fra 2003 kan det i en figur aflæses58, at der på 
daværende tidspunkt var ydet lån til erhvervskunder for ca. 31 mia. kr. Dette svarer 
til en gennemsnitlig årlig vækst i perioden 2003-2009 på mere end 16 % for 
erhvervsporteføljen set under ét. Der ville således, have været brud på den 
tilsynsdiamantens pejlemærke for realkreditinstitutter, jf. afsnit 10.2, der vedrører 
udlånsvækst i minimum et år.  BRFkredits udlånsvækst inden for 
erhvervsejendomssegmentet vurderes på den baggrund, at have været temmelig 
aggressiv. Hvis endvidere bruttonyudlånet for private udlejningsejendomme i 2005 
(13,4 mia. kr.), se tabel 8, sammenholdes med størrelsen af udlånet på private 
beboelsesejendomme i 2009 (43,3 mia. kr.), tabel 8, vidner det om, at der har været 
meget stor aktivitet i 2005. Dette kan dog nødvendigvis ikke henføres til 
udlånsvækst, idet tabel 7 på foregående side viser bruttonyudlån. 

8.3.2 Store nedskrivninger på udlån til erhvervsejendomme 
   Som nævnt, fremgår det i BRFkredits årsrapport fra 2009, at erhvervsporteføljen 
andrager 75,9 mia. kr. for BRFkredit-koncernen, og at der er foretaget store 
nedskrivninger som følge af forventede tab på lån til boligudlejningsejendomme59. 
Det fremgår endvidere, at BRFkredit-koncernen havde nedskrevet 1,476 mia. kr. 
vedrørende erhvervsporteføljen, hvoraf 555 mio. kr. vedrørte nedskrivninger på 

                                                
57 Det fremgår ikke i årsrapporten om det er før eller efter nedskrivninger. 
58 S. 3 i BRFkredit – Årsrapport 2003 
59 S. 14 i BRFkredit – Årsrapport 2009 
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erhvervskunder i BRFkredit bank60. Således nedskrev BRFkredit 921 mio. kr. 
vedrørende erhvervsejendomme på en portefølje på i alt ca. 78,0 mia. kr.6162, 
svarende til en nedskrivningsprocent på 1,2 % på realkreditudlån til 
erhvervsejendomme. Hvilket er et meget højt niveau for nedskrivninger, særligt hvis 
det blev udbredt på hele porteføljen, jf. 8.1. 

   BRFkredit anfører, at der særligt var store forventede tab til udlånene ydet til 
boligudlejningsejendomme, og at der samtidig var ”anvendt betydelige ressourcer 
på i samarbejde med kunder og andre finansielle institutioner at finde løsninger på 
såvel kunders som institutters tab på ejendomme”63. De særlige risici forbundet med 
finansiering af boligudlejningsejendomme uddybes i afsnit 16.3.  

   BRFkredit, som realkredit-finansiér, vil i langt de fleste ejendomme, der er 
finansieret, have 1. prioritetspant, og vil derfor blot kunne begære auktion over 
ejendommen og derigennem få indfriet sit tilgodehavende. Men i et stærkt 
nedadgående marked ville dette ikke nødvendigvis være muligt. I disse situationer 
vil kreditor derfor bedst muligt søge, at sikre sig tilbagebetaling af sit tilgodehavende 
via frivillige aftaler og frivillige salg, jf. citatet ovenfor. Det er således kun i de 
situationer, hvor frivillige aftaler ikke er mulige eller ikke giver mening, at instituttet 
vil begære tvangsauktion over ejendomme i den givne markedssituation.  

   Den helt ekstreme tabsgivende situation for kreditor er, hvor tvangsauktionen 
begæres, men ingen bydere dukker op på auktionen eller buddet på auktionen er så 
lavt, at kreditor ikke vil acceptere buddet, og derfor selv byder ejendommen hjem 
for, så at sige, at ’tøjre stormen’. I bilag 2 omtaler BRFkredits kreditdirektør, i en 
avisartikel omhandlende ’Danmarks største tvangsauktion’, denne praksis. 
Alternativet ville være, at acceptere et meget stort tab, og renoncere muligheden 
for at markedsvilkårene forbedres. I kriseårene overtog BRFkredit i vidt omfang 
ejendomme, som BRFkredit selv havde begæret på auktion. Det er dog også 
forbundet med det risiko, at markedet yderligere forværres og tabene derved 
forstørres. Det er endvidere forbundet med liggeomkostninger, herunder 

                                                
60 S. 27 i BRFkredit – Årsrapport 2009 
61 Approksimeret ud fra note 23 i BRFkredit – Årsrapport 2009 
62 Beregnet ved summen ’Private beboelsesejendomme, Industri- og håndværksejendomme og Kontor- og 
forretningsejendommen i tabel 9. Dette tal svarer ikke til det i ledelsesberetningen nævnte. Det kan skyldes flere ting, 
at der i ledelsesberetningen omtales udlån efter nedskrivninger, og afrundingsfejl da tabel 9 er beregnet på baggrund 
af en procentvis fordeling i note 23 i BRFkredit – Årsrapport 2009 
63 S. 14 i BRFkredit – Årsrapport 2009 
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finansieringsomkostninger, at overtage ejendommen. Det er derfor ikke en risikofri 
strategi. 

   Tabellen nedenfor viser udviklingen i noten ’aktiver i midlertidig besiddelse’, der 
primært dækker over ejendomme, som BRFkredit har overtaget på auktion.  

Tabel 9, Aktiver i midlertidig besiddelse64: 

Beløb i mio. kr. 2010 H12010 2009 H12009 2008 
BRFkredit 852 1.992 1.133 n/a 67 
BRFkredit-koncernen 985 2.195 1.294 n/a 67 
Antal ejendomme overtaget (Koncern) 267 n/a 213 n/a 50 
Aktiver i midlertidig besiddelse/antal 
overtagne ejendomme (Koncern) 3,7 n/a 6,1 n/a 1,3 

Kilde: Udarbejdet på baggrund årsrapporter og delsårsrapporter fra BRFkredit 2009-10 

   Det ses at værdien af overtagne ejendommen steg betragteligt frem til 1. halvår 
2010 for dernæst at falde i 2010. Desværre er noten ikke inddelt i ejendomme 
vedrørende Privat og ejendomme vedrørende Erhverv. Det fremgår dog samtidig, at 
antallet af overtagne ejendomme er steget i 2010 samtidig med, at værdien er 
faldet. Det vurderes samtidig, at den gennemsnitlige værdi af de overtagne 
ejendomme (nederste række) i 2009 har været høj, og også for højt til i stort omfang 
at omfatte ejendomme vedrørende Privat, og endvidere vurderes det usandsynligt, 
at BRFkredit-koncernen skulle have afhændet ejendomme for (2.195-985) ca. 1,2 
mia. kr. på blot et halvt år. Derfor skønnes 3/4-dele i H12010 at vedrøre Erhverv, 
svarende til overtagne erhvervsejendomme for ca. 1,5 mia. kr. for BRFkredit. Dette 
underbygges også af den væsentlig højere restanceprocent, især 45 dages- og 105 
dages restancer, er væsentligt højere for Erhverv end for Privat, se figuren 13. 

 

 

 

 

 

                                                
64 Udarbejdet på baggrund af noten ’Aktiver i midlertidig besiddelse’ i BRFkredit - årsrapport 2009, BRFkredit - 
årsrapport 2010 og BRFkredit - halvårsrapport 2010 
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Figur 13, restanceprocenter i BRFkredit 2008: 

 
  Kilde: BRFkredit – Årsrapport 2008 

   Den høje andel overtagne ejendomme skønnet ovenfor til 1,5 mia. kr. vurderes, at 
have været problematisk for BRFkredit. Dette skal også ses i lyset af, at det 
sandsynligvis afspejler, at der herudover har været en række kunder med 
erhvervsejendomme, som også har været nødlidende, men som der har været 
indgået frivillige aftaler med, fx i form af henstand, såkaldt ’forbearance’65. Disse 
kunder har ligeledes været i betalingsvanskeligheder, og har dermed haft en 
forhøjet risiko for tab. Figuren nedenfor viser, at der i vidt omfang har været ydet 
henstand på både Privat og Erhverv.  

   

 

 

 

 

 

 

                                                
65 Forbearance-begrebet dækker over, at man yder kunder kreditlempelser, fordi kunden har betalingsvanskeligheder. 
Hvis der er tale om, at man gentagne gange yder kunden forbearance inden for en hvis periode, skal lånet markeres 
som ’non-performing, jf. ’EBA FINAL draft Implementing Technical Standard – On Supervisory reporting forbearance 
and non-performing exposures under article 99(4) of Regulation (EU) No 575/2013’. 
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Figur 14, kredithændelser i BRFkredit:  

  
Kilde: BRFkredit – Årsrapport 2008 

   I BRFkredits årsrapport fra 2009 fremgår endvidere, at restgælden på lån, hvortil 
der var ydet minimum en termins henstand, var steget fra 378 mio. kr. i 2008 til 
2.607 mio. kr. i 2009. 

   På denne baggrund vurderes BRFkredits udlån til erhvervsejendomme, herunder 
særligt i 2009, at have været særdeles problematisk.    

8.4 BRFbank 
BRFkredit skrev følgende om BRFbanks forretningsprofil66: 

”BRFbank blev etableret i 1995 med det formål at sætte BRFkredit i stand til at 
formidle realkreditlån uden mellemkomst af eksterne banker som garanter for 
låneudbetaling etc. BRFbank har derfor primært tilbudt produkter, der supplerer 
realkreditlån ved såvel nybyggeri og ejendomshandler som ved omlægning af 
bestående ejendomsfinansiering”. 

   Bankens oprindelige forretningsgrundlag har således været at understøtte 
moderselskabet realkreditvirksomhed med midlertidige finansieringer, og alligevel 
udgjorde en større og større andel af bankens udlån langfristet finansiering på i alt 
ca. 34 % af udlånsporteføljen for både privat og erhverv i 2007.  

 

 

 

 

                                                
66 S. 2 i BRFbank – Årsrapport 2007 
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Figur 15, BRFbanks udlån: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: BRFbank – Årsrapport 2007 

   Banken har således ydet langfristede finansieringer såvel som midlertidige 
finansieringer, efterstillet BRFkredit, i ejendomme, for at understøtte 
moderselskabets realkreditvirksomhed. BRFbank var dog forholdsvis lille i forhold til 
moderselskabet. I tabel 10 er vist en række parametre for at illustrere 
størrelsesforholdet imellem BRFbank og BRFkredit opgjort ultimo 2008. 

Tabel 10, udvalgte nøgletal for BRFbank og BRFkredit ultimo 2008: 

Beløb i mio. kr. BRFbank BRFkredit 
Egenkapital 936 10.390 
Kapitalgrundlag 1.510 10.109 
Udlån 5.978 208.615 
Aktiver i alt 9.202 229.462 

Kilde: Årsrapporter for 2008 for BRFkredit og BRFbank 
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8.4.1 Koncentrationer af store engagementer i BRFbank 
   Bemærk, at BRFbanks balance delvist indgår i BRFkredits balance mv. i form af 
kapitalandele i tilknyttede virksomheder, der konsolideres67. Ikke desto mindre er 
der en væsentlig størrelses forskel på de to i niveauet svarende til en faktor 6 til 25, 
alt efter hvilken parameter, der kigges på. BRFbank skulle således understøtte en 
væsentlig større virksomhed, og dermed sandsynligvis også væsentligt større 
erhvervskunder end en bank af denne størrelse ellers ville. Dette burde give 
anledning til tilsvarende store koncentrationsrisici. Tabellen nedenfor viser 
udviklingen i summen af store engagementer i perioden 2006-2008: 

Tabel 11, koncentration af store engagementer i BRFbank: 

 2008 2007 2006 
Summen af store engagementer 122,8% 95,8% 117,0% 

Kilde: BRFbank – Årsrapport 2008 

   Summen af store engagementer er opgjort som engagementer over 10 % af 
kapitalgrundlaget. BRFbanks koncentration af store engagementer var på kanten af 
pejlemærket på 125 % af kapitalgrundlaget, der blev introduceret i 201068. Denne 
koncentration af store engagementer og den ringere prioritetsstilling i ejendomme, 
som havde givet store tab for BRFkredit, gav derfor også anledning til store tab for 
BRFbank. Nedenfor er vist udviklingen i en række centrale regnskabsposter for 
BRFbank. 

Tabel 12, udviklingen i visse regnskabstal i BRFbank ’08-’14: 

Beløb i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
Egenkapital 887 1.070 966 1.008 1.105 773 936 
Kapitalgrundlag 745 948 1.081 1.061 1.169 1.009 1.510 
Udlån 2.801 3.271 3.515 3.489 4.588 4.775 5.978 
Aktiver i alt 6.256 6.928 8.485 7.085 9.825 9.825 9.202 
Nedskrivninger 227 90 55 137 108 796 189 
Resultat før skat -210 -70 -56 -129 -90 -751 -103 

Kilde: BRFbank – Årsrapporter 2008-2014 

   Det ses af tabel 12, at BRFbank har lidt meget store tab, herunder særligt for et 
pengeinstitut af BRFbanks størrelse. I 2009 kunne 555 mio. kr. af nedskrivningerne 

                                                
67 Note 53 i BRFkredit – Årsrapport 2008 
68Finanstilsynets pressemeddelelse af 15. december 2010 ”Justering af tilsynsdiamanten”. 
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henføres til erhvervsudlån. BRFbank blev afviklet ved fusion af 18. maj 2015 med 
Jyske Bank A/S69.  

   BRFbanks forretningsmodel har således været, at understøtte et væsentligt større 
moderselskabs finansieringsvirksomhed inden for ejendomsfinansiering, herunder 
finansiering af erhvervsejendomme. Det har medført store koncentrationer af lån 
inden for erhvervsejendomme, som senere hen har vist sig at medføre meget store 
tab for BRFbank.  

   Koncernledelsens strategi med banken har været åbenlys. Ledelsen har ønsket, at 
få del i den efterstående bankfinansiering hos de erhvervskunder, som BRFkredit i 
forvejen ydede realkreditfinansiering til. Herved kunne BRFkredit få del i den højere 
marginal, som der typisk er på en efterstående bankfinansiering i stedet for, at den 
gik til en konkurrent. Derudover havde BRFkredit allerede foretaget en kreditanalyse 
af kunden, hvilket burde give nogle synergieffekter. Historien har dog vist, at disse 
analyser ikke har været tilstrækkelig grundige, og at BRFbank påtog sig for store 
koncentrationer af risici med store tab til følge. 

   Nykredit Bank og COOP Bank har en lignende funktion – at understøtte en 
modervirksomheds kerneforretning. Spørgsmålet om Nykredit Banks og Coop Banks 
forretningsmodel analyseres nærmere i afsnit 17.2. 

8.4.2 Distributionskanaler 
   BRFkredits forretningsmodel i form af distributionskanaler virkede endvidere 
uhensigtsmæssig. BRFkredit havde ikke kundevendte filialer, ligesom dens 
konkurrenter havde, og BRFkredits distribution baserede sig i 00’erne dels på 
centrale call-centre og dels via ejendomsmæglerkæden EDC70. Samarbejdet med 
EDC ophørte i 2011 og BRFkredit har herefter skulle etablere et mere selvstændigt 
distributionsnet i form af regionale mødecentre og kørende rådgivere71. Endvidere 
etablerede BRFkredit en fælles funding-model i 2012 med Jyske Bank og Sydbank, 
der indebar, at BRFkredit finansierede lån fra de to banker, der var ydet mod pant i 
ejerboliger72. Det ses i tabel 13, at BRFkredits samlede markedsandel, målt på 
bruttonyudlån, er steget væsentligt siden etableringen af samarbejdet. Dog kendes 
fordelingsnøglen på indtjeningen mellem BRFkredit og to banker ikke, men man må 

                                                
69Finanstilsynets pressemeddelelse af 15. december 2010 ”Justering af tilsynsdiamanten”. 
 
70 S. 4 i BRFkredit - årsrapport 2011 
71 S. 13 i BRFkredit - årsrapport 2011 
72 S. 5 i BRFkredit – årsrapport 2011 
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tro, at BRFkredit har modtaget maksimalt halvdelen af indtjeningen. 
Egenkapitalforretningen har således også efter etableringen af samarbejdet, været 
på et forholdsvis lavt niveau, jf. tabel 4. 

Tabel 13, ROE i BRFkredit: 

BRFkredit 2013 2012 2011 2010 
Årets resultat i 
pct. af 
gennemsnitlig 
egenkapital 3,0% 1,9% 1,0% 0,1% 

Kilde: Note 1 i BRFkredit – Årsrapport 2014 

   BRFkredits manglende selvstændige distributionskraft i form af et filialnetværk, 
vurderes at have været en svaghed i forretningsmodellen. Svagheden påkaldte sig 
endvidere også opmærksomhed fra Finanstilsynet i en offentliggjort redegørelse i 
2013: ”…er det Finanstilsynets vurdering, at BRFkredit fortsat har udfordringer i 
forhold til distributionskanaler sammenlignet med andre realkreditinstitutter…”73.  

Tabel 14, udviklingen i BRFkredits markedsandel: 

BRFkredits 
markedsandel 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 
Bruttonyudlån 9,5% 8,3% 6,4% 4,1% N/A 8,5% 9,3% 9,3% 

Kilde: BRFkredit – Årsrapport 2008;2014 

  Tabel 14 viser, at BRFkredits markedsandel målt på bruttonyudlån i årene efter 
krisen ligger væsentligt under niveauet inden krisen rullende ind over BRFkredit. 
Først i 2014, efter sammenlægningen med Jyske Bank, har BRFkredit genvundet sin 
markedsandel. Sammenlægningen med Jyske Bank vurderes, at være en væsentlig 
årsag til, at BRFkredit har genvundet markedsandele og det vurderes således, at 
have styrket en ellers stækket forretningsmodel.  

9. Realkreditten er særligt vigtig i forhold til den finansielle stabilitet 
    De største danske realkreditinstitutter er en central del af den danske finansielle 
sektors infrastruktur. De realkreditinstitutter, der er afgrænset til i opgaven74 levede 
endvidere overvejende op til de kvantitative krav, som Udvalget om Systemisk 

                                                
73 Finanstilsynet – Redegørelse om inspektion i BRFkredit a/s, dateret den 29.10.13 
74 Realkredit Danmark, Nykredit-koncernen inklusive Totalkredit, Nordea Kredit og BRFkredit. 
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Vigtige Finansielle Institutter i Danmark opstillede, herunder også BRFkredit75. 
BRFkredit er dog det mindste blandt de største realkreditinstitutter, jf. figur 15, men 
ikke desto mindre udgjorde BRFkredit-koncernens balance 12,6 % af Danmarks BNP 
opgjort pr. 30.6.201276. BRFkredit var dermed den mindste blandt en række meget 
store realkreditinstitutter, set i forhold til danske økonomis størrelse.  

Figur 16, Realkreditinstitutter, balance som andel af den samlede sektor pr. 
30.6.2012: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: SIFI-rapporten 

   Hele SIFI-tankegangen indebærer, at der er institutter, der er så vigtige for den 
nationale økonomi, at der skal stilles skærpede krav til disse for understøtte den 
finansielle stabilitet og for at mindske risikoen for, at den nationale stat skal bære 
omkostningerne ved krisehåndtering af en SIFI. Det er derfor vigtigt, at der hersker 
stor tillid de største realkreditinstitutters robusthed.  

                                                
75 S. 8 i SIFI-rapporten. 
76 S. 26 i SIFI-rapporten 
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    Realkreditinstitutternes udstedte obligationer indgår endvidere i høj grad i mange 
pengeinstitutters likvide beredskab77, hvilket kan indebære, at en krise i et 
realkreditinstitut, vil smitte af på de pågældende institutter – den såkaldte 
forbundethed78. Endvidere vil det fremover også være en muligt for 
pengeinstitutterne, at realkreditobligationer kan udgøre en høj andel af deres likvide 
beredskab, idet realkreditobligationer iht. den endelig LCR-kalibrering79 kan udgøre 
op til 70 % af pengeinstitutternes højlikvide beholdning af aktiver. I Norge er det 
forsøgt, at reducere denne afhængighed ved implementeringen af LCR-kravet i 
norske kroner80. Det er forfatterens vurdering, at der i pengeinstitutterne i Danmark 
er stor afhængighed af realkreditobligationer i det likvide beredskab, og at det 
derfor vil være meget alvorligt, hvis ikke der hersker meget stor tillid 
realkreditobligationernes likviditet mm.  

   Analyserne i afsnit 8-8.2.1 viser, at BRFkredit-koncernen var i vanskeligheder som 
følge af store tab på udlån til erhvervsejendomme i kølvandet på krisen, herunder 
når der tages højde for yderligere nedskrivninger, der ikke virker usandsynlige, jf. 
afsnit 8.2.3. Dette kunne tale for, at der var behov for yderligere præciseringer, som 
beskrives i afsnit 16.2-16.6, vedrørende erhvervsejendomme.      

10. Erhvervsejendomme - Regulering af belåning af 
erhvervsejendomme som følge af krisen 

   Tilsynsdiamanten for pengeinstitutter blev introduceret i juni 2010 og fastsatte 5 
pejlemærker med dertilhørende grænseværdier81. Et af de gældende pejlemærker 
er, at maksimalt 25 % af et pengeinstituts udlån før nedskrivninger, må være lån 
ydet til erhvervsejendomsfinansiering. 

   Overskridelser af tilsynsdiamantens pejlemærker medfører skærpet overvågning 
fra Finanstilsynets side, og offentliggørelse om overskridelsen på Finanstilsynets 
hjemmeside82. Skærpet overvågning kan videre indebære hyppigere indrapportering 
vedrørende de overskredne grænseværdier. Det kan også indebære, at der bliver 
iværksat undersøgelser af det pågældende institut, eller at instituttet får reaktioner i 
form af påbud eller risikooplysninger, som pengeinstituttet er forpligtet til at 
                                                
77Realkreditforeningens pressemeddelelse af 27. januar 2014 – ”EBA blåstempler danske realkreditobligationer som 
likvide” 
78 S. 37-39 i SIFI-rapporten 
79 LCR er et hårdt likviditetskrav, som kreditinstitutter, skal overholde fra 1. oktober 2015.  
80 Norges Bank – Finansiell Stabilitet 2014, s. 26. 
81 Vejledning om tilsynsdiamant - gældende fra 2013 
82 Vejledning om tilsynsdiamant - gældende fra 2014, afsnit 3.1 om reaktionsmuligheder 
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offentliggøre. Tilsynsdiamanten er således er indskrænkning af det råderum, hvori 
en bankledelse må navigere. Overskridelserne vurderes, at indebære ikke 
uvæsentlige byrder, herunder offentliggørelsesforpligtelser og vurderes på den på 
måde at have en væsentlig disciplinerende effekt. Der er således på porteføljeniveau 
sat en hvis overlægger for, hvor store koncentrationer, der må være i et 
pengeinstituts udlånsportefølje til erhvervsejendomme.  

  Rangvids working paper om ’Leading indicator of distress in Danish Banks in the 
period 2008-12’, herefter benævnt Rangvids working paper, konkluderer, at 
tilsynsdiamantens pejlemærke om ejendomskoncentration er statistisk signifikant i 
forhold til at forklare bankkrakkene i perioden ’08-’1283. 

  Rangvidrapporten pegede på at det ligesom for pengeinstitutterne, var nødvendigt 
med en tilsynsdiamant for realkreditinstitutterne. I december 2014 offentliggjorde 
Finanstilsynet den endelige kalibrering af tilsynsdiamanten for 
realkreditinstitutterne84. Et af pejlemærkerne opstiller begrænsninger for, hvor 
hurtigt et realkreditinstitut må vokse indenfor 4 segmenter: Privat, Erhverv med 
boligformål, Landbrug og andet Erhverv. I fakta-bilaget, der er offentliggjort samtidig 
med kalibreringen af tilsynsdiamanten, fremgår nedenstående tabel, der viser, 
antallet af brud på pejlemærker i perioden 2003-2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
83 S. 4 i Rangvid, Jesper og Buchholst, Birgitte Vøkund (2013), Leading indicators of distress in Danish banks in the 
period 2008-12. Herefter omtales denne publikation, som ‘Rangvids working paper’ 
84 Finanstilsynets pressemeddelelse af 2. december 2014 - 2Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter” 



50 
 

Tabel 15, brud på pejlemærker i realkredittilsynsdiamanten85: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Fakta bilag af 2. december 2014 om tilsynsdiamant for realkreditinstitutter. 

Det er på baggrund af de tilgængelige data svært at vurdere, i hvilket omfang 
BRFkredit, havde været i brud med pejlemærkerne i de 4 segmenter, men jf. afsnit 
8.3.1, ville BRFkredit sandsynligvis have været i brud med minimum er af 
pejlemærkerne, der hidrører erhvervsejendomsfinansiering. Nedenfor er vist 
udviklingen i udlånet i BRFkredit. 

Tabel 16, Udlånsvæksten BRFkredit: 

BRFkredit 2008 2007 2006 2005 2004 2003 
Udlån 208.615 188.701 175.259 162.261 143.287 139.412 
Vækst i 
udlån 10,6% 7,7% 8,0% 13,2% 2,8%   

Kilde: BRFkredit – Årsrapport 2004, 2006 og 2008 

                                                
85 Tabellen hviler på indberetninger fra 6 realkreditinstitutter, herunder BRFkredit. 
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   På aggregeret niveau ville BRFkredit ikke have været i brud med pejlemærket. Det 
til trods vurderes det, at pejlemærket vil have en væsentlig effekt, da 
grænseværdien i pejlemærket ikke er sat højt.  

   I marts 2012 offentliggjorde Finanstilsynet det såkaldte ’Bilag 10’ til 
regnskabsbekendtgørelsen, der skulle give pengeinstitutterne mere præcise 
anvisninger til, hvordan de skulle foretage deres nedskrivninger86. Herunder skulle 
bilaget særligt adressere, hvordan pengeinstitutterne skulle foretage 
nedskrivningsberegninger for erhvervsejendomskunder, og hvornår disse 
beregninger skulle foretages, jf. præcisering af OIV87. Samtidig blev det indføjet i 
bilag 9 til regnskabsbekendtgørelsen, der omhandler værdiansættelse af 
ejendomme, at ved værdiansættelsen af ejendomme skal forretningskravet på en 
investeringsejendom mm. sættes således, at det afspejler en salgsperiode på 6 
måneder88. 

   I en vejledning til bilag 10 til regnskabsbekendtgørelsen fra marts 201489, uddyber 
Finanstilsynet videre: 

”Institutternes erfaring er, at uanset om der anvendes ’going concern’ eller 
dagsværdi, afviger det for bl.a. ejendomme ofte væsentligt fra de bogførte værdier i 
kundens regnskab, således at institutterne skal korrigere de bogførte værdier i deres 
opgørelse af egenkapitalen”.  

I forhold til det fremadrettede nyudlån, vurderes disse præciseringer ikke at have 
tilstrækkelig effekt, da de ikke tager højde for de risici, der beskrives i afsnit 16.2-
16.6.    

   Rangrapportens 4. anbefaling indebærer, at ledelsesbekendtgørelsen skal 
præciseres med anbefalinger vedrørende belåningen af aktiver. Anbefalingen lyder 
mere præcist, at pengeinstitutter frem for at fokusere på værdien af 
belåningsværdige aktiver, bør tage højde for kundens evne til at generere likviditet 
og evne til at skabe indtjening.  Ved ændring af ledelsesbekendtgørelsen i december 
2014, er bilag 1 flere steder blevet præciseret90med formuleringen, at det skal 

                                                
86Finanstilsynets pressemeddelelse af 29. marts 2012 ’Nye nedskrivningsregler nu på plads’ 
87 Bilag 10 til bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmægler selskaber m.fl. Der 
henvises mere præcist til pkt. 13 og pkt. 42-47. 
88 Pkt. 2 ’Fastsættelse af ejendommens forretningskrav’ under afkastmetoden, i bilag 9 til bekendtgørelse om finansiel 
rapportering for kreditinstitutter og fondsmægler selskaber m.fl. 
89 Finanstilsynets pressemeddelelse af 20. marts 2014, ’Ny vejledning skal sikre mere ensartede nedskrivninger’ 
90 Pkt. 2, litra g; pkt. 14; pkt. 14, litra a; pkt. 22 og 22c   i bilag 1 til ledelsesbekendtgørelsen 



52 
 

sikres, at kreditbeslutninger i tilstrækkeligt omfang baseres på robustheden af 
kundens fremtidige indtjening og likviditet og ikke i for høj grad baseres på stillede 
sikkerheder, som kan falde i værdi.  

   Derudover har Finanstilsynet i september 2014 offentliggjort, at der via 
ledelsesbekendtgørelsen tages initiativ til, at der kun må ske belåning af 
erhvervsejendomme, hvis der positiv likviditet, og at der i modsat fald, skal være en 
række kompenserende krav eller foranstaltninger.9192 

   Endelig har Finanstilsynet i bilag 7 til vejledning om regnskabsindberetning for 
kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. opstillet følgende opdeling af kunder 
mht. bonitet: 

Tabel 17, Finanstilsynets bonitetsskala: 

3 
Kunder med utvivlsom god 
bonitet 

2a Kunder med normal bonitet 

2b 
Kunder med visse 
svaghedstegn 

2c 
Kunder med væsentlige 
svaghedstegn 

1 Kunder, hvor der indtruffet OIV 
Kilde: bilag 7 til vejledning til regnskabsindberetning for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber 
m.fl. 

   Karakteren 2a og bedre vurderes, at afspejle en forholdsvis god kunde, og derfor 
en kunde, som et institut i udgangspunktet burde være positiv overfor at yde kredit 
til. Kriterierne for kunder med karakteren 3 er ikke nærmere beskrevet i bilaget. 
Vedrørende kriterierne for en erhvervskunde med karakteren 2a fremgår:  ”Hvis den 
rentebærende gæld er større end 4 x EBITDA, kan produktionsvirksomheder ofte ikke 
klassificeres 2a, mens grænsen ligger højere for handelsvirksomheder og 
ejendomsselskaber”. Det fremgår også, at en ejendomskunde i udgangspunktet skal 
kunne betale sin gæld af over 30 år med en fast rente, for at få karakteren 2a. Det 
fremgår endvidere generelt for erhvervskunder, at de skal have en soliditet på over 
20 % for, at blive klassificeret 2a.  

                                                
91 Bilag 3 til Finanstilsynets notat om ’Mere robust ejendomsfinansiering’ af 11. september 2014 
92 Dette analyseres dog ikke nærmere, jf. afgrænsningen 
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   Finanstilsynet har således siden krisen foretaget en række præciseringer flere 
steder i reglerne vedrørende erhvervsejendomme, herunder værdiansættelsen af 
erhvervsejendomme. Der er en række krav, der på porteføljeniveau virker 
indskrænkende, hvis pengeinstitutter overstiger en hvis tærskel for udlån mod 
erhvervsejendomme, eller hvis realkreditinstitutter for hastigt øger sine 
eksponeringer imod erhvervsejendomme. Der er dog kun få af tiltagene og 
præciseringerne, der konkret peger på, hvordan låneudmålingen bør ske til 
erhvervsejendomme og hvilke kriterier, der bør være opfyldt. Betingelserne, der 
kort fortalt skal være opfyldt for en ny ejendomskunde, er, at soliditeten som 
udgangspunkt skal være over 20 %, og at der skal tages højde for robustheden i den 
fremtidige indtjening, og at ejendommens likviditet skal kunne forrentes med en 
fast rente og afdrages over 30 år. Endvidere sondres der ikke mellem de særlige 
risici, der er for hver enkelt type af erhvervsejendomme, jf. afsnit 16.2-16.5. 

   Det virker paradoksalt, at det der betegnes som en af de væsentligste årsager til 
bankkrakkene mv. blandt de mindre og –mellemstore pengeinstitutter (se figur 6 i 
afsnit 6.2.2), og ifølge forfatteren også bidrog til, at BRFkredit var i vanskeligheder, 
ikke er håndteret bedre via nye regler. Her tænkes der på, hvordan låneudmålingen 
til dette segment bør ske. Det paradoksale skal særligt ses i sammenhæng med, at 
der er sket et større detailregulering af privatkunderne, som ikke blevet anført som 
årsag til ovennævnte vanskeligheder. Således er privatkunderne i højere grad blevet 
detailreguleret ift. låneudmålingen, jf. bilag 7 til vejledning til regnskabsindberetning 
for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. og Finanstilsynets indførsel af et 
krav om en udbetaling på minimum 5 % ved køb af ejerboliger93. 

10.1 Store engagementer, og reguleringen heraf i kølvandet på finanskrisen 
   Der er siden finanskrisen lagt væsentlige begrænsninger på kreditinstitutters 
muligheder for at påtage sig koncentrationsrisici ved store engagementer 1) via 
oplysningsforpligtelser m.m. og 2) ved højere kapitaldækningskrav i visse 
situationer.  

    Tilsynsdiamanten for pengeinstitutter blev som nævnt introduceret i juni 2010. Et 
af de 5 opstillede pejlemærker indebar, at et pengeinstituts eksponeringer over 10 
% samlet set ikke måtte udgøre end 125 % af kapitalgrundlaget. Konsekvenserne 
ved overskridelser er beskrevet i afsnit 10.  

                                                
93 Jf. bilag 2 til Finanstilsynets notat om ’Mere robust ejendomsfinansiering’ af 11. september 2014. 
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10.1.1 8+ metoden 
   I september 2013 indførte Finanstilsynet den såkaldte 8+-metode94, der indebar 
en ny måde, hvorpå institutterne skulle opgøre kapitalbehovet for deres risici i søjle 
II. Med hensyn til store engagementer indebærer metoden, at institutterne fuldt ud 
i søjle II skal reservere kapital for det forsigtigt skønnede tab for store kunder med 
finansielle problemer95.  Store kunder er defineret, som kunder, der overstiger 2 % 
af kapitalgrundlaget, og kunder med finansielle problemer er defineret, som kunder, 
der minimum skulle omfatte, bonitetskategori 1 og 2c, jf. Finanstilsynets 
karakterskala i tabel 18. I vejledningen opstiller Finanstilsynet eksemplet vist i figur 
17: 

Figur 17, eksempel på beregning af solvensbelastning efter 8+ metoden:  

 
Kilde: Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter. 

   Det ses, at nettokreditreservationen er opgjort 150.000 kr. højere end den 
beregnede nedskrivning, hvilket må afspejle, at værdierne af sikkerhederne 
udsættes for et vist stress i forhold til opgørelsen af sikkerhedernes værdi ved 
nedskrivningsberegningen. Det anføres endvidere i vejledningen, at for ejendomme 
gælder, at de i sikkerhedsberegningen skal opgøres med et haircut på 10 % i forhold 
til den gældende markedsværdi. Straffen i form af en ekstra kapitalbelastning i søjle 
II indtræder allerede, når kunden er i betydelige økonomiske vanskeligheder, og dvs. 
før, at der skal konstateres OIV på kunden (2c-kunder).  

   Det vurderes, at kapitalstraffen i mange situationer, er forholdsvis hård, da fx 
markedsværdierne af ejendomme, skal udsættes for et forholdsvist stort stress, og 
fordi kapitalbelastningen kommer i tillæg til den afsatte kapital i søjle I. Det 
vurderes, at denne regel burde give institutterne et stort incitament til at udvise 
ekstra stor omhu, når der ydes lån til kunder, hvis engagement overstiger 2 % af 
kapitalen. 2 %-grænsen vurderes at være en væsentlig skærpelse, da der tidligere 
                                                
94 Finanstilsynets pressemeddelelse af 9. september 2013 ’ Vejledning om krav til kapital efter 8+ metoden’ 
95 Pkt. 5 i Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter. 
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først har indtrådt forpligtelser og begrænsninger for et institut, når et engagement 
oversteg 10 % af kapitalgrundlaget.  

   Reglerne om, at der skal afsættes forholdsvis meget kapital på et tidligere 
tidspunkt, vil, alt andet lige reducere et instituts kapitalmæssige råderum på et 
tidligere tidspunkt, jf. at der skal afsættes kapital ved kunder med karakteren 2c. Det 
burde alt andet lige bremse et institut på et tidligere tidspunkt, hvis kunder 
begynder at opleve problemer.  

   Store engagementer var tidligere reguleret via bekendtgørelse om store 
engagementer, men er nu afløst af artikel 387-403 i CRR. Reglerne i CRR indebærer, 
at en eksponering mod én kunde efter kreditrisikoreduktion maksimalt må udgøre 
25 % af kapitalgrundlaget96. Endvidere indebærer reglerne visse 
indberetningsforpligtelser. Reglerne i CRR vurderes dog overordnet set, at være 
mindre begrænsende for institutterne end Finanstilsynets, hvorfor de ikke beskrives 
nærmere. 

10.2 Regulering af udlånsvækst 
   I tilsynsdiamanten for realkreditinstitutter er der indsat pejlemærke for, hvor 
hurtigt et realkreditinstituts udlån bør vokse, jf. afsnit 10. Pejlemærket er fastsat til 
15 % og er underopdelt på 4 segmenter, så det i et vist omfang tager højde for en 
hastig vækst inden for fx boligudlejningsejendomssegmentet. Denne underopdeling 
vurderes, at ville have haft en opbremsning for BRFkredits udlånsvækst under 
opsvinget, jf. afsnit 8.3.1. Pejlemærket træder i kraft fra 1. januar 2018.  

   I tilsynsdiamanten for pengeinstitutter er der videre fastsat et pejlemærke om en 
maksimal udlånsvækst på 20 %.97 Pejlemærket trådte i kraft fra januar 2010. 
Overskridelser af tilsynsdiamanternes pejlemærker vurderes, jf. afsnit 10, at 
indebære ikke uvæsentlige forpligtelser/byrder for kreditinstitutter, og vurderes 
derfor have en hensigtsmæssig disciplinerende effekt.  

    Rangvids working paper peger dog på, at tilsynsdiamanten for pengeinstitutters 
pejlemærker vedrørende udlånsvækst er statistisk insignifikante ud fra den model, 
der opstilles til at forklare bankkrak i perioden ’08-’1298. Rangvids working paper 
peger derimod på, at en flerårig variabel, der inddrager en periode på 2 år, hvor der 
i perioden før, har været gennemsnitlig udlånsvækst over en 3-årig periode, er 

                                                
96 Artikel 395 i CRR. 
97 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter gældende fra 2013. 
98 S. 4 i Rangvids working paper  
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statistisk signifikant. Myndighederne bør således have in mente, at en flerårig vækst 
under pejlemærkets grænseværdier kan være problematisk for et pengeinstitut.  

11. Boligboblen på ejerboligmarkedet og boblerapporten 
   Afsnit 6.2.1-6.2.2 og 8.3.2 peger på, at det især har været udlån til 
erhvervsejendomme, der fører til store tab for de danske kreditinstitutter. 
Synspunktet, at den hastige stigning og det bratte fald på ejerboligmarkedet også 
har haft en stor effekt på udviklingen i kreditinstitutternes tab, kan derfor fremføres, 
jf. figur 19 

Figur 19, prisudviklingen på ejerboligmarkedet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Boblerapporten  

   Dette er dog ikke forfatterens vurdering, ligesom Rangvidrapporten peger på 
andre årsager, jf. afsnit 6.2.2. Boblerapporten konkluderer ligeledes, at tabene hos 
de pengeinstitutter, der har lidt store tab ”i høj grad kan henføres til udlån til 
erhvervsejendomme, herunder boligudlejningsejendomme samt kontor- og 
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forretningsejendomme”99. Det konkluderes endvidere, at der ikke har været store 
tab på ejerboligmarkedet, og i boblerapporten vurderes det, at det skyldes 
udviklingen i rente og den forholdsvise lave arbejdsløshed100.  

11.1 Boblerapportens anbefalinger  
   Boblerapporten kommer ikke på samme måde som Rangvidrapporten med 
anbefalinger, men der peges i rapporten på en række redskaber, der kan modvirke 
det finansielle systems tendens til at virke medcyklisk, når der er stigninger på 
ejendomsmarkedet. Redskaberne er inddelt i 2 kategorier101: 

1) Redskaber, der direkte trækker i retning af større forsigtighed ved 
långivningen i tider, hvor priserne på ejendomsmarkedet stiger hurtigt. 

2) Redskaber, der øger kapitaldækningen i perioder, hvor priserne på 
ejendomsmarkedet stiger hurtigt mhp. at ruste institutterne bedre 
kapitalmæssigt til en eventuel nedgang i ejendomspriserne. 

   De foreslåede redskaber, både 1) og 2) i Boble-rapporten behandler 
erhvervsejendomme under ét, og tager således ikke højde for de særegne 
karakteristika i risiciene, der er ved finansiering af private beboelses-, kontor-, 
forretnings-, industri- og lagerejendomme, jf. beskrivelsen i afsnit 16.2-16.6.  

   Ad 1) Modellen der foreslås, og der skal trække i retning af større forsigtighed ved 
långivning til erhvervsejendomme, skal belånes ud fra en langsigtet modelleret 
værdi ud fra afkastkrav, og lånegrænserne skal ligge fast i forhold til denne 
langsigtede modellerede værdi. Dette redskab tager eksempelvis ikke højde for, at 
lejeindtægterne kan være opskruede som følge af høj efterspørgsel efter lejeboliger, 
idet substituerende produkt er ejerboliger. Det indebærer, at en boligsøgende vil 
sammenligne omkostningen ved at leje fremfor at eje, og i en situation, hvor 
priserne på ejerboliger er steget meget, vil den boligsøgende sandsynligvis være 
indstillet på at betale en højere leje102. Afkastkravet tager ikke højde for, at en 
lejeindtægt kan være opskruet, fx som følge af gunstige konjunkturer, og dette kan 
medføre at værdien overvurderes, jf. afsnit 16.3. 

   Der kan argumenteres for, at hvis der indføres en lignende modelleret værdi for 
ejerboliger, så vil dette i en situation med stigende priser på ejerboligmarkedet, 

                                                
99 S. 4 i Boble-rapporten 
100 S. 4 i Boble-rapporten 
101 S. 5 i Boble-rapporten 
102 S. 138 i Rangvidrapporten 
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have en afsmittende effekt på prisdannelsen på private udlejningsejendomme, og 
dermed ville problemet vedrørende udløsningsejendomme være løst. Der peges 
endvidere på et sådant redskab for ejerboliger i Boblerapporten, men 
sammenhængen til prisdannelsen på private udlejningsejendomme er ikke nævnt. 
Forfatteren vurderer endvidere, at dette ville ligge begrænsninger på 
ejerboligmarkedet, som, jf. afsnit 6.2.2, ikke var hovedårsag til problemerne i 
kreditinstitutterne, og argumentet for indgrebet kan i det lys virke mindre 
hensigtsmæssigt. 

   Ad 2) Foreslås et redskab, der forpligter institutterne til at tage højde for 
ovennævnte modellerede værdi ved kapitaldækningen i søjle I103 eller i søjle II104. 
Der ville således opstå samme problemstillinger, som beskrevet i Ad 1). 

11.2 Andre initiativer rettet imod ejerboligmarkedet 
   Selvom det bratte fald i priserne på ejerboligmarkedet ikke var årsag til, at mange 
pengeinstitutter måtte ophøre i årene efter krisen, har myndighederne alligevel 
indført en række skærpende tiltag imod udlån til privatkunder og finansiering af 
ejerboligmarkedet. Endvidere kommer boblerapporten med en række yderligere 
anbefalinger til, hvordan der kan ske yderligere regulering af ejerboligmarkedet. 

   Fx er klassifikationen af udlån til privatkunder blevet detailreguleret ved bilag 7 til 
regnskabsindberetning for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., hvor der 
er udstukket meget konkrete retningslinjer for, hvad der karakteriserer en god 
kunde. Disse beskrivelser er væsentlig mere detaljerede og konkrete end for 
erhvervskunder med udlån til erhvervsejendomme, jf. afsnit 10 og 16.2.  

   At Finanstilsynet har valgt, at introducere meget konkrete retningslinjer for, 
hvordan udlån til privatkunder bør klassificeres, men ikke for 
erhvervsejendomskunder, virker paradoksalt af flere årsager. 1) fordi denne 
klassifikation vurderes, at blive normdannende for, hvordan nyudlån vil ske, og 2) 
fordi tabene efter krisen kan henføres til kunder med udlån til erhvervsejendomme 
og ikke til privatkunder.  

   Udlån til privatkunder er endvidere blevet skærpet mht. konstatering af OIV105. 
Seneste skærpelse indføres som følge af bl.a. Boblerapportens anbefalinger, hvor 
privatkunder skal lægge min 5 % i udbetaling ved køb af en ejerbolig – igen et meget 

                                                
103 S. 75 i Boble-rapporten 
104 S. 78 i Boble-rapporten 
105 Bilag 10 til bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 
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konkret krav106. I samme forbindelse offentliggøres et krav om, at der som 
udgangspunkt skal være positiv likviditet ved finansieringen af erhvervsejendomme, 
som så ikke er tilnærmelsesvist så konkret. Se uddrag fra ledelsesbekendtgørelsens 
bilag 1, pkt. 22, nedenfor vedrørende erhvervsejendomme: 

”Et pengeinstitut, som belåner fast ejendom, herunder pantebreve, skal have 
forretningsgange herfor. Forretningsgangene skal tage højde for de reduktioner i 
værdierne, som kan forekomme. Dette kan ske ved fradrag (haircuts), som afspejler 
mulige fremtidige fald i værdierne. Herunder skal der tages højde for erfaringerne 
med forskelle i prisfald på forskellige typer ejendomme, bl.a. som følge af forskelle i 
robustheden af den likviditet som ejendommene skaber”. 

12. Udmøntningen af SIFI-reguleringen i Danmark   
  I juni 2014, dvs. efter at BRFkredit-koncernen blev sammenlagt med Jyske Bank, 
udpegede Finanstilsynet 6 kreditinstitutter som systemisk vigtige institutter 
(SIFI’er)107. Da BRFkredit var blevet en del af Jyske Bank-koncernen, der ifølge SIFI-
rapporten108, havde en højere systemiskhed, blev der fastsat et ekstra-kapitalkrav 
for Jyske Bank-koncernen på 1,5 %, der også omfatter datterselskaber, og dermed 
også BRFkredit. Det forhøjede kapitalkrav indfases gradvist frem til 2019, hvorefter 
det vil være fuldt indfaset. Jyske Bank-koncernen har på den baggrund, samt 
yderligere kapitalkrav beskrevet i afsnit 13.2, fastlagt en kapitalmålsætning om en 
kapitalprocent på 17,5 og en egentlig kernekapitalprocent på 14,0 i 2019, når 
kapitalkravene er fuldt indfasede109. Det vurderes, at denne kapitalmålsætning også 
vil være gældende for BRFkredit. 

    Den fremadrettede kapitalmålsætning er således væsentlig over, hvad den 
faktiske kapitalprocent var i BRFkredit i 2008 og 2009 på henholdsvis 13,2 % og 14,0 
%. Dette vurderes, alt andet, at stille BRFkredit væsentlig stærkere, skulle der opstå 
en ny krise for koncernen. Sammenligningen kan dog være svær at foretage 1-1, da 
der er væsentlige ændringer i opgørelsen af kapitalgrundlaget, herunder en række 
nye krav til efterstillet kapital, sfa. BRRD – der er dog afgrænset fra disse, og de er 
derfor ikke nærmere analyseret i opgaven. Ud fra en alt andet lige betragtning 

                                                
106 Finanstilsynets notat af 11. september 2014 – ”Mere robust ejendomsfinansiering”  
107 Finanstilsynets pressemeddelelse af 24. juni 2014 – ”Seks institutter udpeget som systemisk vigtige (SIFI)” 
108 S. 61 i SIFI-rapporten 
109 S. 16 i Jyske Bank – Halvårsrapport 2015 
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medfører denne nye kapitalmålsætning, som nævnt, en væsentlig større 
modstandskraft over for en ny eventuel krise. 

   Finanstilsynet nævner ved annonceringen af de 6 institutter som SIFI’er, at ud over 
de øgede kapitalkrav, så skal der føres et styrket tilsyn med de 6 SIFI-institutter. Det 
vurderes bl.a., at indebære en forøget inspektionsaktivitet i de pågældende 
institutter. Således foretog Finanstilsynet i april 2015 en undersøgelse af Jyske Banks 
nyudlån af boligprodukter til privatkunder110. Jyske Bank havde i løbet af 2014-2015 
væsentlig forøget udlånet til boligprodukter111, og Finanstilsynet har sandsynligvis, 
vurderet, at der kunne været væsentlige risici, som opstod som følge af den hastige 
udlånsvækst, og muligvis blev undersøgelsen foretaget som et led i det styrkede 
SIFI-tilsyn. Denne inspektion kom i kølvandet på undersøgelsen af Jyske Banks 
nyudlån blot 5 måneder tidligere, jf. beskrivelsen i afsnit 15 om nyudlån. Det virker 
således til, at Finanstilsynet har taget en meget aktiv rolle og interesse i SIFI-
institutters nyudlån, og når der sker en større vækst i udlånet.  

    Dette vil sandsynligvis have en stærkt disciplerende effekt på de institutter, der 
måtte være underlagt dette skærpede SIFI-tilsyn. Disse institutter vil sandsynligvis 
være påholdende med at påtage sig meget store risici, meget hurtigt, herunder ved 
finansiering af erhvervsejendomme, velvidende at det sandsynligvis kan resultere i 
en gennemgang af udlånet fra Finanstilsynet kort tid efter. Det vurderes derfor, at 
dette skærpede SIFI-tilsyn i et vist omfang vil modvirke et SIFI-instituts lyst til at lade 
udlånene stige meget hurtigt, eller at det som minimum sikres, at der samtidig sker 
en fornuftig risikostyring i tilfælde af en hastig udlånsvækst. 

13. Opsamling på væsentlige elementer i den internationale 
regulering  

   Rangvidrapporten peger på, som nævnt indledningsvist, at krisen dels kan 
tilskrives påvirkninger udefra, og dels de hjemlige problemer i de danske 
pengeinstitutter. Den internationale regulering har haft fokus på, at adressere de 
problemstillinger, der var på de internationale finansmarkeder. Dette var især, men 
dog ikke afgrænset til, at visse institutter i for høj grad havde baseret deres funding 
på markedsbaseret funding112. Disse institutter var derfor afhængige, at kunne opnå 
ny markedsbaseret funding. Alternativet var at sælge ud af deres aktiver, men da 
                                                
110Finanstilsynets redegørelse af 30. juni 2015 – Redegørelse om inspektion af Jyske Bank A/S (Nyudlån til 
privatkunder) 
111 Jyske Bank – Årsrapport 2014 og Jyske Bank - Halvårsrapport 2015 
112 S. 75-82 i Rangvidrapporten 
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risikovilligheden generelt tørrede ud under krisen, var ingen villige til at købe andet 
end meget sikre aktiver. Dette medførte, at de pågældende institutter ikke kunne 
sælge ud af deres mindre likvide beholdninger for at skaffe likviditet samtidig med, 
at markedsværdien af disse aktiver styrtdykkede. Dette resulterede i tab på disse 
aktiver og reducerede institutternes solvens og var et af arnestederne til 
finanskrisen.  

   En anden problemstilling var, at institutterne var for skrøbeligt kapitaliseret til at 
modstå tab, hvilket der derfor også blev rettet fokus på via den internationale 
regulering. 

13.1 LCR-kravet 
   LCR-kravet blev introduceret for at sikre, at instituttet har en tilstrækkelig god 
likviditet til at modstå et likviditetsstress. LCR-kravet bliver indfaset gradvist fra 1. 
oktober 2015113. LCR-nøgletallet skal afspejle, at et pengeinstitut udsættes for et 
likviditetsstress over 30 dage, og LCR-kravet skal således måle om et instituts 
likviditetsberedskab er tilstrækkeligt modstandsdygtigt til at modstå et kortsigtet 
stress. LCR er en brøk, hvor tælleren (HQLA)114 udgøres af instituttets beholdning af 
likvide aktiver, og nævneren (Net cash outflows) udgøres af instituttets 
nettolikviditetsdræn over 30 dage. Fra 2019 skal alle danske kreditinstitutter opfylde 
kravet, men med en gradvis indfasning indtil da, som vist i tabel 18.  

Tabel 18, indfasning af LCR-kravet: 

2015 2016 2017 2018 2019 
60% 70% 80% 90% 100% 

Kilde: Finanstilsynets hjemmeside 

For de danske SIFI’er gælder imidlertid, at de skal leve 100% op til kravet fra 1. 
oktober 2015115.  

   LCR-kravet skal blandt andet sikre, at kreditinstitutternes likvide beholdninger 
består af aktiver, der er af en tilstrækkelig høj kvalitet. 

   Endvidere vil mere flygtige typer af indlån, såsom store indlån fra virksomheder, 
vægte tungere i nævneren i brøken.  LCR-tallet vil derfor reduceres, hvis instituttet i 
højere grad baseres på store indlån fra virksomheder, end hvis instituttet havde en 

                                                
113 S 6-9 i Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools 
114 High Quality Liquid Assets 
115 S. 19 i SIFI-rapporten 
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høj grad af funding fra privatkunder, som anses for mindre flygtige og dermed mere 
stabilt at basere sin funding på. 

   Mange danske institutter havde iht. Rangvidrapporten også i for høj grad baseret 
sig på markedsfinansiering med kort løbetid116. Den problemstilling som LCR 
adresserer var således også aktuel for de danske pengeinstitutter. Det er 
forfatterens vurdering, at LCR-kravet og andre danske initiativer såsom funding-ratio 
pejlemærket i tilsynsdiamanten, virker hensigtsmæssige i lyset af krisen, da de stiller 
visse krav til pengeinstitutterne: 

1. Der skal være en sammenhæng mellem indlån og udlån. 
2. Institutterne skal holde en vis mængde af højlikvide aktive, der skal stå i 

forhold til likviditetsdræn, der måtte være i stress-scenarie for instituttet. 

   Disse krav ventes endvidere suppleret med yderligere et krav, NSFR117, der lidt 
ligesom den danske funding ratio i tilsynsdiamanten, skal vise om et institut, på 
længere sigt end hvad LCR-kravet viser, er stabilt fundet. 

13.2 Større krav til kapitalgrundlaget og dertilhørende bufferkrav 
   Rangvids working paper peger på, at en lav overdækning i forhold til solvenskravet, 
var en forklarende variabel for de pengeinstitutter, der kom i vanskeligheder under 
finanskrisen118. Der ses derfor på, hvordan det er blevet håndteret. 

  Via de internationale regler119 er der stillet en række skarpere krav til 
kreditinstitutternes kapitalgrundlag, herunder krav til kvaliteten af kapitalen. Figur 
20 viser indfasningen af kravene frem til 2019.    

 

 

 

 

 

 

                                                
116 S. 187 i Rangvidrapporten 
117 Net Stable Funding Ratio 
118 S. 1 i Rangvids working paper 
119 CRR 
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Figur 20, kapitalkrav før og efter Basel III og CRD IV: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: SIFI-rapporten 

   Det ses at minimumkapitalskravet på 8 % af de risikovægtede poster, i højere grad 
end tidligere (2 %) skal udgøres af egentlig kernekapital, og den egentlige 
kernekapital skal fremover udgøre minimum 4,5 % af de risikovægtede poster120. 
Minimumskapitalkravet kan derfor i mindre grad fremover baseres på andre 
efterstillede kapitalinstrumenter, der jo er rentebærende, hvilket kan svække 
instituttets polstring i en krise situation.  

   I tillæg her til indføres den såkaldte SIFI-buffer, som alt afhængig af nationale 
regler og instituttets systemiskhed kan udgøre op til 5 % af instituttets 
risikovægtede poster121. For Jyske Bank, herunder BRFkredit, udgør SIFI-bufferkravet 
som nævnt 1,5 %.  

   Derudover indføres den såkaldte kapitalbevaringsbuffer, der gælder for alle 
kreditinstitutter, på 2,5 %. Denne kapitalbevaringsbuffer lægger visse 

                                                
120 S. 50 -52 i SIFI-rapporten 
121 S. 52 i SIFI-rapporten 
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begrænsninger på instituttets mulighed for at udlodde instituttets overskud i form af 
aktietilbagekøb eller udbytter, hvis ikke kapitalbevaringsbufferen er opfyldt.  

    Endvidere kan de nationale myndigheder vælge, at aktivere en modcyklisk 
kapitalbuffer til at modvirke bobler på ejendomsmarkedet på op til 2,5 %122. Denne 
er ikke vist i figur 20. 

    I tillæg til ovenstående kapitalkrav kommer det enkelte instituts individuelle 
solvensbehov, der yderligere kan øge det samlede kapitalkrav.  

   Som nævnt har Jyske Bank, og dermed også BRFkredit, fastsat en langsigtet 
kapitalmålsætning på 17 %, hvilket må afspejle en væsentlig større robusthed og 
evne til at modstå tab i en eventuel ny krisesituation. For de øvrige pengeinstitutter 
er det svært at vurdere, om det ville have en tilstrækkelig inddæmmende effekt, jf. 
figur 20.  

14. BRFkredits vanskeligheder i lyset af den iværksatte regulering 
   Behovet for yderligere regulering som følge af BRFkredits forløb under krisen, er 
ikke entydigt, da Rangvidrapporten peger på, at tilliden omkring 
realkreditinstitutterne implicit var intakt, i og med at realkreditinstitutterne under 
hele den finansielle krise bevarede markedsadgangen123 og at realkreditobligationer 
blev handlet i markedet. Afsnit 8.3.2 stiller dog spørgsmålstegn ved, om denne 
markedsadgang kunne være oprethold under yderligere sandsynligt stres for 
BRFkredits vedkommende124.   

  Dog ville udlånsvæksten i BRFkredit i 00’erne sandsynligvis være blevet begrænset, 
som følge af indførte regulatoriske initiativer, jf. beskrivelsen af tilsynsdiamanten i 
afsnit 10. Herudover vil nødlidende engagementer over 2 % af kapitalgrundlaget 
være omfattet en hård kapitalbelastning, jf. afsnit 10.1.1, hvilket tidligere kunne 
have bremset udlånsvæksten. Derudover vil BRFkredit fremover være underlagt det 
skærpede SIFI-tilsyn, jf. afsnit 12. Endelig er der i det internationale regelsæt blevet 
stillet strengere krav til kvaliteten af den kapital, som et kreditinstitut, skal holde for 
at drive udlånsvirksomhed fremadrettet, jf. afsnit 13.2.   

                                                
122 S. 47 i Boble-rapporten 
123 S. 229 i Rangvidrapporten 
124 Rangvidrapporten peger dog også på, at muligheden for at REPO’e obligationer i Nationalbanken indebærer, at 
realkreditinstitutetterne kunne veksle, deres egne obligationer til kontanter i Nationalbanken via en repo-forretning. 
Denne likviditet kunne dernæst anvendes til, at købe yderligere op i egne obligationer, som så igen kunne repoes til 
kontanter. 
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    Behovet for yderligere præcisering af den allerede iværksatte regulering 
vedrørende belåning af erhvervsejendomme virker dermed, på trods af BRFkredit-
koncernens forløb i kølvandet på krisen, ikke klart, selvom der måtte være behov for 
meget stor sikkerhed omkring realkreditinstitutternes robusthed.  

15. Tilsynets overgang til at føre tilsyn med nyudlån 
   Afsnit 10-13.2 viser, at der efter krisen er iværksat en række tiltag, der skal 
modvirke, at de væsentligste årsager til krisen i den danske pengeinstitutsektor ikke 
opstår igen. Afsnit 13.2 peger på, at der er gjort en række tiltag, der bidrager til at 
styrke pengeinstitutternes kapitalgrundlag for at modstå en eventuel ny krise. 
Endvidere viser afsnit 10 og 10.2, at der er foretaget en række tiltag, der virker 
indskrænkende for udviklingen i pengeinstitutternes aktiviteter, herunder 
koncentrationer imod lån til erhvervsejendomme og udlånsvækst. Afsnit 11.2 peger 
dog også på, at de tiltag, der har været rettet mod at sikre pengeinstitutterne yder 
lån til finansiering af erhvervsejendomme, ikke har været tilstrækkelig konkrete.  

    For at vurdere om tiltagene vedrørende finansiering af erhvervsejendomme har 
været tilstrækkelig, ses nærmere på konklusionerne fra Finanstilsynets 
temaundersøgelse af nyudlån, hvor Finanstilsynet bl.a. har gennemgået nyudlån til 
erhvervsejendomme125. I alt var 14 pengeinstitutter omfattet af undersøgelsen. 
Institutterne er størrelsesinddelt i tabel 19: 

Tabel 19, institutterne  

Gruppe 1 Danske Bank 
  Nordea Bank Danmark 
  Jyske Bank 
  Nykredit Bank 
  Sydbank 
Grupppe 2 Spar Nord 
  Arbejdernes Landsbank 
  Ringkjøbing Landbobank 
  Sparekassen Kronjylland 
  Jutlander Bank 
Gruppe 3 Nordjyske Bank 
  Middelfart Sparekasse 
  Fynske Bank 
  Djurslands Bank 

Kilde: Redegørelser offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside 

                                                
125 Finanstilsynets pressemeddelelse af 4. marts 2015 – Undersøgelse af nybevilgede udlån 
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15.1 Gruppe 1-institutterne 
   I de offentliggjorte redegørelser126 for de 5 gruppe 1-institutter gives der påbud 
om, at institutterne, hver især, skal ændre deres kreditpolitikker. I redegørelsen for 
Sydbank nævnes, at kreditpolitikken vedrørende finansiering af ejendomme er 
upræcis. Denne kommentar vurderes dog, at være omfattet af det generelle påbud, 
der blev givet om forbedring af kreditpolitikken. I redegørelsen for Jyske Bank 
nævnes, at Finanstilsynet konstaterede eksempler på, at banken ikke havde 
korrigeret ejendommes værdier til markedsværdi. Denne kommentar efterfølges 
dog ikke af et påbud, og det må således have været Finanstilsynets vurdering, at 
Jyske Banks overordnede håndtering af erhvervsejendomme ved undersøgelsen, var 
i orden.  

   I redegørelserne gives der ikke påbud vedrørende pengeinstitutternes faktiske 
håndtering af nyudlån til erhvervsejendomme, og det må derfor konkluderes, at 
Finanstilsynet har vurderet, at gruppe 1-institutterne lever op til kravene beskrevet i 
afsnit 10. Dette kunne indikere, at gruppe 1-institutterne ikke havde behov for 
yderligere præcisering af, hvordan belåningen af erhvervsejendomme bør ske.  

15.2 Gruppe 2-institutterne 
   I redegørelserne for gruppe 2-institutterne127 fremgår, at Spar Nord og Jutlander 
fik påbud om, at foretage ændringer i deres kreditpolitikker. Arbejdernes Landsbank 
fik ingen påbud. Derudover fik Ringkjøbing Landbobank, Jutlander Bank og 
Sparekassen Kronjylland påbud om at sikre, at deres kreditpolitikker efterleves, og 
at der endvidere skulle rapporteres til bestyrelsen om afvigelserne. Påbuddet til 
disse 3 institutter indebar videre, at der skulle ’tages nærmere stilling’ til de 
afvigelser, der skete. Det vurderes, at der hermed menes, at der skulle foretages 
grundigere analyser. Det er dog ikke muligt, at vurdere, om det særligt er 
vedrørende erhvervsejendomme, at analyserne har været mangelfulde. 

15.3 Gruppe 3-institutterne 
I redegørelserne for 4 gennemgåede gruppe 3-institutter128, Djurslands Bank, Fynske 
Bank, Middelfart Sparekasse og Nordjyske Bank, tegner der sig imidlertid et klart 
billede af, at Finanstilsynets præciseringer i reglerne vedrørende 

                                                
126 Redegørelser om gennemgang af nyudlån mv. i Danske Bank, Jyske Bank, Nordea Bank Danmark, Nykredit Bank og 
Sydbank, dateret den 4. marts 2015. 
127 Redegørelser om gennemgang af nyudlån mv. i Arbejdernes Landsbank, Jutlander Bank, Ringkjøbing Landbobank, 
Sparekassen Kronjylland og Spar Nord, dateret den 4. marts 2015. 
128 Redegørelser om gennemgang af nyudlån mv. i Djurslands Bank, Fynske Bank, Middelfart Sparekasse og Nordjyske 
Bank, dateret den 4. marts 2015. 
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erhvervsejendomsfinansiering ikke har haft tilstrækkelig effekt. Nedenfor er vist en 
række uddrag fra de 4 redegørelser: 

Djurslands Bank: ”Finanstilsynet vurderede dog, at bankens bevillingsgrundlag i flere 
tilfælde var mangelfuldt. Banken fik således påbud om at sikre, at der i alle 
bevillinger foretages en tilstrækkelig risikovurdering, herunder til tider mere 
dybdegående regnskabsanalyser, hvor banken konsekvent forholder sig aktivt til 
risiciene. Banken modtog i samme forbindelse påbud om at være opmærksom på at 
inddrage alle relevante forhold ved finansiering af ejendomseksponeringer, fx 
ejendommens rentabilitet, likviditet og risikoen for tomgang”. 

Fynske Bank: ”Finanstilsynet konstaterede mange eksempler på, at der ikke var 
udarbejdet egentlige kredit/-risikoanalyser, at banken ikke havde forholdt sig aktivt 
til kundernes likviditetsrisici (fx udløb af afdragsfrihed på realkreditgæld), ligesom 
der var utilstrækkelige analyser af kunderegnskaberne. I forhold til finansiering af 
ejendomme var analyserne af kundernes reelle egenkapitalforhold i visse tilfælde 
mangelfulde. Banken fik derfor påbud om at sikre en tilfredsstillende kvalitet af 
kreditindstillingerne. Kvaliteten af bevillingsdokumentation fremstod i flere tilfælde 
væsentligt dårligere end i sammenlignelige institutter. Banken er som led i sin 
fusionsproces ved at styrke bevillingsprocessen” 

”Finanstilsynet fandt endvidere flere bevillinger, der ud fra det foreliggende 
materiale må anses for at være uforsigtige. Finanstilsynet vurderer imidlertid, at 
denne uforsigtighed primært knytter sig til, at banken potentielt påfører sig risici 
som følge af mangelfulde kreditindstillinger”. 

Middelfart Sparekasse: ”Finanstilsynet konstaterede mange eksempler på, at der 
ikke var udarbejdet egentlige kredit/-risikoanalyser, at sparekassen ikke havde 
forholdt sig aktivt til kundernes gældsserviceringsevne, ligesom der var 
utilstrækkelige analyser af den reelle drift, likviditetsfrembringelsen og de anvendte 
værdiansættelser. Sparekassen fik derfor påbud om at sikre en tilfredsstillende 
kvalitet af kreditindstillingerne. 
  
Sparekassen fik ligeledes påbud om at forbedre de interne kontroller med henblik på 
at sikre et fyldestgørende bevillingsgrundlag og om at sikre, at der altid foreligger 
bevillinger i tilknytning til etablering af udlån” 
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 ”Derudover vurderede Finanstilsynet, at sparekassen på en række udlån ikke havde 
foretaget reelle vurderinger af de faktiske risici, og derfor vurderes disse bevillinger 
at være uforsigtige”. 

”Finanstilsynet konstaterede at ca. hver tredje bevilling havde en kreditrisiko, der lå 
uden for den gældende kreditpolitik, uden at dette var nærmere begrundet i 
kreditindstillingerne”. 

I tillæg hertil gav Finanstilsynet en risikooplysning til Middelfart Sparekasse om 
betydelige risici som følge af høj risikovillighed i forbindelse med etableringen af nye 
filialer i og mangelfulde kreditindstillinger. Et eksempel på at Finanstilsynet er 
begyndt at reagere overfor eventuelle svagheder ved et instituts forretningsmodel, 
jf. afsnit 17.7 og 18.3 

Nordjyske Bank: ”Finanstilsynet vurderede, at bankens bevillingsgrundlag særligt på 
de mindre udlån skal forbedres, idet de foretagne risikoanalyser ikke er 
tilstrækkelige. Banken fik påbud om at sikre en tilfredsstillende kvalitet af 
kreditindstillingerne især på de mindre udlån, herunder at sikre at der foretages 
tilstrækkelige analyser af kundernes regnskaber og gældsserviceringsevne”. 

   Undersøgelsen blandt gruppe 3-institutterne har dermed vist, at der ikke foretages 
tilstrækkelige analyser i kreditindstillingerne, herunder analyser af risiciene ved 
erhvervsejendomsfinansieringer. Særligt bekymrende virker redegørelserne 
vedrørende Fynske Bank og Middelfart Sparekasse. Fynske Bank omtales som 
værende ’uforsigtige’ mht. risikovillighed, og endvidere er analyserne i 
engagementerne mangelfulde. Om undersøgelsen afd Middelfart Sparekasse 
fremgår, at den ikke havde foretaget ’reelle vurderinger af de faktiske risici’, 
sammenholdt med at sparekassen fører en ekspansiv strategi.  

15.4 Resultaterne fra undersøgelsen af nyudlån samlet set 
   Behovet for yderligere præciseringer i reglerne vedrørende ejendomsfinansiering 
synes ikke at være berettiget på baggrund af Finanstilsynets gennemgang af nyudlån 
i gruppe 1-institutterne. Tilsvarende billede gør sig gældende for de mellemstore 
institutter (gruppe 2). For de mindre institutter, gruppe 3, tegner der sig imidlertid 
et billede af, at Finanstilsynets tiltag på enkeltsagsniveau ikke har haft den tiltænkte 
effekt. På baggrund af temaundersøgelsen af nyudlån virker det således til, at der 
efter Finanstilsynets opfattelse ikke er et entydigt behov i sektoren for yderligere 
præciseringer i forhold til ejendomsfinansiering. Kun gennemgangen af de mindste 
institutter viste, at der kunne være et behov for præciseringer af reglerne. Figur 6 i 
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afsnit 6.2.2 viser de ophørte institutter i perioden 2008-2013, og at der ophørte i alt 
62 institutter. Af figur6 fremgår videre, at 37 af de ophørte institutter hørte til 
gruppe 3 og yderligere 20 hørte til gruppe 4. Dermed er i alt 57 af de 62 ophørte 
institutter blandt de mindste institutter. Det virker derfor sandsynligt, at en ny krise, 
der indebærer en ugunstig udvikling på markedet for erhvervsejendomme, vil 
medføre tab for de mindste pengeinstitutter som følge af utilstrækkelig analyser af 
risiciene i disse.  

   Afsnit 8.2-8.2.3 viser dog, at et realkreditinstitut, tilmed et SIFI-institut, var i 
vanskeligheder hovedsageligt pga. tab på udlån, der vedrørte erhvervsejendomme. 
Afsnit 9 belyser, at de største realkreditinstitutter er meget væsentlige set i forhold 
til danske økonomis størrelse og i forhold til den finansielle stabilitet i Danmark. I 
medfør af dette, bør de problemer, der skabte disse vanskeligheder for et af disse 
institutter reguleres meget nøje. Risiciene ved belåning af erhvervsejendomme 
belyses i de følgende afsnit. 

16. Bud på hvordan regulering af belåning af erhvervsejendomme 
kan præciseres og beskrivelse af dagsværdimetoden 

16.1 Dagværdimetoden    
Værdiansættelse af erhvervsejendomme skal, jf. bilag 9 til 
regnskabsbekendtgørelsen, ske til dagsværdi, og på baggrund af en af to 
værdiansættelsesmetoder: 

1) Afkastmetoden 
2) DCF-metoden 

I praksis anvendes DCF-metoden ikke, da denne indebærer, at der skal opstilles en 5 
til 10-årig planlægningsperiode med betalingsrækker, samt en terminalværdi efter 
udløb af planlægningsperioden, og disse betalingsrækker er mere omstændige at 
opstille.  

   Afkastmetoden indebærer, at ejendommens driftsafkast opgøres på følgende 
måde (opgjort på årsbasis)129:  

 

 

                                                
129 Afkastmetoden) Bilag 9 til bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber 
m.fl. 
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Tabel 20: 

+Lejeindtægt 
-vedligeholdelsesomkostninger 
-administrationsomkostninger 
-driftsomkostninger 
=Driftsafkast  

Kilde: Bilag 9 til regnskabsbekendtgørelsen 

Dernæst fastsættes ejendommens forrentningskrav (afkastprocent), som kan 
fastsættes efter et bedste skøn, der afspejler den pågældende ejendoms særlige 
forhold, og som skal afspejle de seneste handler, der har fundet sted op til 
vurderingstidspunktet. Forrentningskravet skal dernæst fastsættes således, at det 
afspejler den værdi, som ejendommen kan afhændes til inden for en periode på 
højest 6 måneder. Forrentningskravet skal endvidere taget højde for: 

1) Ejendomstype og anvendelsesmuligheder (beboelse, kontor, butik, industri, 
lager osv.) 

2) Beliggenhed 
3) Indretning og vedligeholdelsestand 
4) Lejekontrakters løbetid, lejereguleringsklausuler og lejeres bonitet 

   Reglerne nævner endvidere, at der skal ske fradrag i lejeindtægten for uudlejede 
arealer for perioden frem til det tidspunkt, hvor de uudlejede arealer forventes 
udlejet på baggrund af en skønnet markedsleje.  

    Dagsværdien af ejendommen er lig driftsafkastet divideret med afkastprocenten.  

Dagsværdi =  𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝐴𝐴𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐴𝐴 𝐷𝐷 𝑝𝑝𝐷𝐷𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝐷𝐷

 

   Dette svarer til en uendelig annuitet eller Gordons dividende model130, og dermed 
ligger der en antagelse i værdiansættelsesmetoden om, at cashflowet vil 
fremkomme uendeligt for den pågældende investor. Selvom der i driftsafkastet skal 
tages højde for vedligeholdelsesomkostninger, der tager der højde for en hvis 
nedslidning af ejendommen, kan der ved selv små fejlskøn i opgørelsen af 
driftsafkastet fremkomme store afvigelser i ejendommens handelsværdi, da 
fremtidige cashflows indregnes uendeligt.  

   I tabellen 21 fremgår et eksempel på en udlejningsejendom. 

                                                
130 S. 92 I Allen, Franklin; Brealey, Richard A. and Myers, Stewart C. (2008): Principles of Corporate Finance 
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 Tabel 21:  
+Lejeindtægt (Bruttoleje) 1.500.000 
-vedligeholdsesomkostninger -150.000 
-administrationsomkostninger -150.000 
-driftsomkostninger -200.000 
=Driftsafkast (nettoleje) 1.000.000 
Afkastkrav i procent 5% 
Dagsværdi af ejendommen 20.000.000 

Kilde: Beregningseksempel 

   Hvis det i stedet viser sig, at cashflowet fra ejendommen kun kan opretholdes i 100 
år eller 50 år, fremkommer der på baggrund af annuitetsformlen 

Dagsværdin =  𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷(1−(1+𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑝𝑝𝐷𝐷𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝐷𝐷)−𝑛𝑛

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑝𝑝𝐷𝐷𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝐷𝐷
 

en værdi på henholdsvis ca. 19,9 mio. kr. (100 år) eller ca. 18,3 mio. kr. (50 år) ved 
uændret afkastkrav. Ved en forventet levetid på ejendommen i 100 år, er der 
således stort set ingen forskel ift. den uendelige, mens der er en forskel på næsten 
10 %, hvis der anvendes en forventet levetid på 50 år. Det bemærkes, at 
dagsværdienn er mere følsom, desto lavere afkastprocenten er. Et långiver bør 
således ved finansieringsejendomme være særligt opmærksom på, at der ved en 
uendelig annuitet kan fremkomme en væsentlig højere værdi, hvis ejendommens 
forventede levetid er lav, og der er anvendt lave afkastprocenter.  

   Ejendommens dagsværdi kan endvidere påvirkes væsentligt negativt, hvis ikke den 
forventede lejeindtægt, ikke kan realiseres. Vedligeholdelses, -administrations og 
driftsomkostninger vil som oftest være uændrede, selvom der ikke måtte kunne 
opnås den forventede lejeindtægt. Denne effekt kan potentielt kraftigt reducere 
ejendommens dagsværdi. Figur 21 viser udviklingen i driftsafkast ved henholdsvis en 
uændret lejeindtægt og ved en gradvis reduktion i lejeindtægterne på op til 25 % fra 
eksemplet ovenfor. 
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Figur 21: 

 
Kilde: Beregnet på baggrund af data i bilag 3 

Den gradvise reduktion i lejeindtægterne medfører en udvikling i ejendommens 
dagsværdi, som fremgår af figur 22. 

Figur 22: 

 
Kilde: Beregnet på baggrund af data i bilag 3 
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   Ejendommens dagsværdi vil således reduceres med 37,5 % til 12,5 mio. kr. ved en 
reduktion af lejeindtægterne på 25 %.  

   Der kan argumenteres for, at der som oftest over tid vil ske en stigning i 
lejeindtægterne som følge af inflation. Hvis dette er tilfældet, vil det være indføjet i 
lejekontrakten, og først da kan en långiver indregne denne effekt. Det er klart, at 
dette vil bero på en forhandling med lejer og på markedssituationen. Som oftest vil 
de første år, pga. bl.a. amortisering ved finansieringen af en ejendom, være de mest 
skrøbelige for en långiver, hvor en eventuel inflationseffekt også vil være størst. 
Endvidere vil effekten af inflationsregulering i lejeindtægten, i et vist omfang 
modsvares i driftsafkastet, som følge af inflationsreguleringer af vedligeholdelses, -
administrations og driftsomkostninger. 

   I medfør af bilag 1 i ledelsesbekendtgørelsen, jf. også afsnit 10, skal 
pengeinstitutter ”tage højde for erfaringerne med forskelle i prisfald på forskellige 
typer ejendomme, bl.a. som følge af forskelle i robustheden af den likviditet som 
ejendommene skaber”. Effekterne ved afkastmetodens følsomheder, som beskrevet 
i dette afsnit, mht. en ejendoms levetid og usikkerhed vedrørende lejeindtægter 
underbygger reglens berettigelse. 

   For kreditmedarbejderen, der sidder og forholder sig til den konkrete sag, kan det 
være svært at tage højde for effekterne, som beskrives i afsnit 16.2-16.5. Endvidere 
gør de væsentlige forskelle i risiciene, alt efter ejendomstypen, det mindre 
gennemsigtigt for kreditmedarbejderen at gennemskue, om en erhvervsejendoms 
værdiansættelse afspejler den værdi, som ejendommen kan sælges til, herunder 
især hvis lejeindtægterne ikke udvikler sig som forventet. Da risiciene ved en 
ejendoms cashflow kan variere meget alt efter ejendomstype, beliggenhed, 
lejersammensætning mv., vurderes det, at det er hensigtsmæssigt ved 
kreditanalysen, at foretage stressanalyser af det forventede cashflow, der er 
relevante for den pågældende ejendom. Dette vurderes at afspejle, at der tages 
højde for robustheden i en erhvervsejendoms cashflow. Det vurderes endvidere 
hensigtsmæssigt, at amortiserings- og finansieringsvilkår sammensættes således, at 
långivers tilbagebetaling i tilpas omfang sammensættes således, at det er i stand til 
at modstå det relevante stress for den pågældende ejendom.  

16.2 Fabriks- og lagerejendomme  
   Fabriks- og lagerejendomme vil typisk være udlejet til én eller et mindre antal 
lejere, såkaldte ankerlejere, og cashflowet fra lejeindtægter er derfor koncentreret 
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på denne eller disse lejere. I fx en fabriksejendom, hvor der kun er en lejer, er 
risiciene ved belåning af ejendommen derfor koncentreret på en enkelt lejer og 
dennes lejekontrakt. Der er derfor behov for grundige analyser af lejerens økonomi, 
og en vurdering af om lejeren kan servicere sine forpligtelser i lejekontraktens 
løbetid.  

   Fabriks- og lagerejendomme er endvidere karakteriseret ved, at den pågældende 
lejer indretter ejendommen på særlig vis efter den pågældende virksomheds behov. 
Indretningen af en fabrik eller en lagerhal kan derfor i vidt omfang variere, og ved 
udskiftningen af en lejer, kan der derfor være behov for gennemgribende 
renovationer eller forandringer af ejendomme, der kan være bekostelige, hvis der 
skal tiltrækkes en ny lejer. Det er ikke sikkert, at en ny lejer vil finansiere større 
ombygningsarbejder på en ejendom, som denne ikke ejer, og dette vil ofte bero på 
en forhandlingssituation. Det er klart, at i en situation, hvor der er tilbagegang i 
ejendomsmarkedet, vil den nye lejers forhandlingsudgangspunkt være styrket, da 
der ofte vil være tale om, at der er et højere udbud af lejemål, alt andet lige. Derfor 
bør et kreditinstitut, for at beskytte sig mod disse risici, hvis lejemålet er 
koncentreret på få ankerlejere, sikre sig, at der er sammenhæng imellem strukturen 
i finansieringen af ejendommens løbetid og lejekontraktens løbetid. Gælden i 
ejendommen bør således være indfriet ved lejekontraktens udløb eller være på så 
tilpas lavt et niveau, at ejendommens salgspris uudlejet kan indfri den resterende 
gæld, selv om der er en vis tilbagegang i ejendomsmarkedet. 

   Særligt ejendomme med en dårlig beliggenhed kan være svære at genudleje og 
især, hvis der er sket en tilbagegang på ejendomsmarkedet.  Dette behøver långiver 
dog ikke være bekymret for, hvis långiveren har iagttaget ovenstående, og dermed 
har foretaget grundige analyser af ankerlejeres økonomiske forhold samt sikret sig, 
at der er sammenhæng imellem ankerlejernes lejekontrakts løbetid og løbetiden på 
finansieringen i den pågældende ejendom.  

16.3 Boligudlejningsejendomme 
   Boligudlejningsejendomme er kendetegnet ved, at ejendommens lejeindtægter 
oftest er fordelt på flere lejere og i mange tilfælde adskillige lejere. Risiciene ved 
lejeindtægten er således oftest ikke koncentreret på enkelte eller få lejeres bonitet, 
og dermed er tilbagebetalingen af gælden i boligudlejningsejendomme heller ikke 
afhængig af et mindre antal lejeres betalingsevne. Hvis der er tale om en 
boligudlejningsejendom med et større antal lejere, er der derfor ikke behov for at 
långiver foretager en grundig risikoanalyse af den enkelte lejers betalingsevne.  
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   Endvidere kendetegnes boligudlejningsejendomme ved, at udskiftning af lejere 
som oftest ikke er forbundet med større udbedringsomkostninger af lejemålet, og at 
lejeren kan opsige sit lejemål med forholdsvis kort varsel. 

   Långiver bør derfor i disse situationer ved finansieringen af 
boligudlejningsejendomme i højere grad tage udgangspunkt i, om den faktiske leje i 
ejendommen også generelt afspejler en realistisk genudlejningsleje af de enkelte 
lejemål. Dette er særlig relevant, hvis prisniveauet for den alternative boligform, 
ejerboliger, er steget markant, og der dermed er en risiko for, at lejen ved 
genudlejning kan blive reduceret, jf. Rangvidrapporten131. 

   Långiver bør således ikke alene basere sin analyse på om et eventuelt afkastkrav 
for ejendommen er for lavt, som Boblerapporten ellers peger på132, men bør 
inddrage risikoen for en fremadrettet lavere faktisk lejeindtægt, hvilket kan 
reducere værdien af ejendommen væsentligt, jf. afsnit 16.1. 

   Hvis der er tale om boligudlejningsejendomme med færre antal lejemål, og 
risikoen på den enkelte lejer dermed er væsentlig, bør långiver foretage analyser af 
de enkelte lejeres økonomi. Kreditinstitutters bestyrelser bør vedtage principper for, 
hvornår en lejer er væsentlig for den samlede tilbagebetaling, så det er klart for 
kreditmedarbejderne, hvornår der er behov for disse grundigere analyser. Disse 
principper kunne fx baseres på, hvor stor en del af den samlede bruttoleje for 
ejendommen en enkelt lejers betaling må udgøre, før at der skal foretages disse 
grundigere af analyser af den enkelte lejer.  

   Oftest vil stigninger i priserne på ejerboligmarkedet medføre en forøgelse i 
byggeriet. Ved en forøgelse i byggeriet er der en risiko for, at udbuddet af 
udlejningsejendomme øges og derved skaber et nedafgående pres på 
ejendomspriserne133.  

16.4 Kontor- og forretningsejendomme 
   Kontor- og forretningsejendomme ligger typisk i lidt større byer, og i byer hvor der 
ikke sker en nettofraflytning, vil genudlejningsrisiciene være mindre end for fx en 
lagerejendom ved en motorvejsafkørsel. Risiciene afhænger af spredningen i 
lejemålene, og den risikoanalyse, der er relevant for kontor- og 

                                                
131 S. 138 i Rangvidrapporten. 
132 S. 70 i Boblerapporten. 
133 DiPasquale & Wheaton (1996): The Property and Capital Markets, chapter 1 
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forretningsejendomme, bør således svare til principperne fastsat for enten 
fabriksejendomme eller boligudlejningsejendomme alt efter koncentration af 
lejeindtægten på lejerne. Hvis der er tale om et færre antal ankerlejere vil der være 
behov for de grundige analyser af den enkelte, mens der ved en større spredning vil 
være behov for en mere generel analyse af ejendomsmarkedet i det pågældende 
område, herunder at den faktiske lejeindtægt ikke er oppustet.  

16.5 Domicilejendomme 
   Med domicilejendomme menes ejendomme, hvor kunden enten ejer ejendommen 
eller kunden lejer ejendommen af et koncern-internt selskab, fx et ejendoms-SPV134. 
Ved finansiering af domicilejendomme bør domicilejendommens værdi ikke være 
det centrale ved kreditbeslutning. Værdien af domicilejendommen hænger nøje 
sammen med kundens (lejerens), bonitet, og ved en reduktion i lejerens bonitet 
reduceres ejendommens værdi også, hvilket vil forværre kundens bonitet yderligere. 
Dette skyldes, at domicil-ejendommen er et aktiv på kundens balance, og en 
reduktion af kundens aktivside medfører en reduktion af kundens egenkapital, alt 
andet lige, til skade for kundens soliditet og dermed bonitet. Her er således tale om 
en form for wrong-way risk135, og det bør der tages højde for ved kreditvurderingen.  

   Kreditanalysen bør således, selvom, der er tale om en ejendomsfinansiering alene 
tage udgangspunkt i kundens bonitet. Hvis der skal tages højde for ejendommens 
værdi, bør værdien af ejendommen reduceres til det, der svarer til ejendommens 
alternative anvendelse eller den ejendomsværdi ejendommen ville have, hvis den 
stod tom. 

16.6 Opsamling på de særlige risici, der er ved finansiering af erhvervsejendomme 
   Forskellige risici karakteriserer således de enkelte segmenter. Disse risici stiller en 
række krav til pengeinstituttets kompetencer, og der er endvidere behov for, at der 
fra centralt hold i kreditinstituttet foretages en række analyser, fx om udviklingen i 
byggeriet. Det vurderes, at dette i større grad udfordrer mindre pengeinstitutter, 
der i mindre grad har mulighed for at afholde udgifter til specialistfunktioner. 
Finanstilsynets seneste undersøgelse af nyudlån bekræftede endvidere dette 
billede, jf. afsnit 15-15.4, hvor en række mindre pengeinstitutter fik påbud 
vedrørende den faktiske håndtering og analyse af udlån til finansiering af 
erhvervsejendomme, mens de større pengeinstitutter ikke gjorde.  

                                                
134 SPV = special purpose vehicle, dvs. et selskab, der er oprettet alene med det formål, at eje en ejendom.  
135 Hull, John and White, Alan (2012): CVA and wrong way risk 
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   Långiver bør endvidere generelt være opmærksom på de risici, der er ved, at 
afkastmetoden indregner fremtidige cashflow i al uendelighed, jf. afsnit 16.1. Dette 
er særligt væsentlig, hvis der er lejetomgang eller stor risiko for lejetomgang i den 
pågældende ejendom. Der bør endvidere fastsættes kriterier for, hvornår en lejer er 
en ankerlejer, og der derfor bør foretages særligt grundige analyser af disse, og der 
bør tages stilling til, hvilke oplysninger man bør afkræve disse ankerlejere, samt 
hvornår en ankerlejers bonitet er tilstrækkelig god. 

   Der bør som nævnt være principper, der indebærer, at løbetiden på og afviklingen 
af finansieringen tager højde for risiciene i en ejendom, således at gælden i en 
ejendom er tilstrækkelig reduceret ved udløbet af en ankerlejers lejekontrakt.     

17. Holdbarheden af forretningsmodeller 
   Rangvidrapporten peger på, at Finanstilsynet i sin tilsynsvirksomhed har haft for 
stor fokus på, at sikre efterlevelse af regler fremfor, at føre tilsyn med om 
institutterne havde en bæredygtig forretningsmodel136. Bæredygtighed i 
forretningsmodellen er imidlertid et forholdsvis vidt begreb. Rangvidrapporten 
nævner imidlertid, at Finanstilsynet, i årene op til krisen, burde have opstille 
pejlemærker for holdbarheden af kreditinstitutternes valgte forretningsmodel137. 
Finanstilsynet har dog i kølvandet på finanskrisen opstillet en række pejlemærker via 
tilsynsdiamanten for pengeinstitutter. Rangvidrapporten peger dog også på, at 
Finanstilsynet anlagde en for mekanisk tilgang i sin gennemgang af institutternes 
overholdelse af reglerne138. De følgende afsnit kigger nærmere på en række 
eksempler på Finanstilsynets faktiske håndtering af problemstillinger, der relaterer 
sig til kreditinstitutternes forretningsmodel, og på de reaktioner der har været fra 
Finanstilsynets side i årene efter krisen vedrørende pengeinstitutters 
forretningsmodel som ligger ud over tilsynsdiamantens pejlemærker.    

17.1 FIH – manglende rentabilitet 
   I redegørelser om undersøgelser af FIH Erhvervsbank i 2012139 og i 2013140 giver 
Finanstilsynet banken en risikooplysning om bankens forretningsmodel, herunder 
om manglende rentabilitet.  I en pressemeddelelse fra maj 2014 meddeler FIH 

                                                
136 S. 18 og 30-31i Rangvidrapporten 
137 S. 18 i Rangvidrapporten 
138 S. 19 i Rangvidrapporten 
139 Finanstilsynets pressemeddelelse af 9. maj 2012 – ”Redegørelse om inspektion i FIH Erhvervsbank A/S og FIH 
Kapitalbank A/S (kreditområdet)” 
140 Finanstilsynets pressemeddelelse af 6. november 2013 – ”Redegørelse om inspektion i FIH Erhvervsbank A/S 
(kreditområdet)” 
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Erhvervsbank, at banken ændrer strategi og vil afvikle alle udlånsaktiviteter samt 
reducere andre aktiviteter. Finanstilsynet må her siges, at have påtalt og gjort 
offentligheden ex ante opmærksom på, at har der været tale om en problematisk 
forretningsmodel. 

17.2 Datterselskaber til større koncerner led store tab i kølvandet på krisen 
   Alm. Brand Bank og BRFbank var datterselskaber, og disse datterselskabers 
strategi var, at understøtte moderselskabernes kerneforretning. Dette førte dog til 
store tab for de pågældende datterselskaber, bl.a. som følge af store 
koncentrationsrisici. Strategien for forretningsmodellerne i de to banker har således 
medført en væsentlig sårbarhed. Finanstilsynet har ikke i årene efter krisen påtalt 
dette, det kan muligvis skyldes, at selskaberne i større omfang har været under 
afvikling. 

   COOP Bank og Nykredit Bank har og har haft lignende funktioner, nemlig at 
understøtte moderselskabets kerneforretning. For Nykredit Bank virker 
sammenligningen med Alm. Brand Bank og BRFkredit bank dog mindre relevant, da 
Nykredit Banks indtægter udgjorde næsten 28 % af koncernens basisindtægter i 
2014, og udgjorde dermed en væsentlig del af koncernens indtægtsgrundlag141. 
Endvidere tilskrives de meget store tab i kølvandet på krisen, Nykredit Banks 
overtagelse af Forstædernes Banken og timingen i overtagelsen af denne, som skete 
umiddelbart inden Lehman Brothers krak. I en pressemeddelelse142 oplyser 
Nykredit: ”Det er ikke muligt at drive en stor realkreditvirksomhed rentabelt, uden 
også at være store på bankområdet. Realkredit- og bankprodukter hænger uløseligt 
sammen i dag”. Det fremgår endvidere, at den fremadrettede strategi indebærer, at 
bank og realkredit skal være de helt bærende elementer i strategien, og at banken 
således ikke kun er til for at servicere modervirksomheden. 

   COOP Banks hovedformål er derimod, at skabe loyalitet over for 
modervirksomhedens, COOP AMBA, supermarkeds virksomhed143. Hovedformålet 
med banken er således ikke, at COOP Bank er rentabel, men at den bidrager til at 
øge modervirksomhedens rentabilitet ved at forøge kundernes loyalitet over for 
modervirksomheden. 

                                                
141 S. 10 i Nykredit – årsrapport 2014  
142 Nykredit - ”Ny strategi skal styrke væksten i Nykredit” af 14. maj 2009 
143 S. 3 i COOP Bank – Årsrapport 2014 
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   Rangvidrapporten peger på, at Finanstilsynet i for høj grad har haft fokus på at 
vurdere om kreditinstitutterne efterlevede reglerne fremfor at opstille og 
kontrollere pejlemærker for bæredygtigheden i de pågældende kreditinstitutters 
forretningsmodel144. Set i bakspejlet, har forretningsmodellen ikke vist sig at være 
bæredygtig for BRFbank. Spørgsmålet er så, om Finanstilsynet med udgangspunktet 
i tankesættet fra Rangvidrapporten skal reagere over for Nykredit Bank og COOP 
Bank? 

   Det virker ikke åbenlyst, da Rangvidrapporten blot konkluderer, at ”Finanstilsynet 
var dog tilsyneladende i sin fortolkning af solvensreglerne tilbageholdende, hvorfor 
der ikke blev testet grænser af for tilsynets skønsudøvelse i forbindelse med 
fastsættelse af solvenskrav”145. 

COOP Bank og Nykredit Bank har heller ikke været rentable, det kræver dog 
nærmere analyser for at vurdere, om Finanstilsynet burde have reageret over for 
disse. For Nykredit Banks vedkommende virker dette dog mindre klart. Ikke desto 
mindre bør det give anledning til større bevågenhed fra Finanstilsynets side, når et 
mindre datterselskab skal påtage sig store risici i forhold til selskabets størrelse, for 
at understøtte en moderselskabs virksomhed. For COOP Banks vedkommende 
gælder det endvidere, at det er mindre væsentligt, at banken i sig selv er rentabel, 
men det væsentligste er, at den opbygger kundeloyalitet over for moderselskabets 
virksomhed. Disse risici kan være svære at fange via de gældende pejlemærker. 

17.3 Danske Bank - påbud vedrørende likviditet    
   I februar 2013 offentliggjorde Finanstilsynet146, at der var givet en række påbud til 
Danske Bank vedrørende bankens likviditet. Finanstilsynet vurderede i redegørelsen, 
at bankens finansieringsstruktur i forhold til andre nordiske banker var for afhængig 
af markedsfunding. Dette var i stærk i tråd med Rangvidrapportens anbefalinger om, 
at have en mere robust finansieringsstruktur, således at forretningsmodellen er 
mere holdbar. 

17.4 Saxo Bank – øget solvensbehov som følge af særlig forretningsmodel 
  I juli 2015 øgede Saxo Bank på foranledning af Finanstilsynet sit 
solvensbehovstillæg147 vedrørende sin særlige forretningsmodel fra 150 mio. kr. til 

                                                
144 S. 18 i Rangvidrapporten. 
145 S. 18 i Rangvidrapporten. 
146 Finanstilsynets pressemeddelelse af 7. februar 2013 – ”Redegørelse om påbud til Danske Bank på 
likviditetsområdet” 
147 Finanstilsynets pressemeddelelse af 3. juli 2015 – ”Redegørelse om undersøgelse af Saxo Bank” 
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350 mio. kr. Ligeledes et eksempel på det som Rangvidrapporten efterspørger, at 
Finanstilsynet i højere grad udfordrede institutter vedrørende opgørelsen af deres 
solvensbehov. 

17.5 BRFkredits manglede distributionskraft 
   Som nævnt i afsnit 8.4.2 påpeger Finanstilsynet i forbindelse med en undersøgelse, 
at BRFkredit har udfordringer vedrørende distributionskanaler i forhold til andre 
realkreditinstitutter. Finanstilsynet påpeger således også her en svaghed i 
forretningsmodellen. 

17.6 Ingen opstillede pejlemærker vedrørende rentabilitet 
   Der er i tilsynsdiamanterne ikke opstillet pejlemærker vedrørende rentabilitet. Det 
er heller ikke behandlet andetsteds i reglerne. Det således ikke klart, hvornår der er 
tale om, at et kreditinstituts forretningsmodels rentabilitet er utilstrækkelig.     

  Et amerikansk papir har fundet, amerikanske pengeinstitutter, der var i 
likviditetsproblemer i de tidlige faser af krisen, kunne forklares ved institutternes 
afkastningsgrad148 i årene op til krisen. Rangvids working paper, der tester variablers 
forklaringsgrad af ophør pengeinstitutter i perioden 2008-12 kan dog ikke finde en 
indtjeningsvariabel, der signifikant statistisk kan forklare institutternes ophør149, 
selvom der testes en række indtjeningsvariable, herunder nøgletallet 
afkastningsgrad. Det virker på det grundlag ikke klart, om der kan opstilles et 
hensigtsmæssigt pejlemærke vedrørende pengeinstitutters rentabilitet. 

17.7 Opsamling vedrørende forretningsmodel 
   Regelsættet vedrørende holdbarhed af forretningsmodel virker ikke fuldstændig 
klar udover, at der er en række pejlemærker, der skal overholdes, jf. 
tilsynsdiamanterne. Der er som nævnt ikke et pejlemærke vedrørende rentabilitet, 
og det virker heller ikke klart, at der bør være det. 

   Flere af Finanstilsynets undersøgelser de seneste år har vist, at Finanstilsynet har 
reageret over for institutter med observationer, der vedrører institutternes 
forretningsmodel. Det er svært at vurdere, om Finanstilsynet samlet set i 
tilstrækkelig grad har grebet ind for uholdbare forretningsmodeller. Det kan dog 
konkluderes, at Finanstilsynet ikke har været fuldstændig påholdende med at 

                                                
148 Afonso, Gara; Kovner, Anna and Schoar, Antoinette (2011) Stressed, Not Frozen: The Federal Funds Market in the 
Financial Crisis 
149 149 S. 1 i Rangvids working paper – ”Leading indicators of distress in Danish bank in the period 2008-12” 
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reagere over for institutter med særlige risici i deres forretningsmodel, hvilket 
Rangvidrapporten påtaler, at Finanstilsynet var i årene op til krisen.  

   Det er forfatterens vurdering, at der samlet set er sket en styrkelse i Finanstilsynet 
tilsyn med forretningsmodel i forhold til Rangvidsrapportens kritik. Negative outliers 
mht. fundingstruktur, udlånsvækst, koncentrationsrisici vedrørende store 
engagementer og erhvervsejendomme identificeres via tilsynsdiamanten for 
pengeinstitutter. Selvom begrebet vedrørende pengeinstitutters rentabilitet virker 
mere uklar, er der dog en række eksempler på, at Finanstilsynet har reageret over 
for institutterne. 

18. Konklusion 
   Denne opgave belyser, hvordan årsagerne til, at en lange række pengeinstitutter 
måtte ophøre i kølvandet på finanskrisen, som følge af blandt andet tab på udlån til 
erhvervsejendomme, jf. afsnit 6.2-6.2.2. De fleste af pengeinstitutterne, der ophørte 
i årene efter krisen, hørte til den mindste gruppe af pengeinstitutter. En række 
mellemstore institutter ophørte dog også. Årsagen til disse institutters problemer 
var hovedsageligt tab på udlån til finansiering af erhvervsejendomme. Opgaven 
peger endvidere på, at BRFkredit-koncernen var i vanskeligheder af samme årsager.  

   Disse årsager adskilte sig fra den internationale finanskrise, som havde en anden 
karakter, og der var særskilte danske problemstillinger jf. afsnit 6.1. Den 
underliggende hypotese i opgaven, har derfor været at undersøge, hvordan 
årsagerne til krisen i Danmark er blevet håndteret, og opgaven har derfor haft 
mindre fokus på den internationale regulering, men har dog fremhævet visse 
væsentlige elementer. 

   Afsnit 16.2-16.5 viser, at forskellige former for risici, karakteriserer de forskellige 
former for erhvervsejendomme, og at disse hver især stiller særlige krav til analysen 
ved kreditbeslutningen. Endvidere bør institutterne være opmærksomme på de 
særlige usikkerhedsmomenter, som afkastmetoden kan indebære, når 
pengeinstitutterne skal vurdere belånte ejendommes dagsværdi, jf. afsnit 16.1. 

   Det vurderes, at tiltag som 8+ metoden og pejlemærket vedrørende 
ejendomskoncentrationer i tilsynsdiamanten på et tidligere tidspunkt, end var 
tilfældet under krisen, vil bremse et kreditinstituts vækst i udlån, hvis denne vækst 
er baseret på udlån til erhvervsejendomme, der senere bliver nødlidende, jf. afsnit 
10 og 10.1.1. 
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18.1 De mindre og mellemstore pengeinstitutter 
   Reguleringen i kølvandet på krisen har været meget omfattende, og opgaven 
finder, at en lang række initiativer adresserer problemstillingen vedrørende 
pengeinstitutters udlån til erhvervsejendomme, ved enten at pålægge 
pengeinstitutter begrænsninger på porteføljeniveau, jf. afsnit 10.2, eller indirekte 
via solvensreglerne og tilsynsdiamantens pejlemærke om store engagementer, jf. 
afsnit 10.1. Endvidere vil pengeinstitutternes polstring, alt andet lige, være forøget 
som følge af øgede kapitalkrav, jf. afsnit 13.2. 

   Opgaven peger dog på det paradoksale i, at der er sket en nøje regulering af andre 
områder, som ikke medførte tab i større omfang under krisen, herunder 
normdannende regler for hvordan nyudlån bør ske, jf. afsnit 11.2.  

   Finanstilsynets undersøgelse af nyudlån viser, til trods for indføjelser i 
ledelsesbekendtgørelsen m.m., at de mindste pengeinstitutter fortsat er dårlige til at 
foretage analyser af risiciene, når der skal træffes kreditbeslutninger vedrørende 
belåning af erhvervsejendomme, jf. afsnit 15.3 og 15.4. På baggrund af de 
offentliggjorte oplysninger vedrørende samme undersøgelse af de mellemstore 
institutter, kan det ikke konkluderes, at de mellemstore institutters kreditanalyser 
var mangelfulde, jf. afsnit 15.2.  

   Det vurderes derfor, at især de mindste pengeinstitutter vil være sårbare overfor 
fremtidige prisbobler på erhvervsejendomsmarkedet. Hvis Finanstilsynet derfor 
vælger ikke at foretage præciseringer vedrørende erhvervsejendomsfinansiering, så 
bør Finanstilsynet have et særligt fokus på udviklingen i gruppe 3- og 4-institutternes 
udlån til ejendomsfinansiering. 

18.2 BRFkredit, realkreditinstitut- og SIFI 
 Opgaven viser, at hvis BRFkredit ikke havde haft adgang til den statslige hybride 
kernekapital i 2009, og hvis der endvidere været anlagt et mere konservativt skøn 
over koncernens nedskrivninger i 2009, jf. afsnit 8.2.3, havde BRFkredit været i 
meget store vanskeligheder og havde sandsynligvis, været truet af insolvens. Da den 
finansielle stabilitet i Danmark i særlig grad hviler på, at der skal herske tillid til de 
største realkreditinstitutter (afsnit 9), er det særligt vigtigt, at undersøge, hvad der 
bragte BRFkredit i vanskeligheder, og hvordan det efterfølgende er blevet håndteret 
via regulering.  

   BRFkredit vil være underlagt ekstra kapitalkrav som følge af SIFI-reguleringen, jf. 
afsnit 13. Dette vil reducere sandsynligheden for, at BRFkredit igen skulle komme i 
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vanskeligheder. Endvidere vurderes det skærpede tilsyn med SIFI-institutter, at have 
en disciplinerende effekt på disse under et nyt eventuelt opsving, jf. også afsnit 13. 
Derudover tyder undersøgelsen af nyudlån af de største danske pengeinstitutter på, 
at disse formår at foretage tilstrækkelige analyser risiciene ved erhvervsejendomme, 
og i overensstemmelse med de yderligere præciseringer (afsnit 10-11.2), der er sket 
som følge af krisen, jf. afsnit 15.1. 

   Pejlemærket i tilsynsdiamanten for realkreditinstitutter vedrørende udlånsvækst i 
forskellige segmenter, vurderes, at ville have haft en begrænsende effekt og at ville 
have fanget BRFkredits udlånsvækst i segmentet boligudlejningsejendomme under 
opsvinget i ’00erne, jf. afsnit 8.3.1 og 10.2. 

   Behovet for yderligere regulering vedrørende erhvervsejendomme virker således 
ikke klart, som følge af opgavens analyse af BRFkredit og SIFI’er og reguleringen 
heraf. Dette må derfor bero på en afvejning af den vigtige betydning, som de største 
finansielle institutioner har for dansk økonomi, jf. afsnit 9. 

18.3 Tilsyn med forretningsmodel 
   Afsnit 10 og 10.2 viser, at Finanstilsynet efter finanskrisen har opstillet 
pejlemærker, der identificerer negative outliers og institutter med særligt risikable 
forretningsmodeller. Et forhold som Rangvidrapporten kritiserer Finanstilsynet for 
ikke at have gjort inden finanskrisen. Der er dog ikke opstillet pejlemærker 
vedrørende rentabilitet, som vurderes, at have en sammenhæng til begrebet 
forretningsmodel, herunder at kunne måle holdbarheden af forretningsmodellen. 
Det kan dog ikke konkluderes, at der findes et hensigtsmæssigt regnskabsnøgletal, 
der ville have fanget dette for de ophørte danske pengeinstitutter under 
finanskrisen, jf. afsnit 17.6. 

   Afsnit 17.1-17.7 viser endvidere, at Finanstilsynet har påtalt og gjort 
offentligheden opmærksom på forretningsmodeller med svagheder eller med særlig 
risici. Det er dog ikke muligt, at konstatere hvorvidt, det har været tilstrækkeligt. Det 
vurderes dog, at afspejle et Finanstilsyn, der er opmærksom på, at sikre mere end 
blot regelefterlevelse, jf. Rangvidrapportens kritik af samme. 

19. Perspektivering 
   I kølvandet på krisen er der kommet er enorm mængde af regulering, herunder 
også en række internationale regler, som ikke er analyseret i opgaven. Det kan i det 
lys være svært at vurdere, om der måtte være behov for yderligere, selvom det 
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måtte være vigtigt, at der bliver taget hånd om de særskilte danske 
problemstillinger, der viste sig under krisen.  

    Yderligere regulering kan endvidere virke begrænsende på de frie 
markedskræfter, og kan endvidere virke væksthæmmende.  

   Finanstilsynet har bl.a. fastsat meget konkrete retningslinjer for værdiansættelse 
af landbrugsjord150, hvilket, alt andet lige, må have en normdannede effekt på 
prisdannelsen, hvilket i lyset af de frie markedskræfter, kan virke uhensigtsmæssigt.  

   Endelig synes vinduet for yderligere danske, skærpende, finansiel regulering i 
kølvandet på krisen, at være ved at blive lukket. Den nye regering skriver i sit 
regeringsgrundlag, at regeringen vil invitere den finansielle sektor til en dialog om 
bedre muligheder for belåning. Yderligere regulering vedrørende belåning af 
erhvervsejendomme synes ikke at være i tråd med dette politiske ønske151.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
150 Finanstilsynet pressemeddelelse af 2.7.2014 – ”Justering af værdiansættelse af dyrkbar landbrugsjord” 
151 Statsministeriet (Juni 2015) – ”Regeringsgrundlag -  Sammen for fremtiden” 
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Bilag  
Bilag 1, BRFkredit resultatopgørelse og balance: 
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Bilag 2, avisartikler: 
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Bilag 2 fortsat: 
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Bilag 3, beregning af ejendoms dagsværdi ved uændret lejeindtægt vs reduceret 
lejeindtægt 
 

Lejeindtægt 

Driftsafkast 
ved 
uændret 
lejeindtægt 

Dagværdi 
ved uændret 
lejeindtægt 

%-vist 
fald 

Reduceret 
lejeindtægt Omkostninger 

Driftskast ved 
reduceret 
lejeindtægt 

Dagsværdi ved 
reduceret 
lejeindtægt 

1.500.000 1.000.000 20.000.000   1.500.000 -500.000 1.000.000 20.000.000 
1.500.000 1.000.000 20.000.000 -1% 1.485.000 -500.000 985.000 19.700.000 
1.500.000 1.000.000 20.000.000 -2% 1.470.000 -500.000 970.000 19.400.000 
1.500.000 1.000.000 20.000.000 -3% 1.455.000 -500.000 955.000 19.100.000 
1.500.000 1.000.000 20.000.000 -4% 1.440.000 -500.000 940.000 18.800.000 
1.500.000 1.000.000 20.000.000 -5% 1.425.000 -500.000 925.000 18.500.000 
1.500.000 1.000.000 20.000.000 -6% 1.410.000 -500.000 910.000 18.200.000 
1.500.000 1.000.000 20.000.000 -7% 1.395.000 -500.000 895.000 17.900.000 
1.500.000 1.000.000 20.000.000 -8% 1.380.000 -500.000 880.000 17.600.000 
1.500.000 1.000.000 20.000.000 -9% 1.365.000 -500.000 865.000 17.300.000 
1.500.000 1.000.000 20.000.000 -10% 1.350.000 -500.000 850.000 17.000.000 
1.500.000 1.000.000 20.000.000 -11% 1.335.000 -500.000 835.000 16.700.000 
1.500.000 1.000.000 20.000.000 -12% 1.320.000 -500.000 820.000 16.400.000 
1.500.000 1.000.000 20.000.000 -13% 1.305.000 -500.000 805.000 16.100.000 
1.500.000 1.000.000 20.000.000 -14% 1.290.000 -500.000 790.000 15.800.000 
1.500.000 1.000.000 20.000.000 -15% 1.275.000 -500.000 775.000 15.500.000 
1.500.000 1.000.000 20.000.000 -16% 1.260.000 -500.000 760.000 15.200.000 
1.500.000 1.000.000 20.000.000 -17% 1.245.000 -500.000 745.000 14.900.000 
1.500.000 1.000.000 20.000.000 -18% 1.230.000 -500.000 730.000 14.600.000 
1.500.000 1.000.000 20.000.000 -19% 1.215.000 -500.000 715.000 14.300.000 
1.500.000 1.000.000 20.000.000 -20% 1.200.000 -500.000 700.000 14.000.000 
1.500.000 1.000.000 20.000.000 -21% 1.185.000 -500.000 685.000 13.700.000 
1.500.000 1.000.000 20.000.000 -22% 1.170.000 -500.000 670.000 13.400.000 
1.500.000 1.000.000 20.000.000 -23% 1.155.000 -500.000 655.000 13.100.000 
1.500.000 1.000.000 20.000.000 -24% 1.140.000 -500.000 640.000 12.800.000 
1.500.000 1.000.000 20.000.000 -25% 1.125.000 -500.000 625.000 12.500.000 
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Bilag: 4 Rangvidrapportens anbefalinger angående det finansielle tilsyn: 
2. Det er udvalgets bekymring, at der kommer et pres for en lempelse af de 
skærpelser af den finansielle regulering, der er, eller er ved at blive gennemført for 
at sikre robuste kreditinstitutter, herunder de kommende nye kapital- og 
likviditetskrav, og den ændrede administrative praksis. Et sådant pres kan komme 
både i en tid, hvor der måtte være et ønske om at få mere gang i økonomien, men 
måske især i en tid, hvor økonomien er god, optimismen blomstrer og konstaterbare 
nedskrivninger er lave. Udvalget anbefaler, at der udvises stor varsomhed med 
sådanne lempelser, også når presset for lempelser bliver stort. 

3. Mere konkret anbefaler udvalget, at der ”holdes fast” i tilsynsdiamanten, selv om 
der måtte komme et pres for en lempelse af kravene heri. Samtidig anbefaler 
udvalget, at Finanstilsynet løbende er opmærksomt på, om tilsynsdiamanten 
indeholder de relevante risikofaktorer af væsentlig betydning for det enkelte 
instituts levedygtighed. 

4. Udvalget har konstateret, at flere pengeinstitutter inden krisen i høj grad 
fokuserede på værdien af belånbare aktiver i deres kreditvurdering, i stedet for i 
højere grad at tage højde for debitors evne til at generere likviditet og evne til at 
skabe indtjening. På denne baggrund anbefaler udvalget, at 
ledelsesbekendtgørelsens bestemmelser om kreditpolitikkens 
risikostyringsprincipper præciseres på dette område. 
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