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Executive summary 

The purpose of this thesis is to estimate the value of the Danish mortgage bank BRFkredit a/s. 

 

BRFkredit was founded in 1959. Today the company is the smallest of five large mortgage banks in 

Denmark. The other companies in the mortgage sector are all part of big financial groups, which 

include banks, mortgage banks, realtors, insurance companies etc. – so called financial 

supermarkets.   

 

The Danish Mortgage Model is unlike any other mortgage system. Contrary to other mortgage 

systems, the Danish model builds on a pass through system that has a relation between the loan 

and the issued (mortgage) bonds which fund the mortgage loans, known as match funding. The 

bonds are traded on the stock market. This results in a market priced rate, and the market 

mechanisms ensures a market pricing of the bonds, and therefore the rates of the mortgage loans. 

The Danish mortgage sector is tightly legislated, which in many ways is an advantage for all 

parties. The investors get a fairly safe investment, the borrowers get a cheap mortgage loan and 

the mortgage banks have a popular product to sell.  

 

In the thesis we have made a strategic analysis of BRFkredit combined with an analysis of the 

historical financial reports, in order to forecast the future financial abilities of the company. The 

forecast forms the basis of the valuation of BRFkredit. 

 

The strategic analysis shows that BRFkredit has a weak competitive position at the moment, 

compared to the other companies in the industry. The main reasons are their prices and their 

distribution. The Danish mortgage banks mainly use 3 types of distributors: banks, realtors and 

themselves through their websites, branches etc. The analysis proves banks to be the most 

important distributor for the mortgage banks. BRFkredit founded BRFbank in 1995. However, the 

bank is a lot smaller than the affiliated banks of the competing mortgage banks. Apart from their 

alliance with the realtor group EDC-mæglerne, BRFkredit only has 2 branches. This is a lot less than 

the competing companies, which we believe have lead to declining market shares.  

 

BRFkredit’s other big problem is their prices. The mortgage loan rates are determined by the 

market powers as described above. However, lately BRFkredit has not been able to sell their bonds 

at the same rates as the competitors. One of the reasons is that BRFkredit has a lower issuer rating 

provided from the international rating company Moody’s. Combined with a rather low solvency 

and poor financial statements the past two years, the investors seem to demand a bigger return 
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on the bonds as compensation for the matter, which means higher mortgage rates for the 

borrowers in BRFkredit. The mortgage banks add a contribution rate to the mortgage loan 

services. BRFkredit has the highest contribution rate of Danish mortgage banks and combined with 

the highest mortgage rates, this is a competitive disadvantage. 

 

The financial analysis shows that BRFkredit make a profit on their core business, even though they 

still perform worse than their competitors. The fact that the company consistently has been able 

to increase their net interest income, and still make a profit on the core business, makes it 

reasonable to assume that the company can turn the decline in the total financial abilities around. 

 

The forecast we have made is based on the results of the strategic analysis where we have 

uncovered the company’s value drivers. We expect BRFkredit to have a rather poor year in 2010 

but we expect them to slowly regain their growth and earnings, due to their ability to make profit 

on their core business and due to the prospects of the other value drivers. 

 

We have calculated the value of BRFkredit a/s at DKK 6,210 million. We have estimated the value 

of BRFkredit based on the Discounted Cash Flow model, the DCF-model, and an excess return 

model called the RI-model.  

 

We have estimated the weighted average cost of capital, WACC, to 8.5 %, which reflect the rather 

high rate of the company’s obtained hybrid core capital, which is about 8.2 % when adjusted for 

tax. The level of WACC exceeds the company’s forecasted ability to make return on invested 

capital, which results in an estimated value below book value of the equity.  

 

Sensitivity tests show that the calculated value of the company is very sensitive to changes in 

WACC and changes in the forecasted assumptions. There are many variables which indicate that 

the valuation is attached with some uncertainty. 

 

The calculated value of DKK 6,210 million corresponds to a price/book value of 0.64. This is about 

the same level as P/B of banks listed in the Nordic stock exchange. The small cap banks have an 

average P/B of 0.66. The average P/B of for the listed banks all together, is 0.75. The value of 

BRFkredit at a P/B of 0.75 is DKK 7,298 million. P/B of the listed banks indicates that the calculated 

value of DKK 6,210 million is fairly reasonable. Overall we estimate the value of BRFkredit a/s as 

being somewhere between DKK 5,000 – 8,000 million. The book value of the company as of 31st 

December 2009 was DKK 9.730 million. 
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1 Indledning 

Denne opgave omhandler en analyse af BRFkredit som munder ud i en værdiansættelse af 

virksomheden.  

 

Værdiansættelse af en virksomhed stiller mange krav til valuaren. Det er nødvendigt at have et 

indgående kendskab til den pågældende virksomhed, ligesom det er vigtigt at have et indblik i 

virksomhedens omverden og den branche den agerer i. 

 

Børsnoterede virksomheder værdiansættes eksempelvis for at vurdere om en given aktie er over- 

eller undervurderet med henblik på eventuel investering i aktien. I sidste ende vil værdien af en 

børsnoteret aktie dog som hovedregel være det, markedet er villig til at betale. Dette er en følge 

af, at børsnoterede aktier handles på et effektivt aktiemarked, der fastsætter markedsværdien af 

aktierne, og dermed værdien af virksomheden. 

 

Værdiansættelse af unoterede virksomheder giver en hel række yderligere udfordringer. Dels kan 

det være sværere at sammenligne med tilsvarende virksomheder, da der ofte vil være specifikke 

forhold, der kan være af stor betydning for den enkelte virksomheds værdi, og dels er der ikke et 

effektivt marked, som bestemmer værdien af den pågældende virksomhed. I sidste ende er prisen 

for en given unoteret virksomhed dog også det, en given køber er villig til at betale. 

 

Realkreditinstitutter har ikke været værdiansat i nævneværdigt omfang de seneste år. Tidligere 

har der været mange fusioner og opkøb i branchen. I dag er nogle af de største selskaber ejet af 

storbanker. Realkredit Danmark er ejet af Danske Bank og Nordea Kredit er ejet af Nordea. Begge 

koncerner er børsnoterede, men markedsværdien af realkreditinstitutterne er ikke opgjort 

særskilt. De øvrige danske realkreditinstitutter er fondsejede og således ikke noteret på Børsen. 

 

Seneste overtagelse af et realkreditinstitut var da Nykredit overtog Totalkredit i 2003. Dette 

medførte, at Nykreditkoncernen blev den største indenfor realkredit i Danmark. I de seneste år 

har moderselskabet Nykredit Realkredit A/S været det største realkreditinstitut i Danmark. 

Tidligere var det Realkredit Danmark, som i dag er næststørst, efterfulgt af Totalkredit, som nu 

indgår i Nykreditkoncernen. Herefter følger Nordea Kredit, mens BRFkredit er det mindste af de 5 

store udbydere af realkredit til private på det danske marked. 
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2 Problemfelt 

Realkreditbranchen har, ligesom mange andre brancher, været påvirket af den globale finanskrise. 

Det danske realkreditsystem har dog været medvirkende til, at de danske realkreditinstitutter i 

grove træk ikke har været lige så hårdt ramt, som den øvrige finansielle sektor. Det skyldes blandt 

andet, at der er en indbygget sikkerhed i systemet i form af sikkerhed i fast ejendom.  

 

I realkreditbranchen i Danmark er der fem store aktører: Nykredit, Realkredit Danmark, 

Totalkredit, Nordea Kredit og BRFkredit – nævnt i rækkefølge efter størrelse (omsætning1, 

egenkapital og balancesum). Alle selskaberne har været mærket af finanskrisen. Dette er kommet 

til udtryk i årsregnskaberne – især for Nykredit i 2008 og for BRFkredit i både 2008 og 2009. Her 

realiserede begge selskaber underskud for første gang i nyere tid.  

 

Især BRFkredit står overfor store udfordringer i de kommende år. Selskabet er det af 

realkreditinstitutterne, der umiddelbart har præsteret dårligst under krisen. Samtidig er selskabet 

det mindste af de førnævnte, og kombineret med to på hinanden dårlige regnskabsår gør det 

selskabet interessant. Alle danske og europæiske kreditinstitutter er underlagt solvenskrav. Hvis 

BRFkredit fortsætter udviklingen med negative resultater, vil det på et tidspunktet blive svært at 

overholde disse solvenskrav. 

 

Selskabet kan derfor være et potentielt opkøbsemne for et af de andre realkreditselskaber eller 

eventuelt en dansk eller udenlandsk bankkoncern eller kapitalfond. Selskabet kan dog også 

potentielt overveje en børsintroduktion i bestræbelserne på at sikre sig kapital, således at 

solvenskravene kan overholdes på lang sigt. Derudover kan det ikke udelukkes, at udviklingen kan 

vendes til positive resultater, hvilket naturligvis vil kunne stabilisere og forbedre selskabets 

soliditet og solvens2. 

 

BRFkredit lider i øjeblikket under at blive udråbt som værende for dyre i forhold til 

konkurrenterne, grundet en højere bidragssats og lavere kurs på deres obligationer. Derudover ser 

det ud til, at de lider hårdt under deres manglende samarbejde med veletablerede 

pengeinstitutter. Pengeinstitutterne er en af de vigtigste samarbejdspartnere for 

realkreditinstitutterne. Det er herigennem at langt de fleste kunder bliver henvist. De øvrige 

realkreditselskaber har alle et tæt samarbejde med et eller flere store pengeinstitutter. BRFkredit 

har ligeledes etableret BRFbank, men denne har langt fra samme størrelse som konkurrenternes 

samarbejdspartnere. 

                                                           
1
 I denne afhandling sidestilles de finansielle virksomheders rente- og gebyrindtægter med omsætning. 

2
 Solvenskrav for finansielle virksomheder er lovbestemt, og solvensen må således ikke være under lovkravene. 

Finanstilsynet fører kontrol med de finansielle virksomheder, herunder realkreditinstitutterne. 
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Den økonomiske recession har umiddelbart ramt BRFkredit hårdere end de øvrige 

realkreditinstitutter. Dette kan være tegn på, at selskabet er på vej ind i en mere omfattende krise. 

To år med underskud, forhøjede solvenskrav, samt dårlig omtale i medierne er alt sammen noget, 

der taler for at BRFkredit står foran betydelige udfordringer i de kommende år. 

 

For at sikre virksomheden på lang sigt, er det nødvendigt at vende udviklingen, og det kan blive 

aktuelt at ændre den nuværende ejerstruktur. Hvis ikke udviklingen vendes inden for en relativt 

kort årrække, bliver selskabet nødt til at sikre sig yderligere kapital for at overholde stadigt 

skærpede solvenskrav3. Selskabet har allerede optaget statslån i form af hybrid kernekapital, for at 

sikre sig gennem den nuværende krise. 

 

Yderligere kapitaltilførsel kan ske på flere forskellige måder, men nogle af de oplagte i BRFkredits 

tilfælde kan i sidste ende være et salg til en kapitalfond eller et konkurrerende kreditinstitut, 

nationalt såvel som internationalt, eller måske en børsintroduktion.  

 

Ved et egentligt salg eller ved en børsintroduktion er det vigtigt at kende virksomhedens værdi – 

både for de potentielle købere og for sælger. Selve værdiansættelsen beror i høj grad på et godt 

kendskab til virksomheden og de fremtidige indtjeningsmuligheder. Dette skal så munde ud i et 

budget som igen lægger til grund for selve værdiansættelsen. Værdiansættelsen indeholder 

ligeledes parametre, som er forskellige fra virksomhed til virksomhed, herunder vækstpotentiale 

og afkastkrav. Budgettet og de øvrige parametre i værdiansættelsen skal afdækkes præcist for at 

skabe en retvisende værdi af selskabet. 

 

  

                                                           
3
 Solvensen opgøres på baggrund af de risikovægtede udlån i forhold til egenkapital, og skal udgøre mindst 8 %. Hybrid 

kernekapital indgår i beregningsgrundlaget. Emnet behandles senere i afhandlingen. 
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3 Problemformulering 

Med udgangspunkt i ovenstående problemstilling vil vi foretage en virksomhedsanalyse, udarbejde 

et budget og en værdiansættelse med henblik på at finde frem til følgende: 

 

Hvad er markedsværdien af BRFkredit a/s ? 

 

For at besvare ovenstående, vil vi desuden finde svar på følgende underspørgsmål: 

 

 Hvordan påvirker omverdenen BRFkredit og hvilken betydning har det? 

 Hvordan er BRFkredits konkurrencemæssige position? 

· Hvilke strategiske fordele/ulemper har selskabet i forhold til konkurrenterne, og hvad 

betyder det for BRFkredits fremtidige indtjeningsmuligheder? 

· Hvilke styrker og svagheder besidder selskabet i forhold til konkurrenterne?  

· Hvordan er selskabets indtjening og vækst sammenlignet med konkurrenterne? 

· Hvilke afsætningsmæssige risici står BRFkredit overfor og hvordan ser den forventede 

vækst for selskabet ud? 

 Hvad er kapitalafkastkravet i forbindelse med eventuelt investering i BRFkredit? 

 Hvor følsom er den beregnede værdi? 
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4 Metode og teorivalg 

4.1 Metode 

Afhandlingen er udarbejdet i henhold til retningslinjerne i studievejledningen for Cand.merc.aud. 

studiet på Copenhagen Business School.  

 

Vi har i dette projekt benyttet vidensproduktionen4, som består af 4 grundelementer der kobles 

sammen med analyser, tolkning og syntese. De 4 grundelementer består af 

”Problemformulering/Spørgsmål”, ”Empiri/Data”, ”Teori” og ”Konklusioner/Svar”.  

 

Figur 1: Vidensproduktion 

 
Kilde: Den Skinbarlig Virkelighed, Ib Andersen, s. 24 

 

Det vil sige, at vi laver en problemformulering med en beskrivelse af problemet, samt de 

spørgsmål vi ønsker besvaret i projektet. Derefter vil vi indsamle data og foretage analyser i form 

af beskrivelse og undersøgelse af virksomheden, branchen og omverdenen samt indsamlet 

talmateriale. I analysen foretager vi økonomiske beregninger og betragtninger, ligesom vi i 

analysen foretager vurderinger på baggrund af vores indsamlede data. Data vil bestå af både 

kvalitative data, blandt andet i form af interview, og kvantitative data, såsom tilgængeligt 

talmateriale fra virksomhedens årsrapporter og perioderegnskaber mv. Data bearbejdes og 

anvendes til analyse af virksomheden med henblik på at identificere værdidrivere mv., der danner 

grundlag for den efterfølgende budgettering og værdiansættelse.  

                                                           
4
 Den Skinbarlige Virkelighed, Ib Andersen, s. 23 

Analyse/ 
Tolkning

Problem-
formulering/ 

Spørgsmål
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4.2 Modeller 

4.2.1 Virksomhedsanalyse 

Til besvarelsen af problemformuleringen vil vi benytte udvalgte strategiske modeller til analysen af 

virksomheden. Derudover vil en regnskabsanalyse supplere den strategiske analyse og samlet set 

danne grundlag for den forventede udvikling i form af budgettet, der danner grundlag for den 

egentlige værdiansættelse af selskabet. 

 

Vi har til den strategiske virksomhedsanalyse fundet det relevant at benytte følgende modeller: 

PESTEL, Porters Five Forces, Porters Værdikæde5 og SWOT. 

 

4.2.1.1 PESTEL 

PESTEL-modellen6 er en model, der belyser virksomhedens omverden. P (political) belyser de 

politiske forhold som påvirker virksomheden. E (economical) belyser de samfundsøkonomiske og 

demografiske forhold mv. S (social) belyser de sociokulturelle forhold, livsstil mv. T (technological) 

belyser de teknologiske og fysiske forhold, herunder udvikling. E (environmental) belyser 

miljøforhold og L (legislation) beskriver de lovgivningsmæssige forhold, der påvirker 

virksomheden. 

 

Ved hjælp af analysen vil vi identificere og vurdere de påvirkninger omverdenen har på 

realkreditbranchen og dermed BRFkredit, samt hvad disse makroforhold giver virksomheden af 

muligheder og trusler i forhold til afsætnings- og indtjeningsforhold fremover. 

 

4.2.1.2 Porters Five Forces 

Porters Five Forces7 er en branchemodel, der kan bruges til at analysere den branche 

virksomheden befinder sig i. Den er udviklet af Michael Porter, som anses som en af de førende 

eksperter på området, og modellen er meget anvendt til analyse af konkurrenceforholdene i en 

bestemt branche – i dette tilfælde realkreditbranchen. En virksomheds evne til at skabe værdi til 

aktionærerne sammenfattes af Michael Porter i fem markedskræfter, som er: 

  

                                                           
5
 Værdikæden vil blive anvendt i tilpasset form, således at den passer til en finansiel virksomhed som BRFkredit 

6
 Kilde: International Markedsføring, F. Andersen m.fl., s. 140 

7
 Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse, J. Elling og O. Sørensen, s. 73 
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 Leverandørernes forhandlingsstyrke 

 Kundernes forhandlingsstyrke 

 Truslen fra potentielle indtrængere, herunder adgangsbarrierer 

 Truslen fra substituerende produkter 

 Konkurrencesituationen i branchen 

 

Branchens karakteriska og den indbyrdes konkurrence har indflydelse på BRFkredits evne til at 

skabe aktionærværdi, hvilket blandt andet kommer til udtryk ved gennemgang af de fem 

markedskræfter8. Vi vil ved hjælp af analysen finde ud af hvordan situationen i realkreditbranchen 

er, samt hvor den er på vej hen, for derigennem at vurdere hvilke forhold, der har særlig 

indflydelse på BRFkredits nuværende og fremtidige markedsposition. Herunder vil analysen have 

til formål at afdække nogle af BRFkredits styrker og svagheder samt give et billede af hvilke 

muligheder og trusler branchen, og dermed også BRFkredit står overfor og hvad det betyder for 

BRFkredit fremadrettet. Vi vil i forbindelse med analysen inddrage de 4 P’er9 samt de 7 O’er10, som 

dækker henholdsvis selskabernes handlingsparametre og kundernes købsadfærd. 

 

4.2.1.3 Porters værdikæde 

Værdikædeanalysen er en analyse af de ikke-finansielle værdidrivere, og bruges til at kortlægge 

virksomhedens kompetencer11. I værdikædeanalysen inddeles de primære aktiviteter i 

virksomheden i en kæde, og for at kunne gennemføre disse aktiviteter kræves der en række 

støtteaktiviteter, fx infrastruktur, ledelse, teknologisk udvikling/IT m.fl. I nogle tilfælde kan 

støtteaktiviteterne være mere værdiskabende end de primære aktiviteter. Vi vil i vores opgave 

tilpasse den traditionelle værdikædeanalyse, så vi kan anvende analysen til vurdering af BRFkredits 

evne til at skabe konkurrencemæssige fordele og dermed merværdi. Vi vil anvende 

værdikædeanalysen for at afdække de ikke-finansielle værdidrivere. 

 

Resultaterne af den strategiske analyse vil vi til sidst opsummere i et afsnit, hvor vi ligeledes giver 

vores vurdering af, hvilken betydning det får for de enkelte værdidrivere. Betydningen vil komme 

til udtryk i form af en ”score” af, hvor godt BRFkredit er stillet indenfor de enkelte områder. 

 

                                                           
8
 Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse, J. Elling og O. Sørensen, s. 73 

9
 Kilde: International Markedsføring, F. Andersen m.fl., s. 24  

10
 Kilde: www.business.aau.dk/ha/HA/4sem/.../HA4-afs_tning-JV-3.pdf 

11
 Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse, J. Elling og O. Sørensen, s. 78 



Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Værdiansættelse af 
  BRFkredit 

 

9 
 

4.2.2 Regnskabsanalyse 

I regnskabsanalysen kommenterer vi på realkreditinstitutternes hoved- og nøgletal. Til brug for 

regnskabsanalysen reformulerer vi resultatopgørelser og balancer, og benytter Dupont-strukturen 

til at analysere virksomhedernes nøgletal. I analysen vil vi desuden korrigere for nedskrivninger 

m.m., hvilket svarer til en EBIT betragtning12. Derudover vil vi supplere med en analyse af en 

række branchespecifikke nøgletal, for at belyse nogle af de aspekter som Dupont-strukturen ikke 

kommer ind på i så høj grad. 

 

4.2.3 SWOT 

Resultaterne af virksomhedsanalysen og regnskabsanalysen vil vi sammenfatte i en SWOT-

analyse13, som kan bruges til at identificere virksomhedens styrker (S), svagheder (W), muligheder 

(O) og trusler (T). 

 

4.2.4 Budget 

På baggrund af de forudgående analyser af virksomheden og dennes finansielle og ikke-finansielle 

værdidrivere vil vi udarbejde et budget for BRFkredit. Budgettet danner grundlag for selve 

værdiansættelsen. Vi vil budgettere fem år frem efterfulgt af en terminalperiode. Vi mener ikke 

der er basis for at budgettere mere end fem år frem, da usikkerheden i budgettet kan blive for 

stor, og dermed skabe mere støj end nødvendigt. 

 

4.2.5 Værdiansættelse 

For at værdiansætte BRFkredit vil vi først beskrive formålet med at værdiansætte virksomheder, 

samt give et lille overblik over hvilke modeller der eksisterer til at værdiansætte samt hvad 

forskellene er på de mest gængse modeller. Værdiansættelsesmodellerne og de øvrige forhold 

omkring værdiansættelsen er behandlet i afsnit 11.  

 

Til at værdiansætte BRFkredit har vi, på baggrund af en gennemgang af de forskellige modeller, 

valgt følgende værdiansættelsesmodeller:  

 

 

 

 

                                                           
12

 Kilde: Anbefalinger og Nøgletal 2010, side 25 
13

 Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse, J. Elling og O. Sørensen, s. 105 
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 DCF-modellen14 (Discounted Cash Flow), som er en kapitalværdibaseret 

værdiansættelsesmodel 

 

 RI-modellen15 (Residualindkomst-modellen), som ligeledes er en kapitalværdibaseret 

værdiansættelsesmodel  

 

DCF-modellen er valgt på baggrund af at den primært anvender de fremtidige 

indtjeningsmuligheder, og er en af de mest benyttede modeller og generelt er betragtet som en af 

de mest gængse modeller. 

 

RI-modellen tager udgangspunkt i den nuværende egenkapital og tillægger tilbagediskonteret 

residualindkomst for de kommende år. 

 

Som følge af at modellerne bygger på samme grundlag, skal den beregnede værdi være den 

samme, uanset hvilken af modellerne der anvendes. De supplerer således hinanden, og giver 

dermed et billede af om modellerne er korrekt anvendt. At man ved anvendelse af begge modeller 

når frem til samme resultat, er dog ikke nødvendigvis ensbetydende med, at den beregnede værdi 

af virksomheden er korrekt. 

 

De relative værdiansættelsesmetoder kan ligeledes være anvendelige, da der med udgangspunkt i 

eksempelvis en børsnoteret virksomhed, kan beregnes en værdi på baggrund af multipler. Det har 

desværre ikke vist sig muligt at finde fuldt sammenlignelige virksomheder til formålet. Vi har 

således vurderet, at det bedste sammenligningsgrundlag er de danske pengeinstitutter. Vi har 

således foretaget sammenligning og beregning af BRFkredits værdi på baggrund af kurs/indre 

værdi i forhold til de børsnoterede pengeinstitutter. 

 

 

  

                                                           
14

 Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse, J. Elling og O. Sørensen, s. 32 
15

 Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse, J. Elling og O. Sørensen, s. 32 
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4.3 Opgavestruktur 

Opgavestrukturen fremgår af nedenstående: 

 

Figur 2: Opgavestruktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
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5 Dataindsamling og kildekritik 

Datamaterialet i projektet består af sekundære kvalitative og kvantitative data16, der er indsamlet 

ved desk research, og primære kvalitative data indsamlet ved field research. Som ulempe ved desk 

research indsamlingsmetoden er blandt andet, at dataene er indsamlet med et bestemt formål, og 

derfor gør vores indgangsvinkel smal. Derfor er det vigtigt, at validiteten af de data vi anvender, 

bliver sandsynliggjort. Samtidig har vi forsøgt at validere vores data ved at anvende flere 

forskellige kilder, der peger i samme retning. Det samme forhold kan være gældende for field 

research, da afsenderen kan være subjektiv i sine informationer, hvilket kan skyldes 

interessesammenfald. Vi har derfor forsøgt at forholde os objektive i den forbindelse. Vi har i 

opgaven hovedsageligt gjort brug af informationer hentet fra internettet, herunder 

brancherelevante hjemmesider samt perioderapporter og årsrapporter. Talmaterialet er hentet 

fra realkreditselskabernes offentliggjorte perioderapporter og årsrapporter. 

 

De sekundære kvalitative og kvantitative data vi har valgt at bruge i afhandlingen, er fortrinsvis 

skrevet af anerkendte eksperter. En del af materialet er dog skrevet af branchen generelt, eller er 

udgivet af de enkelte selskaber. Dette gælder ikke mindst periode- og årsrapporter. De primære 

data er indsamlet på baggrund af interview af en branchekendt ekspert samt skriftlige spørgsmål 

til en af branchens mest profilerede cheføkonomer. For alt materiale er det væsentligt at vurdere 

og behandle informationerne kritisk, da indholdet kan være farvet af afsendernes egne interesser. 

 

I regnskabsanalysen er realkreditinstitutternes årsrapporter anvendt til analyse af beretninger mv. 

samt udtræk af tal til analysebrug. Tallene er reformuleret og opstillet til analyseformål. 

Årsrapporterne er delvist farvede af afsendernes interesse i at få institutterne til at fremstå bedst 

muligt. De er dog revideret af eksterne revisorer, hvilket er med til at validere indholdet, primært 

talmæssigt, men også i forhold til beretningerne. Nogle nøgletal er hentet fra Finansforbundets 

hjemmeside, som vurderes som en troværdig og uafhængig kilde. Nøgletallene er stikprøvevis 

efterberegnet uden bemærkninger. Vi har således vurderet, at tallene er velegnede til brug for 

vores analyse. Vi har foretaget yderligere beregning af nøgletal, hvor det er vurderet at dette vil 

tilføre opgaven værdi. Nøgletal er beregnet på baggrund af Anbefalinger & Nøgletal 2010 samt 

Regnskabsanalyse og værdiansættelse. 

 

Kildehenvisninger er beskrevet med titel eller internetsti. Der er lavet fuldstændig kildehenvisning 

hvor vi har vurderet det nødvendigt. Dette gælder ligeledes for citater, som desuden vil være 

markeret, således at det fremgår, at der er tale om et citat. Anvendt litteratur og øvrige kilder 

fremgår af litteraturlisten.  

                                                           
16

 Den Skinbarlige Virkelighed, Ib Andersen, s. 151 
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6 Afgrænsning 

Vi udarbejder en analyse og værdiansættelse af et dansk realkreditinstitut. Vi vil i opgaven 

foretage sammenligninger og analyser i forhold til de øvrige danske realkreditinstitutter. Vi 

afgrænser os fra at foretage nævneværdige sammenligninger med internationale selskaber, da de 

adskiller sig markant fra de danske, som følge af de lovgivningsmæssige rammer og de tilknyttede 

risici, der er forbundet med driften. Det danske realkreditsystem er unikt, hvorfor vi begrænser os 

til sammenligning med de danske selskaber. 

 

BRFkredit koncernen består af såvel realkredit- som bankvirksomhed. Vi vil i analysen og 

værdiansættelsen fokusere på realkreditvirksomheden, som udgør langt størstedelen af 

koncernens forretningsområde. Bankvirksomheden vil blive beskrevet og analyseret i mindre grad, 

hvor det vurderes at tilføre opgaven værdi. Regnskabsanalysen og værdiansættelsen vil således 

tage udgangspunkt i moderselskabet BRFkredit a/s. Dette øger desuden sammenligneligheden 

med de konkurrerende realkreditvirksomheder. Derudover vil en fyldestgørende analyse og 

budgettering af BRFbank have indhold til at udgøre en hel afhandling i sig selv. Afgrænsningen 

medfører, at vi i budgetteringen har ansat driftspåvirkningen af BRFbank til kr. 0 samt udviklingen i 

aktivet til en 0-vækst. 

 

I analysen vil vi foretage sammenligning med de fire største realkreditinstitutter (Nykredit, 

Realkredit Danmark, Totalkredit og Nordea Kredit), da disse udgør BRFkredits primære peer17. 

Disse selskaber udbyder alle realkreditlån til private. Den danske realkreditbranche består 

desuden af DLR Kredit, LR Realkredit og FIH Realkredit, som alle er mere eller mindre 

specialiserede indenfor eksempelvis erhverv og landbrug. Vi afgrænser os fra at inddrage disse i 

analysen, da de ikke vurderes at indgå i BRFkredits primære peer, blandt andet på grund af 

forskellige kundegrundlag. 

 

Vi har valgt at foretage analysen på baggrund af en periode på 6 år18. Der hvor vi har vurderet det 

relevant, er vi gået længere tilbage i tid. Årsagen er primært, at sammenligneligheden er bedst i 

perioden fra 2005 og frem, da selskaberne her overgik til regnskabsaflæggelse efter IFRS19. 

Endvidere er analysen primært foretaget som en ekstern analyse, baseret på informationer der er 

offentligt tilgængelige. Det medfører, at der er risiko for at relevante forhold ikke behandles, og at 

den estimerede værdi ikke nødvendigvis er den korrekte værdi af BRFkredit. 

 

                                                           
17

 Peer udgør den gruppe af selskaber, som et givent selskab bedst kan sammenligne sig med 
18

 Perioden 2005 – 2009 samt 1. – 3. kvartal 2010 
19

 International Financial Reporting Standards 
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Værdiansættelse efter DCF-modellen og RI-modellen tager udgangspunkt i henholdsvis fremtidige 

frie pengestrømme og fremtidige afkast. Der foretages af den grund kun en begrænset analyse og 

gennemgang af anvendt regnskabspraksis og enkelte øvrige dele af de årsrapporter, der ligger til 

grund for den øvrige analyse, da det ikke vurderes at have væsentlig indflydelse i forhold til 

værdiansættelsen. 

 

Informationsindsamlingen er stoppet den 31. januar 2011, hvorfor eventuelt relevant materiale, 

der er offentliggjort efter denne dato, ikke er medtaget i afhandlingen. 

 

7 Målgruppe 

Målgruppen for afhandlingen er vejleder og censor samt personer med interesse for: 

 

 værdiansættelse af virksomheder 

 realkreditbranchen i almindelighed 

 BRFkredit i særdeleshed 

 

Den sekundære målgruppe for projektet er andre cand.merc. studerende med interesse for 

området. 
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8 Virksomhedsbeskrivelse 

Nedenfor følger en beskrivelse af BRFkredit, som indeholder et overblik over selskabets historie, 

organisationen som den ser ud i dag, samt et overblik over selskabets produkter og dets mission 

og vision. Virksomhedsbeskrivelsen har til formål at skabe et kendskab til virksomheden, samt give 

et indblik i hvad BRFkredit handler om. 

 

8.1 BRFkredits historie 

BRFkredit blev etableret i 1959 som en uafhængig erhvervsdrivende fond med tilladelse til at yde 

tredjeprioritetslån20 under navnet Byggeriets Realkreditfond, forkortet BRF. Formålet var dengang 

at yde "særlig kredit" til bestemte, godkendte formål21. 

 

Da realkreditloven blev ændret i 1970, blev den hidtidige 3-lags finansiering afskaffet. Det betød at 

BRFkredit fik tilladelse til at yde realkreditlån. Lovændringerne førte til fusioner af flere danske 

realkreditinstitutter, og i 1975 fusionerede Byggeriets Realkreditfond med Danmarks første 

realkreditkreditinstitut, Husejernes Kreditkasse i Kjøbenhavn, som var stiftet i 1797 til opbygning 

af København, efter den store brand i 179522.  

 

I 1989 blev en ny realkreditlov vedtaget. Denne gang som følge af Danmarks medlemskab af EF 

som medførte gennemførelse af en række EF-direktiver23. Dette betød at realkreditvirksomheder 

kunne drive virksomhed som aktieselskab. Byggeriets Realkreditfond skiftede derfor i 1989 juridisk 

struktur, og aktiviteterne blev overført fra fonden til et nyt, helejet datterselskab med navnet 

BRFkredit a/s. Fonden skiftede ved den lejlighed navn til BRFfonden24. Koncernens struktur følger i 

næste afsnit. 

 

 

                                                           
20

 Det gamle system byggede 3 finansieringslag, hvor kreditforeninger udlånte op til 60 % (1. prioritet), 
hypotekerforeninger op til 75 % (2. prioritet) og reallånefonde ligeledes op til 75 % (tredjelagsbelåning). Kilde: 
Harmonisering og konvergens – på realkreditområdet, F. Meding, s. 54 ff. 
21

 Kilde: www.brf.dk/C1256F5C005ADF31/alldocs/DOCJWIK-5LFD5K?OpenDocument 
22 Den store brand ødelagde store dele af København og skabte et akut behov for finansiering, da datidens 

forsikringsselskaber ikke havde mulighed for at betale for genopbygning af byen efter de omfattende ødelæggelser. 
Løsningen blev det vi i dag kender som realkredit. Investorer stillede midler til rådighed mod til gengæld at få en 
forholdsvis sikker investering. På det tidspunkt foreskrev lovgivningen, at renten ikke måtte overstige 4 %. Derfor var 
det væsentligt, at sikkerheden var høj. Det blev den i kraft af en solidarisk hæftelse fra låntagernes side, hvilket 
minimerede risikoen for tab for den enkelte investor. Dette er stadig en af de centrale mekanismer i det danske 
realkreditsystem. Kilde: www.brf.dk/C1256F5C005ADF31/alldocs/DOCJWIK-5KYKGT 
23

 Kilde: Harmonisering og konvergens – på realkreditområdet, F. Meding, s. 65 
24 Kilde: www.da.wikipedia.org/wiki/BRFkredit 
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I 1989 indgik BRFkredit et samarbejde med EDC-mæglerne, som stadig udgør et af koncernens 

vigtigste eksterne distributionsled. I 1995 stiftede BRFkredit BRFbank for at udvide forretningen 

med øvrige finansieringsydelser, således at BRFkoncernen kunne tilbyde kunderne 

totalfinansiering af ejendomme. 

 

I løbet af 1990’erne og starten af 2000’erne indgik BRFkredit en række strategiske samarbejde 

med små og mellemstore pengeinstitutter, for at styrke deres distributionsnet yderligere. Disse 

samarbejder, er dog alle ophørt siden hen. 

 

Ophøret af de strategiske samarbejder med bankerne og de seneste års finanskrise har sat sine 

tydelige spor på koncernens regnskaber, og BRFkredit befinder sig i øjeblikket i hvad der må 

betegnes som en krise. Dette kommer også til udtryk i, at selskabet i 2009 optager lån i form af 

hybrid kernekapital, for at sikre sig at lovgivningens solvenskrav bliver overholdt på længere sigt. 

 

8.2 Organisationen 

BRFkredits direktion består af administrerende direktør Sven Arne Blomberg og direktør Carsten 

Tirsbæk Madsen. Sven Arne Blomberg har været direktør i selskabet siden 1995 og har siden 

starten af 1990’erne været medlem af adskillige bestyrelser og har derudover haft flere 

direktionsposter25. Carsten Tirsbæk Madsen har enkelte bestyrelsesposter bag sig, inden han 

indtrådte i direktionen i BRFkredit fra 200126.  

 

Bestyrelsen består af 6 erhvervsfolk samt 3 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen udgøres af: Advokat Oluf Christian Engell (bestyrelsesformand), næstformand Kurt 

Bligaard Pedersen, bestyrelsesmedlem Troels Willer Behr, bestyrelsesmedlem Lars Henrik Munch, 

bestyrelsesmedlem Aksel Christian Lauesgaard Nissen, bestyrelsesmedlem Kristian May samt 

Thomas Peter Sandelius (medarbejdervalgt), Jan Frederiksen (medarbejdervalgt) og Laila Mejlstrup 

Busted (medarbejdervalgt)27. 

 

Selskabet har ca. 730 ansatte, hvoraf langt størstedelen er placeret på selskabets hovedkontor i 

Lyngby.  

 

                                                           
25

 Kilde: www.biq.dk 
26

 Kilde: www.biq.dk 
27

 Kilde: www.brf.dk/C12569D50035A140/alldocs/DOC-brfkredit-bestyrelse samt årsrapport 2009 
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BRF koncernen består af: BRFfonden, BRFholding a/s, BRFkredit a/s, BRFbank a/s, 

Ejendomsselskabet Nørreport 26, 8000 Århus C. a/s, Ejendomsselskabet Nørgaardsvej 37-41, 2800 

Lyngby a/s og EDC-Partner A/S. 

 

Ejerstrukturen fremgår af nedenstående diagram: 

 

Figur 3: Koncerndiagram 

BRFfonden og BRFholding er uden egentlig aktivitet. Eneste aktivitet består i at eje BRFkredit a/s. 

Både fonden og holdingselskabet blev som nævnt ovenfor etableret i forbindelse med BRFkredits 

omdannelse til aktieselskab i 1989. 

 

BRFkredit, som er koncernens flagskib, havde i 2009 en omsætning28 på mio. kr. 11.424. og et 

negativt resultat før skat på mio. kr. 855, jf. bilag 1.  

 

BRFbank blev etableret i 1995 men begyndte først at drive reel bankvirksomhed fra 2007/200829. I 

2009 havde selskabet en omsætning på t.kr. 350.386 og et negativt resultat før skat på t.kr. 

750.64330. 

 

                                                           
28

 Omsætningen består her af renteindtægter, gebyrer og kursreguleringer, jf. desuden bilag 1 
29

 Kilde: BRFbank a/s, årsrapport 2009, side 1 
30

 Årets nedskrivninger overstiger årets omsætning! Kilde: nn-erhverv.dk samt BRFbank a/s, årsrapport 2009 
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Ejendomsselskabet Nørreport blev etableret i 1990 og har til formål at udleje selskabets ejendom 

til erhvervsmæssig anvendelse. Ejendommen fungerer som domicil for BRFkredits afdeling i Århus. 

Selskabet havde en omsætning på t.kr. 5.256 og realiserede et resultat før skat på t.kr. 3.357 i 

2009. Resultatet var dog påvirket positivt af en tilbageførsel af nedskrivning på ejendommen med 

t.kr. 1.300. 

 

Ejendomsselskabet Nørgaardsvej blev stiftet i 2005 og har til formål at eje og udleje en 

parkeringsplads. Selskabet har i 2009 haft en omsætning på t.kr. 255 og realiserede et underskud 

før skat på t.kr. 4.795. Underskuddet skyldes nedskrivning på ejendommen med t.kr. 4.800. 

 

Udover ovenstående ejer BRFkredit en andel i E-Nettet Holding A/S, stiftet i 2004, som igen ejer E-

Nettet A/S, stiftet i 1998. E-Nettet koncernen har til formål at eje og udleje rettigheder til systemer 

til udveksling af data i forbindelse med ejendomsfinansiering og –handel samt at drive, 

vedligeholde og videreudvikle en digital platform herfor. E-Nettet koncernen er ejet af en 

sammenslutning af de danske realkreditinstitutter. BRFkredits ejerandel udgør under 20 %. 

Koncernen havde en omsætning på t.kr. 91.110 og realiserede et underskud på t.kr. 20.765 i 2009. 

 

8.3 Produkter, mission og vision 

Nedenfor følger en kort gennemgang af BRFkredits produkter samt selskabets mission og vision. 

 

Produkter 

BRFkredit tilbyder en række forskellige produkter inden for realkredit. Produktpaletten afviger i al 

væsentlighed ikke fra konkurrenternes. Produkterne omfatter: 

 

 Fastforrentede lån – de almindeligt kendte obligationsbaserede realkreditlån med fast rente 

 Rentetilpasningslån – kontantbaserede lån, hvor renten tilpasses enten hvert år, hvert 3. eller 5. år 

 Garantilån – rentetilpasningslån, hvor der gives garanti for hvor meget rente kan stige 

 Kort Garantilån – rentetilpasningslån, hvor der gives tidsbestemt garanti for hvor meget renten kan stige 

 Rentefaldslån – produkt hvor renten kan tilpasses hvis den falder i lånets løbetid 

 Afdragsfrie lån – afdragsfrihed kan kombineres med alle ovenstående lån og løbe fra 8 til 10 år 

 

Produkterne svarer som skrevet ovenfor i vid udstrækning til konkurrenternes udbud. 

Betegnelserne for de forskellige lån varierer fra det ene institut til det andet, og navnene på de 

forskellige lån anvendes blandt andet i markedsføringsøjemed. Substansen i dem er dog stort set 

den samme. 
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Et af de nyeste produkter i branchen er BRFkredits ”Kort Garantilån” med 4 % renteloft. Som 

navnet indikerer, er der tale om et lån, der i en kort periode sikrer låntageren mod at renten stiger 

til over 4 %. Den korte periode udgør 6 år, og på den måde kan lånet i et vist omfang minde om et 

rentetilpasningslån med tilpasning hvert 5. år, et F5 lån. Der er dog en række forskelle: ”Kort 

Garantilån” er de første år, hvor garantien gælder i realiteten et obligationslån. Når garantien så 

udløber overgår lånet til at være et kontantlån som de almindelig kendte rentetilpasningslån, hvor 

rentetilpasningen foretages 1 gang årligt – altså et F1 lån. Lånet er et fint eksempel på branchens 

ønske om kontinuerligt at tilbyde nye produkter i kampen om kunderne. 

 

BRFkredit har følgende erklærede mission og vision: 

 

”Mission:  

BRFkredit finansierer fast ejendom og tilbyder dertil knyttede finansielle produkter og services. 

 

Vision:  

 at låntagere oplever BRFkredits salg og rådgivning som markedets enkleste og BRFkredits 

produkter og priser som værende blandt de bedste og mest konkurrencedygtige 

 at obligationsinvestorer vurderer, at de ved køb af BRFkredits obligationer foretager en 

investering, som giver dem et konkurrencedygtigt afkast 

 at vores samarbejdspartnere oplever, at BRFkredits produkter er nemme at formidle, samt at 

de tilfører kunder merværdi 

 at sammensætningen af medarbejdere er mangfoldig – og at medarbejderne oplever 

BRFkredit som en sund og attraktiv arbejdsplads”31 

 

Selskabets evne til at leve op til disse erklærede mål vil blive yderligere behandlet i den 

efterfølgende strategiske analyse. 

 

  

                                                           
31

 Kilde: BRFkredit a/s, årsrapport 2009, s. 2 
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9 Strategisk analyse 

Den strategiske analyse af BRFkredit har til formål at afdække de væsentligste af selskabets ikke-

finansielle værdidrivere, for derigennem at være i stand til at budgettere selskabets økonomiske 

præstationer de kommende år. 

 

Den strategiske analyse vil bestå af en omverdensanalyse, en brancheanalyse samt en intern 

analyse af BRFkredit kombineret med en regnskabsanalyse.  

 

Resultatet af den samlede analyse vil blive sammenfattet i en SWOT-analyse. 

 

9.1 Omverdensanalyse 

Omverdensanalysen foretages med udgangspunkt i PESTEL-modellen. Formålet med analysen er 

at klarlægge de udefrakommende faktorer, der har indflydelse på realkreditmarkedet, og hvilke 

påvirkninger de har i forhold til BRFkredit og dermed budgetfasen som er grundlaget for 

værdiansættelsen af selskabet. 

 

Figur 4: PESTEL 

 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
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9.1.1 Politiske forhold 

Realkreditbranchen er påvirket af de love og regler som politikerne justerer, tilpasser, indfører og 

afskaffer samt de politiske strømninger, som går forud for dette. De seneste år har dette ikke 

været så meget i form af ændringer rettet direkte mod realkreditbranchen, men nærmere afledte 

konsekvenser af ændringer i skatte- og ejendomsforhold, der har haft betydning.  

 

Der er dog en væsentlig undtagelse, som fik stor betydning for låntagerne, nemlig da regeringen i 

2008 var bange for konsekvenserne af den forestående rentetilpasning af de 1-årige 

rentetilpasningslån. Renten var steget i perioden op til rentetilpasningen, og økonomer spåede at 

renten kunne lande helt oppe på omkring 7 %. Regeringen frygtede at det ville betyde, at mange 

ville komme i økonomisk klemme med en højere rente, hvilket kunne medføre et regulært boom i 

tvangsauktioner og personlige konkurser. Derfor blev der lavet en såkaldt ”redningspakke”, som 

bestod i ændring af de gældende regler for den Sociale Pensionsfonds investeringer. Ændringen 

gjorde det muligt for fonden at opkøbe rentetilpasningsobligationer for 27 milliarder, og derved 

holde kursen kunstigt oppe, hvorved renten ikke steg nær så voldsomt32. Dette kan, kombineret 

med den meget lave rente, have en andel i, at antallet af rentetilpasningslån er steget lige siden. 

Der kan tænkes at være opstået en forventning om, at regeringen igen vil sikre låntagerne mod for 

høje rentestigninger, hvorved risikoen i rentetilpasningslånene reelt er minimal. 

 

De politiske påvirkninger er i høj grad også et resultat af tendenserne i EU, da den danske 

lovgivning er underlagt EU lovgivningen. Det betyder at den danske realkreditbranche kan risikere 

at måtte indordne sig efter de regler, som er vedtaget i EU, og som ikke nødvendigvis tager hensyn 

til at det danske realkreditsystem ikke helt er som de øvrige EU landes. 

 

Gennemførelsen af EF reformen i 1989 betød, at det blev muligt at oprette nye 

realkreditinstitutter i form af aktieselskaber. Samtidig blev daværende realkreditinstitutter, 

herunder BRFkredit, omdannet til aktieselskaber. Der var dermed åbnet op for en liberalisering af 

markedet, hvilket også er en del af grundtanken med det europæiske samarbejde, nemlig at 

fremme det indre marked. 

 

Den generelle liberalisering gennem de seneste årtier har med at bankerne nu kan yde lån med 

sikkerhed i fast ejendom, ligesom realkreditinstitutterne kan oprette og eje pengeinstitutter. De 

politiske påvirkninger har således i et vist omfang været medvirkende til, at man kan tale om en 

brancheglidning33. 

                                                           
32 Kilde: www.borsen.dk/privatokonomi/nyhed/179534/ 
33

 Kilde: Harmonisering og konvergens – på realkreditområdet, F. Meding, s. 113 ff. 
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Endvidere har skattepolitikken en væsentlig indflydelse på markedsforholdende for 

realkreditbranchen og BRFkredit. Skattereformen fra 2010 har som hovedformål at lette skatten 

på arbejde. Det betyder blandt andet fjernelse af mellemskatten samt en hævning af 

topskattegrænsen. Samtidig reduceres rentefradraget gradvist fra ca. 33 % til 25 %, over en 

periode fra 2012 til 2019. Det betyder at befolkningen risikerer at blive hårdere ramt af renter på 

deres realkreditlån, da nettorenteomkostningerne vil blive højere. Omvendt betyder det dog at 

boligejere i arbejde vil blive beskattet mindre på grund af skattereformen.  

 

Rentefradraget er en væsentlig faktor for realkreditbranchen og BRFkredit, da det kan have 

betydning for om valget falder på om den nye bolig skal købes og finansieres gennem et 

realkreditlån, eller om der lejes en bolig. Da realkreditbranchen og BRFkredit lever af at formidle 

lån og rådgivning herom, har det en væsentlig indflydelse på markedet. 

 

Et andet politisk indgreb, der har haft stor positiv betydning for udviklingen på boligmarkedet, og 

ligeledes kan få stor negativ betydning ved en afskaffelse, er skattestoppet fra 2001, som har 

medført fastfrysning af ejendomsværdiskatten. Fastfrysningen af ejendomsværdiskatten vurderes 

at have en væsentlig andel de store stigninger i ejendomsværdierne siden 200134. En afskaffelse af 

skattestoppet vil efter alt at dømme betyde højere beskatning af ejerboliger, som det blandt andet 

er blevet foreslået af de økonomiske vismænd, samt diskuteret af de politiske partier på det 

seneste. Ifølge Ulrikke Ekelund (cheføkonom for BRFkredit) vil en brat afskaffelse af 

ejendomsværdiskattestoppet dog medføre, at tusindvis af danskernes huse ryger på 

tvangsauktion, som følge af at boligkøberne siden skattestoppet har taget udgangspunkt i, at 

fastfrysningen af ejendomsværdiskatten fortsætter uændret35. Under alle omstændigheder vil en 

stigning i ejendomsværdiskatten få konsekvenser for boligmarkedet. 

 

9.1.2 Økonomiske og demografiske forhold 

Den igangværende recession i Danmark og store dele af resten af verden betyder, at 

efterspørgslen på køb af bolig er faldet markant, og priserne på boligmarkedet er faldet i takt 

hermed. Denne udvikling betyder at flere boligejere er teknisk insolvente, hvilket vil sige at gælden 

i boligen overstiger værdien af aktivet. Resultatet af recessionen er, at realkreditselskabernes 

sikkerhed for at ejendommen kun må belånes med 80 % af ejendomsværdien er i fare. 

Realisationsværdien kan i nedgangstider let være under 80 % af den ejendomsvurdering, der lå til 

grund ved låneoptagelsen. Det betyder blandt andet at huse, der sælges på tvangsauktion, ofte 

                                                           
34

 Kilde: www.business.dk/diverse/skattestop-er-guld-vaerd-boligejere 
35

 Kilde: www.business.dk/diverse/skattestop-er-guld-vaerd-boligejere 
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sælges med tab til følge for realkreditselskabet. Dette har været medvirkende til, at der de seneste 

år har været større nedskrivninger på udlån. Derudover medfører lavere huspriser, at de 

tilsvarende lån også bliver mindre, hvilket betyder lidt lavere aktivitet for realkreditinstitutterne. 

 

Nedenfor fremgår udviklingen i tvangsauktioner for de seneste fem år: 

 

Tabel 1: Enfamiliehuse på tvang (2006-2010) 

År 2006 2007 2008 2009 201036 

Enfamiliehuse på tvang 792 867 1.586 2.342 3.006 
 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra Danmarks Statistik, 

www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1440 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, har der (som forventet under en økonomisk recession) 

været en markant stigning i antallet af tvangsauktioner. I 2008, hvor krisen begyndte i Danmark, 

sker der næsten en fordobling i forhold til de foregående år, og tendensen har været den samme i 

både 2009 og 2010. 

 

Recessionen medfører ligeledes et fald i låneomlægning samt udstedelse af tillægslån, da de nye 

ejendomsvurderinger ofte vil være lave, sammenlignet med de foregående år. 

 

Markedskræfterne har væsentlig indflydelse på rentedannelsen. Renten er en vigtig faktor i 

prisudviklingen på boligmarkedet. En lav rente vil betyde en større efterspørgsel, og vil hæve 

prisniveauet på markedet. Et effektivt marked sikrer, at der stort set altid vil være interesserede 

investorer til obligationerne, som danner grundlaget for lånene. Hvis efterspørgslen på 

obligationerne falder, vil kursen ligeledes falde og dermed vil renten stige. Dette vil så gøre 

obligationerne mere attraktive, og derfor tiltrække nye investorer osv. 

 

I forbindelse med de markante rentefald i 1990’erne, blev der omlagt rigtig mange lån til nye lån 

med lavere rente. Der blev indført rentetilpasningslån, baseret på korte obligationer, og fra 1. 

oktober 2003 blev der endvidere åbnet op for muligheden for at udbyde afdragsfrie lån i op til 10 

år. Det at realkreditinstitutterne fik en øget produktpakke kombineret med et skattestop og 

højkonjunktur, gav en voldsom effekt på prisudviklingen på boligmarkedet. Boligpriserne steg 

voldsomt i takt med at den almindelige vækst også steg markant. Friværdierne hos familien 

Danmark voksede, hvilket betød at realkreditinstitutterne oplevede en stigning i omlægning af lån, 

med dertil følgende indtjening på omlægningsgebyrer m.v.  

                                                           
36

 December måned 2010 er estimeret til 250 på baggrund af 2010 i øvrigt, hvilket svarer til gennemsnittet for året 
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Effekten af de afdragsfrie lån vil først komme til udtryk efter 2013, hvor de første afdragsfrie 

perioder begynder at udløbe. Her vil der muligvis være boligejere, som ikke vil være i stand til at 

betale lånet tilbage, da man i en 10-årig periode har haft et forhøjet rådighedsbeløb, hvilket kan 

have ført til forhøjet forbrug. Dette medfører en højere risiko for realkreditinstitutterne. Det kan 

desuden være meget risikabelt for låntagerne, hvis de har anvendt afdragsfriheden til at få 

husholdningsøkonomien til at hænge sammen på lånt tid. Effekten af de afdragsfrie perioder vil 

dog også afhænge af om låntagerne har mulighed for at optage nye afdragsfrie lån, hvilket blandt 

andet er påvirket af udviklingen i ejendomspriserne og dermed konjunkturerne. 

  

I årene efter afdragsfrihedens indtog kan man se en antydning af et fald i tvangsauktioner. 

Samtidig kan det økonomiske opsving dog også have væsentlig indflydelse på tallene. Se 

nedenstående tabel: 

 

Tabel 2: Enfamiliehuse på tvang (2001-2005) 

År 2001 2002 2003 2004 2005 

Enfamilieshuse på tvang 1582 1853 1904 1658 1183 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra Danmarks Statistik, 

www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1440 

 

Det nuværende renteniveau er historisk lavt. Det burde medføre en stigning i huspriserne. 

Grundet husprisernes himmelflugt de seneste år, og finanskrisens markante indtog, ser det dog ud 

til, at det lave renteniveau nærmere har medvirket til at afværge, at bunden er faldet helt ud af 

boligmarkedet. 

 

9.1.3 Sociokulturelle forhold 

Der er i Danmark en lang tradition for realkreditlån, da det er den mest normale måde at 

finansiere køb af bolig på. Siden 1960’erne er antallet af parcelhuse i Danmark steget markant, 

hvilket kan skyldes at flere ønsker at eje sin egen bolig. Derudover skyldes det også, at der bor 

færre i hver bolig, jf. nedenstående tabeller. Uanset begrundelsen betyder det for 

realkreditselskaberne, at der er flere boliger der skal finansieres. Derudover er kravene til 

boligerne øget. For eksempel er et traditionelt parcelhus fra 60’erne typisk 100-110 m2, hvorimod 

der typisk forventes en større bolig i dag, da der er et ønske om plads til flere og større rum. Det 

betyder ofte at der bygges nye og større huse på nyudstykninger, eller at de gamle parcelhuse 

udbygges eller rives ned for at gøre plads til en ny større og mere tidssvarende, og mere 

energibesparende bolig. 
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Af tabel 3, 4 og 5 fremgår fordelingen af boligtyper i Danmark samt udviklingen i boligernes 

størrelse de seneste 19 år. 

 

Tabel 3: Boligformer 2009   Tabel 4: Boligstørrelse i % (1990–2009) 

Ejerboliger  64 % 

 

Størrelse/år 1990 2000 2009 

Sociale boliger  19 % 

 

0-59 m2 12,8 13,5 12,3 

Andet eller uoplyst 8 % 

 

60-99 m2 37,2 37,6 37,2 

Andelsboliger 7 % 

 

100-159 m2 35,9 34,9 35,1 

Offentlige boliger 2 % 

 

Over 159 m2 13,0 14,0 15,3 

Kilde: Danmark i tal 2010, Danmarks Statistik 

 

Kilde: Danmark i tal 2010, Danmarks Statistik 

       Tabel 5: Gennemsnitligt boligareal (1990–2009) 

    År 1990 2000 2009 

   Gns. boligareal pr. bolig i m2 107,0 108,8 110,9 

   Gns. boligareal pr. person i m2 47,4 49,7 51,4 

   Gns. antal personer pr. bolig  2,3 2,2 2,1 

   Kilde: Danmark i tal 2010, Danmarks Statistik 

      

Det fremgår af ovenstående tabeller, at langt størstedelen (64 %) af de danske boliger består af 

ejerboliger. Derudover fremgår det, at der er en tendens mod, at boligernes størrelse er steget 

over årene samt at der gennemsnitligt bor færre mennesker i hver bolig, hvilket medfører behov 

for flere boliger. Befolkningens ønsker og krav til boligerne er således med til at sikre indtægter til 

realkreditinstitutterne. 

 

I Danmark har en normal husstand ofte to indkomster, hvilket giver mulighed for at købe dyrere 

huse. Det betyder dog også, at der kan opstå afhængighed af de to indkomster. Det medfører, at 

økonomien for boligejerne kan være mere sårbar, specielt i en tid hvor der er finanskrise, med 

flere afskedigelser og konkurser, med deraf følgende stigning i tvangsauktioner. 

 

Uanset om man vælger at bo til leje eller at eje sin egen bolig, antages det ligesom så mange andre 

forhold, at være præget af den sociale arv. Det betyder at man ofte vil følge den tendens man selv 

kommer fra, med hensyn til valget af sin bolig. Derudover vil indkomstniveau og andre forhold dog 

også spille ind. 
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9.1.4 Teknologiske og fysiske forhold 

Teknologisk er realkreditbranchen i øjeblikket påvirket af overgangen til elektronisk tinglysning af 

skøder, hvilket der blev åbnet op for i september 2009. Tinglysningen er en registrering og en 

sikringsakt, der foretages i forhold til realkreditselskabets sikkerhed for deres udlån. Tinglysningen 

er offentlig, og alle har mulighed for at se hvilke lån der er tinglyst i ejendomme i Danmark. 

Muligheden for elektronisk tinglysning vil gøre det væsentlig nemmere og hurtigere end tidligere, 

at tinglyse lån i en ejendom. Opstartsvanskeligheder ved den elektroniske tinglysning har dog 

påført bolighandlende store omkostninger, da penge for et boligsalg først kan frigives når skødet 

er tinglyst. Fremadrettet skulle det gerne medføre reducerede ekspeditionstider, og dermed 

kortere tidsperioder med bankgarantier og med dertilhørende høje renter for sælger. 

 

De seneste år er internetbanker blevet mere og mere almindelige. Det kan tænkes at 

realkreditinstitutterne i et vist omfang vil følge efter, og her er BRFkredit langt fremme med både 

rådgivning og låneansøgninger via internettet. 

 

9.1.5 Miljøforhold 

Når der skal købes ny bolig i dag, er et af kravene at det er energibesparende. Både for at spare på 

miljøet, men også for at kunne have lavere boligomkostninger. Med lavere boligomkostninger er 

der mulighed for at bo i en dyrere bolig.  

 

Miljøforhold har således ikke direkte effekt for realkreditinstitutterne, men der er en afledt effekt, 

som følge af den øgede fokusering på energi og miljø. 

 

Mange boligejere med gamle huse har allerede brugt mange penge på at efterisolere for at gøre 

boligen mere energibesparende, og mange vil gøre det fremadrettet, og det giver øget aktivitet til 

realkreditselskaberne, da mange vælger at optage lån i eventuel friværdi. Netop lån i friværdien 

har i en lang periode været et af realkreditinstitutternes foretrukne markedsføringsemner. Især 

Totalkredit har kørt mange kampagner med energitiltag og lignende som emne for kundernes 

incitament til at optage yderligere realkreditlån. I nogle tilfælde river boligkøbere oven i købet det 

gamle hus ned for at bygge et nyt og mere energivenligt hus, hvis det bedre kan betale sig frem for 

at begynde at restaurere det gamle. Dette vil ligeledes medføre større mulighed for at belåne 

huset med realkreditlån og dermed øget omsætning for realkreditinstitutterne.  
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9.1.6 Lovgivningsmæssige forhold 

Realkreditbranchen er direkte underlagt lovgivningen, og reguleres af Lov om Realkreditlån og 

Realkreditobligationer samt Lov om Finansiel Virksomhed. At markedet er stramt reguleret, 

betyder at der er høj sikkerhed i de produkter realkreditbranchen og dermed BRFkredit udbyder. 

 

Den høje sikkerhed, som stammer helt tilbage fra realkredittens indførsel, er unik, da den stort set 

kun optræder i det danske realkreditsystem. Reglerne er styret af Lov om finansiel virksomhed og 

Lov om Realkreditlån og Realkreditobligationer, som desuden dikterer en række øvrige forhold, 

som sikrer investorer og låntagere et effektivt realkreditsystem. I de andre lande vi sammenligner 

os med har realkreditsystemerne mere karakter af at være almindelige udlån, ofte SDO-

baserede37, med en eller anden form for sikkerhed i boligen. 

 

Den nuværende realkreditlov udspringer af den første egentlige realkreditlov, som kom i 1970, 

som var ændret grundlæggende i forhold til den gamle lovgivning. Den nye lov indskrænkede flere 

bestemmelser på området38. Lånegrænsen blev lavere, afdragsperioden blev kortere og der kom 

større begrænsninger for optagelse af realkreditlån. Den forhenværende 3-lags finansiering blev 

lavet om til den 2-lags finansiering, vi kender i dag39. Lovændringerne betød, at en lang række 

kreditforeninger i Danmark fusionerede til færre større kreditforeninger, herunder blandt andre 

dem som vi i dag kender som BRFkredit og Nykredit40. 

 

Lov om finansiel virksomhed regulerer en lang række krav til institutterne, herunder 

oplysningspligt i forhold til kunderne, kapitalberedskab, god skik i forbindelse med at drive 

finansiel virksomhed mv. Det er Finanstilsynet, som fører tilsyn med at loven overholdes. 

 

Af øvrige lovgivningsmæssige forhold der har betydning for realkreditbranchen kan nævnes 

reglerne omkring ”parcelhusreglen” i Ejendomsavance-beskatningsloven. Den betyder kort sagt, at 

en bolig der tjener til beboelse for ejeren, kan sælges skattefrit hvis de særlige forhold, som 

fremgår af Ejendomsavancebeskatningslovens § 8, overholdes. Dette er medvirkende til at øge 

incitament til at sælge bolig og købe ny, hvis man står til at opnå en avance i den forbindelse. 

Endelig er reglerne om skattefri kursgevinst ved indfrielse/omlægning af obligationslån ifølge 

Kursgevinstsloven §§ 15 og 16, ligeledes medvirkende til at det kan betales sig at skifte bolig. 

 

                                                           
37

 SDO = Særligt Dækkede Obligationer. Mere herom følger i afsnit 9.2.4 Substituerende produkter 
38

 Kilde: www.realkreditraadet.dk/branchen/Realkredittens_historie.aspx 
39

 Kreditforeningslån og hypotekerforeningslån, som henholdsvis 1. og 2. prioritet. Reallånefonde stod for 3. 
lagsbelåningen. Kilde: Harmonisering og konvergens – på realkreditområdet 
40

Kilde: Harmonisering og konvergens – på realkreditområdet, F. Meding, s. 62 og 63 



Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Værdiansættelse af 
  BRFkredit 

 

29 
 

EU lovgivningen har som tidligere nævnt også stor indflydelse på realkreditranchen. Gennem EU 

lovgivningen er Basel-reglerne blevet indført i dansk lov, og har været med til at ændre de tidligere 

regler, således at der bliver harmoniseret på tværs af EU. Reglerne har medført, at måden hvorpå 

institutternes solvens opgøres, delvist er justeret for risikoen i deres porteføljer, hvor sikkerheden 

i fast ejendom blandt andet tillægges værdi. Dette har betydet, at de danske institutter nominelt 

set har forbedret deres solvensgrad, når den opgøres efter Basel-II/CRD41. 

 

Nye lovforslag fra EU kan dog medføre negative konsekvenser for det danske realkreditmarked. Et 

lovforslag ville forsøge at skærpe de finansielle virksomheders likviditets- og kapitalberedskab med 

henblik på at afværge en ny finanskrise. Likviditetsreglerne ville dog kategorisere nogle af de 

danske obligationer som "illikvide og risikobetonede aktiver". Herudover så en foreslået 1-års 

regel og en 30-dages regel, med ændrede grænser for hvor meget likviditet realkreditinstitutterne 

skulle ligge inde med i den pågældende periode, faretruende ud. Specielt 30-dages reglen så ud til 

få stor betydning for rentetilpasningslånene42. Her fastlægges renten sidst i november, men er 

først gældende fra 1. januar. Lovforslaget er dog foreløbig ikke blevet vedtaget. 

 

EU-kommissionen ønsker også at have en grænse for institutternes egenkapital i forhold til udlån 

(finansiel gearing), hvilket for så vidt er rimeligt. Problemet er blot, at kommissionen ligestiller alle 

typer lån. Noget af det der netop kendetegner danske realkreditlån er sikkerheden, set i forhold til 

et almindeligt lån. 

 

En anden ting i forslaget, der kan forringe realkreditten i Danmark er forslaget om ”Single Rule 

Book”, hvor der lægges op til maksimumsregler frem for minimumsregler, hvilket vil sige, at der 

ikke nationalt kan laves strengere regler. Dette vil også klart forringe systemet i Danmark, da man i 

mange af de europæiske lande laver realkreditlån ud fra samme princip som banklån eller SDO-

lån, altså ind- og udlånsbalance. Dette kan medføre øget udbud af ”dårlige” låntyper fra 

udenlandske selskaber. Samtidig vil det skærpe konkurrencen, men måske også åbne mulighed for 

at de danske realkreditinstitutter kan udbyde realkreditlån til de øvrige EU-lande, i højere grad end 

i dag43. 

 

Omverdenens betydning for BRFkredits værdidrivere samt den efterfølgende budgettering følger 

af afsnit 9.5.7 og 9.6. 

  

                                                           
41

 CRD = Capital Requirements Directive. EU bestemte krav som er vedtaget på baggrund af Basel Komiteens 
anbefalinger i forbindelse med Basel-II  
42

 http://www.bolius.dk/nyheder/artikel/eu-regler-kan-afskaffe-rentetilpasningslaan/ 
43

 Kilde: Harmonisering og konvergens – på realkreditområdet, F. Meding, s. 129 ff. Kun Nykredit har i dag 
udenlandske udlån. 
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9.2 Brancheanalyse 

I Danmark har vi et realkreditsystem, hvis hensigt Realkreditrådet beskriver således: 

”Realkreditsystemets idé er at formidle den langfristede finansiering af fast ejendom som 

mellemled mellem låntager og investor. Det individuelle pantebrev samles i realkreditinstituttet og 

danner grundlag for udstedelse af realkreditobligationer. Obligationsejeren får et krav over for 

realkreditinstituttet – ikke over for den enkelte debitor – og debitor træder ikke ind i retsforholdet 

til den enkelte obligationsejer, men til realkreditinstituttet. Obligationsejeren får dermed en mere 

sikker investering, og låntageren en billigere finansiering” 44. 

 

I brancheanalysen vil vi analysere konkurrencesituationen i realkreditbranchen, herunder 

analysere de faktorer, som har indvirkning på konkurrencesituationen. I analysen vil vi benytte 

”Porters Five Forces”.  

 

Figur 5: Porters Five Forces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.1 Konkurrenterne i branchen 

Aktørerne i realkreditbranchen udbyder alle realkreditlån som kerneprodukt, og tilhører derfor 

samme strategiske gruppe.  

 

Realkreditbranchen i Danmark er opdelt i to interesseorganisationer, hvis arbejde for begge består 

i at skabe gode arbejdsbetingelser for ejendomsfinansiering i Danmark. Den ene er 

                                                           
44

 Kilde: www.realkreditraadet.dk/branchen/Realkredittens_historie.aspx 

Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse, J. Elling og O. Sørensen, s. 73 
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Realkreditforeningen, hvis medlemmer er Realkredit Danmark A/S, Nordea Kredit A/S og LR 

Realkredit A/S, mens Realkreditrådet har BRFkredit a/s, DLR Kredit A/S, FIH Realkredit A/S, 

Nykredit A/S og Totalkredit A/S, som medlemmer. Realkreditforeningen er udbrudt fra 

Realkreditrådet i august 2008, blandt andet som følge af indførelsen af de nye SDO-lån, da 

Realkredit Danmark A/S og Nordea Kredit A/S begge er i koncern med bankvirksomheder, og 

derfor har en anden interesse i hvordan de nye lån udbydes45. 

 

Aktørerne 

Realkreditbranchen repræsenteres af fem store realkreditselskaber: Nykredit A/S, Realkredit 

Danmark A/S, Totalkredit A/S, Nordea Kredit A/S og BRFkredit A/S, der alle sammen udbyder det 

samme kerneprodukt, realkreditlån til private og til dels erhverv, og tilhører dermed den samme 

strategiske gruppe46. 

 

Nedenfor følger en kort gennemgang af de enkelte selskaber, som BRFkredit er i direkte 

konkurrence med. 

 

Nykredit A/S 

Nykredit Realkredit A/S er opstået ved fusion mellem Forenede Kreditforeninger og Jyllands 

Kreditforening i 1985. Nykredit blev omdannet til et aktieselskab i 1991, og til forskel fra de andre 

af de fem store realkreditselskaber, er selskabet også moderselskabet i koncernen. I 1995 blev det 

ved lov nr. 353 vedtaget, at realkreditinstitutter kunne drive og eje relaterede datterselskaber, 

hvilket har ført til at Nykredit koncernen i dag, udover kerneområdet som er realkredit, også 

omfatter datterselskaberne Nykredit Bank A/S, Nykredit Forsikring A/S47 og Nykredit Mægler A/S, 

og har herudover også opkøbt konkurrenten Totalkredit A/S i 2003. Nykredit samarbejder udover 

datterselskaberne også med mæglerkæderne Nybolig og Estate. 

 

Foreningen Nykredit er hovedaktionær i Nykredit Holding A/S, med en aktiepost på 88,18 %. 

Medlemmerne af foreningen er alle låntagere, der har lån i Nykredit, og aktieposten gør dem til 

aktionærer med bestemmende indflydelse48. De resterende aktier i Nykredit Holding A/S er ejet af 

Industriens Fond, Foreningen Østifterne og PRAS A/S49. 

 

                                                           
45

 Kilde: Harmonisering og konvergens – på realkreditområdet, F. Meding, s. 69 
46

 Udover de fem nævnte selskaber eksisterer følgende realkreditinstitutter: LR Realkredit A/S, DLR Kredit A/S og FIH 
Realkredit A/S. Disse selskaber er alle specialiserede indenfor hver deres niche, og er således ikke inddraget i analysen, 
jf. desuden afsnit 6. Afgrænsning. 
47

 Nykredit Forsikring A/S er dog solgt til norske Gjensidige i løbet af 2010 
48

 Kilde: www.nykredit.dk 
49

 PRAS A/S er ejet af de pengeinstitutter, som tidligere var aktionærer i Totalkredit A/S. Disse har således fået 
minoritetsejerskab af Nykredit Holding i forbindelse med Nykredits opkøb af Totalkredit. 
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Realkredit Danmark A/S 

Realkredit Danmark A/S er en del af Danske Bank koncernen, og er derfor en del af Danmarks 

største finansielle virksomhed målt på totale aktiver50. Danske Bank koncernen er opstået ved 

fusion af Handelsbanken, Provinsbanken og Den Danske Bank i 1990, opkøb af Danica Pension i 

1995 samt fusion med Realkredit Danmark og BG Bank i 200151. Danske Bank har datterselskaber i 

hele Norden, Irland og de Baltiske lande, samt aktiviteter i Luxemburg, Tyskland, Polen, Rusland og 

London. Endvidere er Home A/S et 100 % ejet datterselskab til Realkredit Danmark A/S52. Danske 

Bank koncernen er børsnoteret, og har AP Møller og hustrus Fond samt Foreningen RealDanmark 

som hovedaktionærer53. 

 

Totalkredit A/S 

Totalkredit A/S er som tidligere nævnt en del af Nykredit koncernen, hvor selskabet fungerer som 

en selvstændig virksomhed. Totalkredit er opstået ved et samarbejde mellem op imod 100 små og 

mellemstore pengeinstitutter, hvoraf nogle af de største er Jyske Bank54, Lån & Spar Bank, 

Handelsbanken55, Alm. Brand Bank og Sydbank. Totalkredit A/S er stiftet i 1990, og er i dag det 

største realkreditselskab målt på nye lån til private56, som er selskabets eneste målgruppe. 

Selskabet har således intet udlån til erhverv mv. 

 

Nordea Kredit A/S 

Nordea Kredit A/S blev stiftet i 1993 af Nordea koncernen, som på daværende tidspunkt 

fungerede under navnet Unibank og Unikredit. Nordea er opstået ved flere fusioner af nordiske 

pengeinstitutter i 2000-2001. Nordea koncernen er noteret på børsen i København, Stockholm og 

Helsingfors. Ejerandelene i Nordea koncernen er udover øvrige aktionærer, fordelt med 20 % til 

Sampo Group, 19,9 % til den svenske stat og 3,9 % til Nordea Fonden57. Nordea Kredit A/S 

samarbejder med Nordea Bank, og gennem koncernens ejerskab af Danbolig-kæden, fungerer 

Danbolig ligeledes som samarbejdspartner. 

 

                                                           
50

 Kilde: www.danskebank.dk – Om os 
51 

Kilde: www.danskebank.dk 
52

 Kilde: www.rd.dk 
53

 Kilde: www.euroinvestor.dk/Stock/ShowStockProfile.Aspx?StockId=235240 
54

 Nykredit ejer desuden 7 % af aktierne i Jyske Bank 
55

 Dansk afdeling af den svenske Handelsbanken. Den danske Handelsbanken blev fusioneret med Danske Bank i 1990 
56

 Kilde: www.totalkredit.dk 
57

 Kilde: www.nordea.dk 
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9.2.2 Rivaliseringen i branchen 

Konkurrenterne i realkreditbranchen konkurrerer på en række forskellige parametre. I 

markedsføringsbranchen taler man om de 4 P’er58: Product, Price, Place og Promotion. Alle 

parametrene bliver i vid udstrækning anvendt i konkurrencen i realkreditbranchen.  

 

Produkt 

Realkreditlån er baseret på obligationer som udbydes på det frie marked, og det er 

markedsværdien på obligationerne, der fastlægger kurs og rente. Dette sikrer et effektivt 

lånemarked. Systemet fungerer således, at investorer køber obligationer som udbetales til 

boligkøbere ved låneoptagelse. Obligationer udbydes i puljer/serier, og der er derfor ikke tale om 

en direkte sammenhæng mellem investor og låntager. Seriestørrelsen har betydning for hvor 

likvide de enkelte obligationer bliver, hvilket anses som en fordel for investor. Derfor kan kursen 

påvirkes positivt ved store seriestørrelser59. Udover renten på obligationerne, tillægges ydelsen på 

boliglånet en bidragssats, som er en procentdel af restgælden. Bidraget udgør 

realkreditinstituttets løbende indtjening. Realkreditinstitutterne udbyder således lån med lave 

renter til låntagerne, mod til gengæld at få sikkerhed i den faste ejendom. 

 

På produktområdet er realkreditselskaberne nødt til at være kreative for at fastholde eksisterende 

kunder, samt lokke nye kunder til. Det har medført, at der, i takt med at lovgivningen har tilladt 

det, er kommet nye lånetyper til, hvoraf to af de mest populære er rentetilpasningslån og lån med 

mulighed for afdragsfrihed. 

 

Rentetilpasningslån, i daglig tale også kaldet flexlån60, så dagens lys i 1996. Det var Realkredit 

Danmark, der var de første til at udvikle denne type lån. I dag er over 64 %61 af alle lån i denne 

kategori og tendensen har været stigende gennem hele 201062. Der er variationer omkring løbetid 

og hvor korte de bagved liggende obligationer er. Princippet omkring denne type lån er, at lånets 

løbetid bestemmes på samme måde som ved et traditionelt obligationslån. Renten følger 

markedsrenteniveauet og fastsættes i en kortere periode, oftest på 1, 3 eller 5 år. I de perioder 

hvor markedsrenten er lav, vil låntagerne kunne opnå meget billige lån. Vi har i det seneste år haft 

en rente på F1-lån på under 2 %, hvor den lange faste rente har ligget på 4-5 %. De fastlagte renter 

                                                           
58 

Kilde: International Markedsføring, F. Andersen m.fl., s. 24. På dansk benævnes parametrene produkt, pris, 
distribution og markedsføring. 
59

 Kilde: Morten Bækmand Nielsen, afdelingsdirektør i Nykredit A/S, finansafdelingen 
60

 FlexLån® er et registreret varemærke hos Realkredit Danmark. Navnet har dog i daglig tale bredt sig til en 
betegnelse for rentetilpasningslånene 
61

 Kilde: Markedsudvikling 2009, Realkreditinstitutter, Finanstilsynet 
62

 Kilde: borsen.dk/nyheder/boligen/artikel/1/195040/nordea_flexlaan_er_stadig_mest_populaere.html 
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for 2011 er faldet til ca. 1,5 %63. Jo kortere binding desto lavere rente. Derved er det låntager, der 

påtager sig risikoen for markedsudsving, hvilket er positivt når renten er lav, men negativt når 

renten er høj. Man skal derfor ikke vælge denne type lån, hvis man gældssætter sig til det yderste, 

da man også skal have råd til at betale, hvis renten stiger det efterfølgende år. 

  

Ved en ændring af realkreditloven 1. oktober 2003, blev det muligt at udbyde afdragsfrihed på 

realkreditlån i op til 10 år. Lånene måtte stadigvæk højst løbe i 30 år, hvilket så medfører, at 

restgælden skal betales af de resterende 20 år, hvis der er valgt 10 års afdragsfrihed. I den 

afdragsfrie periode vil der kun skulle betales renter og bidrag. Renten på afdragsfrie lån er typisk 

lidt dyre end lån med afdrag. Der er dog mange, der vælger denne type lån, da man så 

eksempelvis kan betale af på anden (dyrere) gæld i stedet. Ofte kan forholdet dog føre til øget 

forbrug, da man vil have et kunstigt højt rådighedsbeløb, når der ikke betales afdrag. 

 

Generelt set har Realkredit Danmark og Nykredit været frontløberne i forhold til produktudvikling, 

mens alle selskaberne er hurtige til at følge trop på nye produktudbud. BRFkredit har været first 

mover på ”Kort Garantilån”, men kan generelt set ikke betegnes som en first mover. Fordelen ved 

at være first mover er at man muligvis kan lokke nye kunder til, ligesom man kan anvende et nyt 

produkt i et markedsføringsfremstød. Nordea Kredit har et mål om at være fast follower. Det 

samme har været gældende for BRFkredit. En satsning på at følge efter et Realkredit Danmark 

garantiprodukt, som blev udkonkurreret af et lignende Nykredit produkt blev dog så dyrt for 

BRFkredit, at selskabet nu vurderes at have ændret deres strategi til at være slow follower64. 

 

Produktudvikling er således en vigtig parameter for realkreditinstitutterne. For at kunne deltage i 

konkurrencen på markedet, er konkurrenterne nødt til at følge trop, når der kommer et nyt 

produkt på markedet, hvilket udvander first mover fordelene en smule. Selskabernes 

produktpaletter minder således meget om hinanden – både indholdsmæssigt og prismæssigt. 

Betegnelserne for de forskellige låntyper varierer dog. Alle realkreditselskaberne er underlagt den 

samme lovgivning, og har derfor de samme spilleregler.  

 

Fordelingen på lånetyperne i realkreditinstitutterne er vist i nedenstående tabel, og fordeler sig 

nogenlunde ens hos konkurrenterne. Kun hos Nordea Kredit er den overvejende del af udlånene 

fastforrentede lån. Dette kan tyde på at Nordea Kredit har en mere forsigtig udlånspolitik, 

sammen med det faktum, at der er en direkte sammenhæng mellem bankvirksomheden og 

realkreditinstituttet. Hos Nykredit har der været en større satsning på garantilån, og Nykredit er 

også det realkreditinstitut der har den laveste andel af rentetilpasningslån, hvilket dog skyldes, at 
                                                           

63
 Kilde: borsen.dk/nyheder/boligen/artikel/1/197222/nordeas_flexrente_dykker_inden_sidste_auktionsdag.html 

64
 Kilde: Morten Bækmand Nielsen, afdelingsdirektør i Nykredit, finansafdelingen 
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der er en større andel med garantilån, som er en variant af rentetilpasningslånene. BRFkredit og 

Realkredit Danmark har stort set den samme fordeling af lånetyper, hvor over halvdelen af 

udlånene er de mere risikobetonede rentetilpasningslån. Fordelingen fremgår af nedenstående 

tabel: 

 

Tabel 6: Fordeling af udlånsportefølje i mio. kr. på lånetyper, ultimo 2009 

 BRFkredit 

Nykredit, inkl. 

Totalkredit 

Realkredit 

Danmark Nordea Kredit 

Fastforrentet 60.996  (28,2 %) 295.832 (30,0 %) 242.315 (35,0 %) 142.272 (48,3 %) 

Garantilån 18.385    (8,5 %) 173.131 (17,6 %) 48.463   (7,0 %) 4.418   (1,5 %) 

Rentetilpasning 115.720 (53,5 %) 364.133 (37,0 %) 360.011 (52,0 %) 117.529 (39,9 %) 

Andre lånetyper65 21.198   (9,8 %) 152.120 (15,4 %) 41.539   (6,0 %) 30.339 (10,3 %) 

I alt 216.299  (100 %) 985.216 (100 %) 368.329  (100 %) 294.558  (100 %) 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra årsrapporter for 2009 for BRFkredit, Nykredit,  

Realkredit Danmark og Nordea Kredit 

 

Udviklingen i fordelingen af lånetyper hos BRFkredit er vist i tabel 7. Her fremgår det, at der i 

perioden er en klar stigning i andelen af rentetilpasningslån. Dette følger også tendensen i figur 6, 

som viser renteudviklingen i perioden 1998 – 2010, hvoraf det fremgår at både den lange og den 

korte rente steg betydeligt i 2008, hvilket fik mange til at konvertere de fastforrentede lån til 

rentetilpasningslån, for på den måde at få en større kursgevinst da kursen på 4 % og 5 % 

obligationslån faldt betragteligt.  

 

Tabel 7: Fordeling af BRFkredits udlånsportefølje i mio. kr. på lånetyper, 2005 - 2009 

 2009 2008 2007 2006 2005 

Fastforrentet 60.996 (28,2 %) 74.226 (34,7 %) 72.506 (37,6 %) 64.616 (36,2 %) 63.308 (38,6 %) 

Garantilån 18.385 (8,5 %) 25.883 (12,1 %) 28.154 (14,6 %) 26.239 (14,7 %) 16.729 (10,2 %) 

Rentetilpasning (F1) 52.561 (24,3 %) 46.846 (21,9 %) 34.517 (17,9 %) 30.880 (17,3 %) 32.474 (19,8 %) 

Rentetilpasning (F2-F10) 63.159 (29,2 %) 44.921 (21,0 %) 37.988 (19,7 %) 37.128 (20,8 %) 31.326 (19,1 %) 

Andre lånetyper 21.198 (9,8 %) 22.033 (10,3 %) 19.669 (10,2 %) 19.635 (11,0 %) 20.173 (12,3 %) 

I alt 216.299 (100 %) 213.909 (100 %) 192.834 (100 %) 178.498 (100 %) 164.010 (100 %) 

Kilde: Årsrapporter 2005 - 2009 for BRFkredit 

 

Siden udgangen af 2009 har der været et stort spænd mellem den korte og den lange rente, 

hvorfor der en væsentlig besparelse i den månedlige ydelse ved at sidde med et 

rentetilpasningslån. Det betyder imidlertid også, at realkreditinstitutterne har en stor del af deres 

                                                           
65 Andre lånetyper er eksempelvis indekslån, kontantlån, Cibor/Euribor lån m.fl. 
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udlån i risikofyldte rentetilpasningslån, og er derfor udsat for at lide tab på deres udlån. Et tab kan 

blandt andet komme ved en rentestigning, som også betyder en stigning i terminsydelsen, og hvis 

låntagere ikke har mulighed for at sidde med en væsentlig dyrere ydelse, vil det betyde en stigning 

i tvangsauktioner, og dermed tab til realkreditinstituttet. 

 

Nedenfor fremgår renteudviklingen i perioden 1998 – 2010, hvoraf det fremgår, at den korte rente 

er på det laveste niveau i 12 år, ligesom rentespændet er vokset til noget af det højeste, der set de 

seneste 12 år. 

 

Figur 6: Renteudviklingen, 1998 - 2010 

 
Kilde: Realkreditrådet, www.realkreditraadet.dk/Statistikker/Obligationsrente.aspx 

 

Pris 

Obligationsrenterne er styret af markedskræfterne, og historisk set har der ikke været forskel i 

kurserne/priserne på obligationerne. Dette har dog ændret sig en smule de seneste år, hvor der 

kan ses en tendens mod at BRFkredits renter er en smule højere end konkurrenternes66. Seneste 

eksempel herpå er fastsættelsen af renterne på de 1-årige rentetilpasningslån for 2011, hvor 

renterne igen er historisk lave. Tallene fremgår af nedenstående tabel: 

 

 

 

 

                                                           
66

 Kilde: www.borsen.dk/nyheder/boligen/artikel/1/197311/brfs_flexlaan_klart_dyrest.html 
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Tabel 8: F1 renter for 2011 

Realkreditinstitut Nominel rente Årlig rente ved lån på 1 mio.67 

Nordea Kredit 1,50 % 15.000 kr. 

Realkredit Danmark 1,52 % 15.200 kr. 

Nykredit 1,59 % 15.900 kr. 

Totalkredit68 1,59 % 15.900 kr. 

BRFkredit 1,67 % 16.700 kr. 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra 

www.borsen.dk/nyheder/boligen/artikel/1/197311/brfs_flexlaan_klart_dyrest.html 

 

Ifølge BRFkredits cheføkonom Ulrikke Ekelund skyldes forskellene blandt andet, at selskaberne 

ikke har afholdt auktionerne de samme dage. Derudover har selskabet oplevet forskelle i kurserne 

siden offentliggørelsen af deres regnskab for 2009, hvor selskabet for andet år i træk realiserede 

et underskud. Derudover begrundes forskellene også i usikkerhed omkring selskabets solvens69.   

 

Et andet forhold, som kan få konsekvenser for priserne på BRFkredits obligationer er deres 

rating70. Her er BRFkredit med en rating på Aa171 rated et niveau lavere end konkurrenternes Aaa. 

Dette har tidligere ikke medført åbenlyse forskelle i kurserne, men der begynder nu at vise sig en 

tendens mod at BRFkredits obligationer handles til en lavere kurs, og ratingen kan formentlig 

tillægges en del af forklaringen72. 

 

En af realkreditselskabernes primære indtægtskilder, er det bidrag som tillægges renten. 

Bidragssatsen varierer afhængig af hvilken lånetype, der er optaget samt om der er tale om privat 

eller erhverv. Bidragssatsen bør således afspejle, hvor stor risikoen er for realkreditselskabet73. I 

forhold til bidragssatsen har det været oppe i medierne, at BRFkredit har den højeste bidragssats, 

hvilket strider mod selskabets vision om at være en af markedets billigste. Derudover er det ud fra 

et markedsføringsmæssigt synspunkt heller ikke ønskværdigt. 

                                                           
67

 Årlig nettorente ekskl. bidrag og gebyrer 
68

 Totalkredit fremgår ikke af artiklen, men har samme niveau som Nykredit 
69

 Kilde: www.borsen.dk/nyheder/boligen/artikel/1/197311/brfs_flexlaan_klart_dyrest.html 
70

 Alle realkreditselskaberne og deres obligationer rates af internationale rating bureauer. BRFkredits obligationer 
rates af Moody’s Investors Service. Moody’s bedste rating er Aaa, herefter følger Aa1, Aa2, Aa3, A1, A2, A3, Baa1, 
Baa2, Baa3, Ba1 osv. Med en rating på Aa1 har BRFkredit en rigtig god rating, omend mindre god end konkurrenterne. 
71

 Kilde: www.brf.dk/C1256F5C005ADF31/alldocs/DOCJWIK-5L2B4V. De øvrige realkreditinstitutter er rated Aaa 
72

 Kilde: www.epn.dk/brancher/finans/article2280725.ece 
73 

Eksempelvis er bidragssatsen typisk højere ved garantilån/rentemax lån, hvor realkreditselskabet garanterer at 
ydelsen ikke vil stige over et fastsat maksimum, selvom renten på et variabelt lån overstiger dette maksimum. 
Endvidere vil bidragssatsen på erhvervskunder variere alt efter kunde, branche mv. Kilde: Morten Bækmand Nielsen, 
afdelingsdirektør i Nykredit A/S, finansafdelingen 
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Tabel 9: De danske realkreditinstitutters bidragssatser december 2010 

Realkreditinstitut Bidragssats Årligt bidrag ved lån på 1 mio. 

Nykredit 0,500 % 4.999 kr. 

Totalkredit 0,500 % 5.000 kr.  

Nordea Kredit 0,525 % 5.250 kr. 

Realkredit Danmark 0,575 % 5.750 kr.  

BRFkredit 0,675 % 6.750 kr.  

Kilde: www.mybanker.dk/realkredit/sammenlign_bidrag/ 

 

Ovenstående bidragssatser er gældende for private. Kombinationen af at BRFkredit har markedets 

højeste bidragssats, og nu også opnår dårligere renter på de lån de hjemtager til kunderne, 

sammenlignet med konkurrenterne, medfører, at BRFkredit er markant dyrere end de øvrige 

realkreditinstitutter. For et F1-lån på 1 million kroner i 2011 vil BRFkredit være ca. kr. 3.200 dyrere 

end Nordea Kredit (ca. kr. 2.150 netto)74. 

 

Den forholdsvis lave rentemarginal, som bidragssatsen er udtryk for, giver en god indikation af at 

konkurrencen i branchen er rimelig hård. 

 

Distribution 

Distributionen er en af de vigtigste parametre realkreditinstitutterne konkurrerer på. Her har 

bankerne vist sig at være den vigtigste salgskanal grundet tæt kundekontakt i rådgivningsforløbet. 

Af samme årsag har alle realkreditinstitutterne en bank tilknyttet, ligesom der har været en 

mangeårig tradition for at indgå strategiske samarbejder med banker.  

 

Flere af realkreditselskaberne er integreret i en finanskoncern, hvor der formidles lån gennem 

flere salgskanaler. Nordea Kredit er direkte stiftet af bankkoncernen (Nordea), mens Realkredit 

Danmark er produktet af en fusion med Danske Kredit, som ligeledes blev stiftet af en 

bankkoncern (Danske Bank). Hos især Nordea Kredit og til dels også Realkredit Danmark sker 

markedsføringen gennem koncernen, og kun i mindre grad for selve realkreditinstituttet.  

 

Nykredit har via opkøbet af Totalkredit sikret sig formidling af realkreditlån via op mod 100 små og 

mellemstore pengeinstitutter. Derudover har Nykredit udvidet koncernens egen bankforretning, 

                                                           
74

 Her ses bort fra gebyrer mv. 
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Nykredit Bank, markant over de seneste år og planlægger at fortsætte denne strategi 

fremadrettet75. 

 

BRFkredit etablerede som tidligere nævnt BRFbank i 1995 med henblik på at udvide deres 

distributionsnetværk, samt for at kunne yde totalfinansieringsløsninger til kunderne. Da banken 

imidlertid ikke begyndte at drive almindelig bankforretning før i 2007, har omfanget været 

begrænset sammenlignet med konkurrenterne. BRFkredit havde i stedet satset på strategiske 

samarbejder, hvor blandt andet Lån & Spar Bank samt Alm. Brand Bank var to af de vigtige 

samarbejdspartnere. Begge banker valgte dog i stedet at samarbejde med Totalkredit fra 2008, og 

i 2009 fulgte Handelsbanken efter76. Dermed var stort set alle BRFkredits strategiske 

banksamarbejder ophørt. BRFkredit har nu BRFbank som primære bank-distributionsled, og 

koncernen arbejder derfor nu på at udvide bankforretningen for at sikre fortsat kundetilgang77. 

 

Alle realkreditinstitutterne samarbejder desuden med ejendomsmæglerkæder, enten i form af et 

strategisk samarbejde eller i form af en koncernforbindelse. Nordea ejer Danbolig-kæden, Home 

indgår i Danske Bank koncernen, Nykredit og Totalkredit samarbejder med Nybolig og Estate, 

mens BRFkredit samarbejder med EDC-mæglerne.  

 

Tidligere var det primært ejendomsmæglerne, der stod for den finansielle rådgivning i forbindelse 

med boligkøb, og før en ny lov om omsætning af fast ejendom blev indført i 199378, kunne 

ejendomsmæglerne således betragtes som primær distributionskanal for realkreditinstitutterne. 

Den nye lov medførte dog, at den finansielle rådgivning nu i langt højere grad foregår i 

pengeinstitutterne79.  

 

Et andet forhold, der medfører, at strategiske samarbejder med ejendomsmæglerne har vist sig at 

være mindre betydningsfulde er, at henvisningsprovisionen for ejendomsmæglerne udgør en 

meget lille del af deres indtjening, sammenlignet med et hussalg. Fortjenesten ved et hussalg 

overstiger provisionen mange gange, hvilket medfører, at låneformidlingen kun har begrænset 

interesse og prioritet fra ejendomsmæglernes side80.  

 

Alle selskaberne har ligeledes en distributionskanal i form af deres respektive hjemmesider, hvor 

det blandt andet er muligt at foretage beregninger af, hvor meget man kan låne, priserne, og for 

                                                           
75

 Kilde: www.epn.dk/brancher/finans/realkredit/article2202967.ece - Nykredit vil op i bankernes superelite 
76

 Kilde: www.epn.dk/brancher/finans/realkredit/article1851503.ece - Bankerne flygter fra BRFkredit 
77

 Kilde: www.finanswatch.dk/Finansnyt/Realkredit/BRF/article2262157.ece - Blomberg varsler vækst fra 2011 
78

 Lov nr. 453 af 30. juni 1993. Kilde: Harmonisering og konvergens – på realkreditområdet, F. Meding, s. 115 
79

 Kilde: Harmonisering og konvergens – på realkreditområdet, F. Meding, s. 115 
80

 Kilde: Morten Bækmand Nielsen, afdelingsdirektør i Nykredit, finansafdelingen 
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nogle institutters vedkommende ligeledes ansøge om et lån81. Herudover kan man på Nykredit og 

BRFkredits hjemmesider eksempelvis chatte direkte med en rådgiver. 

 

Antallet af fysiske distributionskanaler fremgår af nedenstående tabel. 

 

Tabel 10: Antal tilknyttede filialer / fysiske distributionskanaler 

 BRFkredit 

Nykredit 
ekskl. 

Totalkredit 
Realkredit 
Danmark 

Nordea 
Kredit Totalkredit 

Bankfilialer/kundecentre 2 58 335 307 Ca. 1.20082 

Ejendomsmæglerbutikker  Ca. 240 Ca. 310 Ca. 173 Ca. 150         0 

I alt  Ca. 242 Ca. 368 Ca. 508 Ca. 457 Ca. 1.200 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af informationer fra selskaberne og deres samarbejdspartneres hjemmesider 

 

Det fremgår at BRFkredit har det klart mindste fysiske distributionsnet, selvom de på 

ejendomsmæglersiden er pænt repræsenteret via EDC-mæglerne. 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel har Totalkredit ikke direkte samarbejder med 

ejendomsmæglere. Til gengæld har selskabet et stort banksamarbejde, hvormed selskabet 

overstiger konkurrenterne markant i forhold til antal filialer. Siden stiftelsen i 1990 har Totalkredit 

opnået en markedsandel på ca. 32,3 % i 2009, hvilket givet et billede af, at pengeinstitutterne 

generelt set er den vigtigste distributionskanal for realkreditinstitutterne. 

 

Området behandles opfølgende i den interne analyse under afsnit 9.3.2, som omhandler de 

primære aktiviteter i værdikæden. 

 

Markedsføring 

Der er ligeledes stort fokus på markedsføring og branding, især via tv-reklamer og på internettet, 

men også i aviser, radio m.m. Det er vigtigt for selskaberne at skabe et kendskab hos kunderne i et 

forsøg på at præge kunderne til at vælge det enkelte realkreditselskab frem for de andre. 

 

Markedsandelene i branchen fordeler sig med Nykredit A/S som markedsleder, med Realkredit 

Danmark A/S som den største konkurrent, herefter kommer Totalkredit A/S (som er ejet af 

Nykredit), Nordea Kredit A/S og BRFkredit A/S83. 

 

                                                           
81

 På www.brf.dk kan man blandt andet ansøge om lån direkte fra hjemmesiden 
82

 Fordelt på ca. 100 banker og sparekasser mv. Kilde: www.totalkredit.dk/TKdk/page?action=page&pageId=279 
83 Se bilag 1, hvori selskabernes regnskabstal for de seneste fem år er sammendraget 
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Vækstpotentialet for realkreditselskaberne er afhængig af markedsudviklingen, herunder 

udviklingen i renten og lovgivningen. De tidligere år med vækst i realkreditbranchen, skyldtes især 

at priserne på boligmarkedet steg voldsomt, hvilket betød flere bolighandler og 

lånekonverteringer, med deraf følgende profit til realkreditselskaberne. Den nuværende 

finanskrise har endnu ikke resulteret i faldene omsætning, men de pæne resultater udebliver, 

blandt andet som følge af store nedskrivninger på større udlån til konkursramte 

ejendomsspekulanter m.fl.  

 

9.2.3 Truslen fra nye indtrængere 

Realkreditbranchen er en meget kapitaltung branche, hvilket medfører, at der er en væsentlig 

adgangsbarriere for nye udbydere. Truslen fra nye indtrængere til realkreditbranchen er derfor 

begrænset. I takt med EU's øgede fokus på bortskaffelse af handelshindringer kan det dog ikke 

udelukkes, at andre europæiske realkreditselskaber eller banker vil forsøge at komme ind på det 

danske marked. 

 

Hidtil har udenlandske udbydere kun ydet realkreditlån i Danmark meget begrænset omfang, og 

restriktionerne for potentielle indtrængere er mange84. Hvis en udenlandsk udbyder ønsker at 

etablere sig i Danmark kan det med den nugældende lovgivning reelt set kun ske ved etablering af 

et dansk realkreditinstitut, som skal leve op til de danske krav og overholde den danske 

lovgivning85. Derudover er der en række forbrugerbeskyttelsesregler som reelt betyder, at 

udenlandske udbydere ikke har mulighed for at udbyde lån til private86. 

 

Ved lempelse af reglerne, som følge af EU’s ønske om færre restriktioner på det indre marked, vil 

det ikke kunne afvises, at der vil komme udenlandske udbydere ind på markedet, men der vil efter 

alt at dømme gå lang tid før det vil kunne ske. 

 

De høje adgangsbarrierer i form af kapitalkrav og etableringsomkostninger samt de 

lovgivningsmæssige forhold, der er knyttet til branchen, vil samtidig medføre, at der er meget 

højere afgangsbarrierer. Det betyder, at de nuværende aktører vil strække sig til det yderste for at 

blive på markedet. Ejerne vil således ikke bare lukke en virksomhed ned, hvis den en periode ikke 

kører som forventet.  

  

                                                           
84

 Kilde: Harmonisering og konvergens – på realkreditområdet, F. Meding, s. 130 ff. 
85

 Kilde: Harmonisering og konvergens – på realkreditområdet, F. Meding, s. 135 
86

 Kilde: Morten Bækmand Nielsen, afdelingsdirektør i Nykredit A/S, finansafdelingen 
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9.2.4 Betydning af konkurrencen fra substituerende produkter 

Af substituerende produkter kan nævnes bankernes boliglån, som tidligere ikke har kunnet 

konkurrere med de lån realkreditbranchen kan tilbyde. Dog kan nye lånetyper samt en faldende 

rente betyde, at bankerne i fremtiden vil kunne tilbyde produkter, der i højere grad kan 

konkurrere med realkreditbranchen. Derudover har nye bankprodukter som friværdikonto og 

SDO-lån med sikkerhed i ejendommen skærpet konkurrencen, da renterne er så lave, at der kan 

være tale om et reelt alternativ til realkreditlån. 

 

Gennem Danmarks medlemskab i EU blev SDO-lånene indført på det danske marked i 2007. SDO, 

som står for Særligt Dækkede Obligationer, er kendetegnet ved at, løbetiden kan være 

ubegrænset og det samme gælder afdragsfriheden. Lånet skal dog hele tiden holdes indenfor 60-

80 % af værdien af boligen, hvorfor det ofte skal vurderes. Renten er ikke bundet til de 

bagvedliggende obligationer som ved et traditionelt obligationslån. Lånet kan både udbydes af 

banker og realkreditinstitutter. Udbyderen har mulighed for at regulere renten i forhold til 

kundens kreditværdighed mv. I tilfælde af at lånet kommer til at udgøre mere end 80 % af 

ejendommens værdi, skal udbyderen stille ekstra sikkerhed.  

 

Der er de samme gebyromkostninger ved et SDO-lån, som ved et almindeligt obligationslån, til 

gengæld kan tinglysningsafgiften på 1,5 % af lånebeløbet genbruges. SDO-lån har endnu ikke haft 

den store succes i Danmark, måske fordi det er svært for den almindelige låntager at gennemskue 

SDO-lånene. Da udbyderne har mulighed for at tilpasse renten i forhold til den enkelte låntager, 

kan der på længere sigt være fare for at boligejere bliver delt op i kategorier efter økonomisk 

status, ligesom det er tilfældet i USA (sub prime låntagere osv.). Ved optagelse af realkreditlån er 

alle i princippet stillet ens, da det er markedet der fastsætter renten. 

 

Foreløbig er SDO-lånene som nævnt ovenfor en begrænset succes på det danske marked og et 

flertal blandt oppositionen og Dansk Folkeparti har ytret ønske om at SDO-lån afskaffes i Danmark, 

da der er for stor risiko forbundet med lånene87. 

 

Herudover udbyder mindre pantebrevsselskaber såkaldte pantebrevslån, til en rente som dog ofte 

er højere en et obligationslån, men hvor der er mulighed for at optage lån på helt op til 100 % af 

handelsværdien, med pant i ejendommen. Pantebrevet er et alternativ til de almindelige banklån, 

og ofte vælger folk pantebrevslån, fordi det ikke er lykkedes at optage et banklån, hvilket kan 

skyldes en lav kreditvurdering.   

 

                                                           
87

 Kilde: www.business.dk/finans/sdo-laan-synger-paa-sidste-vers (16/5 2010) 
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9.2.5 Forhandlingsstyrke hos leverandørerne 

Realkreditbranchens egentlige leverandører er investorerne, som er med til at sørge for 

selskabernes funding. Realkreditbranchen udbyder lån, som er baseret på obligationer, og det er 

således markedet, der bestemmer prisen på lånene. Udbud og efterspørgsel styrer derfor 

renteniveauet på realkreditmarkedet. 

 

Investorerne har en væsentlig indvirkning på markedet. I perioder hvor investorer satser på aktier i 

stedet for køb af obligationer, vil det betyde at kursen på obligationerne falder, hvilket medfører 

en stigning i renten. Dette bevirker at obligationerne igen bliver interessante, da der så kan opnås 

et højere afkast. Disse markedskræfter betyder således, at den enkelte investor eller ”leverandør” 

ikke besidder en stor forhandlestyrke, men samlet set påvirker investorernes adfærd markedet. 

 

9.2.6 Forhandlingsstyrke hos kunder 

Generelt set må kundernes forhandlingsstyrke anses som meget begrænset. For privatkunderne er 

bidraget at betragte som fast, uden mulighed for forhandling. Der kan dog i nogle tilfælde opnås 

”rabat” på enkelte gebyrer og provisioner. For erhvervskunderne er det lidt anderledes, da 

bidraget her er individuelt fastsat af realkreditinstituttet. Det betyder samtidig, at store kunder vil 

have større forhandlingsstyrke end små kunder, men derudover kan virksomhedernes øvrige 

forhold have indflydelse på forhandlingsstyrken. 

 

BRFkredit har følgende primære forretningsområder indenfor realkreditvirksomhed: 

 Private 

 Erhverv 

 Støttet byggeri 

 

Af nedenstående tabel fremgår det, at alle selskaberne har lån til private som det primære 

forretningsområde, men hvor BRFkredit på dette område er langt fra markedsledende, har de i 

modsætning til konkurrenterne et øget fokus på støttet byggeri og alment boligbyggeri. BRFkredit 

havde på dette forretningsområde en markedsandel på 35,9 % i 200988, hvor Nykredit sidder på en 

stor del af det resterende marked. 

 

En af fordelene ved støttet byggeri er, at byggeriet som oftest er tilknyttet en statsgaranti, 

hvormed der ikke er risiko for tab på tilgodehavendet. 

 

                                                           
88 Kilde: BRFkredit a/s, årsrapport 2009 
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Fordelingen af realkreditinstitutternes udlånsportefølje fremgår af nedenstående tabel. 

 

Tabel 11: Fordeling af udlånsportefølje i mio. kr. på ejendomskategorier, ultimo 2009 

 BRFkredit 

Nykredit, inkl. 

Totalkredit 

Realkredit 

Danmark Nordea Kredit 

Private 101.445 (46,9 %) 607.315 (61,6 %) 415.397 (60,0 %) 206.191 (70,0 %) 

Boligudlejning (inkl. 

andelsboliger) 42.827 (19,8 %) 93.090   (9,4 %) 124.619 (18,0 %)  14.728   (5,0 %) 

Alment byggeri (inkl. støttet 

byggeri) 33.094 (15,3 %) 64.389   (6,5 %) 089    (0 %) 0       (0 %) 

Erhverv 35.040 (16,2 %) 108.357 (11,0 %) 103.849 (15,0 %) 32.401 (11,0 %) 

Landbrug 0       (0 %) 99.138 (10,1 %) 48.463   (7,0 %) 41.238 (14,0 %) 

Øvrigt 3.893   (1,8 %) 12.927   (1,3 %) 0       (0 %) 0       (0 %) 

I alt 216.299  (100 %) 985.216  (100 %) 692.328  (100 %) 294.558  (100 %) 

Kilde: Årsrapporter 2009 for BRFkredit, Nykredit, Realkredit Danmark og Nordea Kredit 

 

Af nedenstående tabel fremgår det desuden at andelen af udlån til private falder i perioden fra 

2005 – 2009, hvilket både kan skyldes at BRFkredit taber markedsandele, men også at BRFkredit 

vinder markedsandele på alment byggeri og boligudlejning, med et intensiveret salgsfokus på 

dette område, samt en eventuel prisdifferentiering. BRFkredit har siden 2003 haft et samarbejde 

med FIH Erhvervsbank, om realkreditudlån til industri- og håndværksejendomme, hvilket kan have 

været medvirkende til stigningen i udlån til erhverv. FIH Erhvervsbank stiller garanti overfor 

BRFkredit på disse udlån, mod at FIH Erhvervsbank modtager garantiprovision90. På den måde 

holder BRFkredit erhvervsrisikoen nede, men sender en del af indtjeningen videre til FIH 

Erhvervsbank. 

 

Boligudlejning, som har været en væsentlig del af BRFkredits forretningsområde, er også det 

område, der er hårdest ramt af finanskrisen. Flere udlejere er gået konkurs, og BRFkredit har 

måttet opkøbe flere nødlidende erhvervsejendomme på tvangsauktion. Da prisudviklingen på 

dette marked har været gunstig i løbet af 2010, har BRFkredit solgt flere af disse ejendomme til 

priser der ligger over den bogførte værdi91. BRFkredit har i de første 3 kvartaler af 2010 solgt 

erhvervsejendomme for mio. kr. 1.620, med en positiv driftsvirkning til følge92. 

 

                                                           
89

 Andel af alment byggeri indgår i tallene for boligudlejning 
90 Realkredit Danmark har ikke oplyst andelen af alment byggeri særskilt, hvorfor det antages at indgå andelen for 
boligudlejning 
91

 Kilde: www.finanswatch.dk/secure/Finansnyt/Realkredit/BRF/article2251957.ece?service=printerversion 
92

 Kilde: BRFkredit a/s - Delårsrapport 1. -3. kvartal 2010, s. 1 
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Tabel 12: Fordeling af BRFkredits udlånsportefølje i mio. kr. på ejendomskategorier, 2005 - 2009 

 2009 2008 2007 2006 2005 

Private 101.445 (46,9 %) 100.423 (49,9 %) 94.103 (48,8 %) 89.249 (50,0 %) 80.365 (49,0 %) 

Boligudlejning93 42.827 (19,8 %) 42.996 (20,1 %) 37.603 (19,5 %) 36.057 (20,2 %) 28.374 (17,3 %) 

Alment byggeri 94 33.094 (15,3 %) 34.126 (15,9 %) 32.782 (17,0 %) 30.166 (16,9 %) 33.458 (20,4 %) 

Erhverv 35.040 (16,2 %) 32.514 (15,2 %) 25.068 (13,0 %) 19.992 (11,2 %) 18.533 (11,3 %) 

Øvrigt 3.893   (1,8 %) 3.850   (1,8 %) 3.278   (1,7 %) 3.034   (1,7 %) 3.280   (2,0 %) 

I alt 216.299 (100 %) 213.909 (100 %) 192.834 (100 %) 178.498 (100 %) 164.010 (100 %) 

Kilde: Årsrapporter 2005 - 2009 for BRFkredit 

 

Gennem de 7 O’er95 vil vi kort beskrive kunderne på markedet, samt hvad der karakteriserer 

optagelse af realkreditlån.  

 

Occupants – hvem udgør kunderne? 

Målgruppen for realkreditinstitutterne er selvfølgelig boligkøbere og boligejere samt 

erhvervsdrivende eller virksomheder, der efterspørger realkreditlån til finansiering af 

erhvervsejendomme.  

 

Objects – hvad køber kunderne? 

Kunderne køber finansiering af ejendomme, hvor der i Danmark er lang tradition for at ejerboliger 

først og fremmest finansieres ved realkreditlån. 

 

Objectives – hvorfor køber kunderne? 

Kunderne køber finansiering fordi ejerboliger er så dyre, at stort set ingen har mulighed for at 

købe en ejendom kontant. At de netop vælger realkredit skyldes, at det historisk set har været – 

og stadig er - den klart billigste finansieringsform. 

 

Occasions – hvornår køber markedet? 

Typisk vil et realkreditlån blive stiftet i forbindelse med køb af en ejendom. Derudover foretager 

mange boligejere løbende omlægning af deres lån, afhængigt af renteudviklingen, ønsker om 

ombygninger e.l., friværdi mv. 

                                                           
93

 Boligudlejning inkl. andelsboliger 
94

 Alment byggeri inkl. støttet byggeri 
95

 Kilde: www.business.aau.dk/ha/HA/4sem/.../HA4-afs_tning-JV-3.pdf 
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Organisations – hvem deltager i købet? 

De primære deltagere i købet vil som regel være huskøberne/husejerne samt disses økonomiske 

rådgivere, typisk bankrådgiveren. Der kan dog forekomme undtagelser, eksempelvis hvis det er 

unge førstegangskøbere. I så fald kan forældrene ofte influere. I andre tilfælde kan venner og 

bekendte også påvirke med deres erfaringer. For erhverv vil der i nogle tilfælde være ansatte, som 

har erfaring indenfor området, og ellers vil virksomhedens økonomiske rådgivere være indblandet 

i processen. 

 

Operations – hvordan køber markedet? 

Stiftelse af realkreditgæld kan betegnes som et komplekst ”køb”, da der som regel er tale om et 

stort beløb, og et produkt hvor (privat)kunderne har et begrænset kendskab til selve produktet. 

Imidlertid vil informationssøgningen ofte være kendetegnet ved at være mindre grundig, da de 

ofte vil følge det råd specialisten/rådgiveren giver. Kunderne bliver almindelig vis rådgivet på 

baggrund af et rådgivningsforløb, hvor rådgiveren afdækker kundernes behov og risikovillighed, og 

på baggrund heraf finder frem til hvad der vil passe kunderne bedst. 

 

Kunder med en smule indsigt eller kendskab til låneforholdene vil muligvis foretage en egentlig 

informationssøgning, som i vid udstrækning kan foretages ved søgning på internettet. Dette kan 

derfor ligeledes danne baggrund for valg af realkreditinstitut. Samtidig kan man via internettet 

foretage en låneansøgning, som kan danne grundlag for det videre rådgivningsforløb/køb. 

 

Outlets – hvor køber markedet? 

Oftest består detailleddet af banker, hvorfor det i mange tilfælde i princippet er der købet 

foretages. I BRFkredit og Nykredits tilfælde kan der dog være tale om at købet foretages i 

realkreditinstituttet. Nogle af realkreditinstitutterne kræver, at kunden benytter det tilknyttede 

pengeinstitut, blandt andet grundet kaution og kendskab til økonomien.   

 

Låntagerne er underlagt de tidligere nævnte markedsforhold, og har derfor kun begrænset eller 

ingen indflydelse eller forhandlingsstyrke overfor rente/kurs på lån og låneoptagelse. Der hvor 

låntagerne har mulighed for at forhandle, er på bidraget (for erhverv) samt den del af 

stiftelsesomkostningerne som udgør realkreditselskabets indtjening96. Dog er denne 

forhandlingsstyrke rimelig begrænset, da priserne som udgangspunkt er faste.  

 

                                                           
96 En del af stiftelsesomkostninger er et gebyr til staten, som betales for tinglysning af sikkerhedsstillende i 

ejendommen. 
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Brancheanalysen og betydningerne for BRFkredits værdidrivere sammenfattes i afsnit 9.5.7 og i 

afsnit 9.6 følger en delkonklusion på analysen. 

 

9.3 Intern analyse 

I dette afsnit følger den interne analyse af BRFkredit. Den interne analyse har til formål at 

klarlægge BRFkredits styrker og svagheder samt identificere selskabets ikke-finansielle 

værdidrivere. Analysen har til formål at give input til budgetteringen af selskabets økonomiske 

præstationer de kommende år. 

 

Analysen vil tage udgangspunkt i Porters Værdikæde, hvor BRFkredits primære aktiviteter samt 

støtteaktiviteter vil blive analyseret. Værdikæden er egentlig ikke udarbejdet med henblik på 

finansielle virksomheder, og anvendes derfor i tilpasset form. Modellen er vurderet anvendelig i 

tilpasset form, da den tilfører analysen struktur samt belyser selskabets væsentligste aktiviteter. 

 

I BRFkredits tilfælde kan de primære aktiviteter ikke anvendes i ordets egentlige forstand, da 

BRFkredit ikke er en produktionsvirksomhed. Der bliver dog foretaget produktion i form af 

rådgivning, udlån, låneomlægninger mv. Nedenstående værdikæde skal derfor læses med en 

finansiel virksomhed for øje. Indgående logistik kan således opfattes som indgående distribution, 

produktion som rådgivning mv. og udgående logistik som levering af ydelserne. Marketing, salg og 

service adskiller sig kun på enkelte måder fra øvrige brancher. Udover de nævnte led i 

værdikæden er funding et væsentligt led i et realkreditinstituts værdikæde, hvorfor vi i vores 

tilpassede analyse også har inddraget dette led. 

  

Figur 7: Porters Værdikæde 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: International Markedsføring, F. Andersen, side 34, efter Michael Porter, Competitive Advantage, 1985 
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9.3.1 Støtteaktiviteter 

Støtteaktiviteterne går på tværs af de primære aktiviteter og omfatter hele værdikæden. 

 

Infrastruktur  

BRFkredit har hovedsæde i Lyngby, hvorfra langt størstedelen af selskabets aktiviteter udøves. Da 

hele virksomheden er samlet og drives fra et sted, antages der at være gode muligheder for 

kommunikation på tværs af afdelingerne, således at informationsvejen er kort og oplysninger for 

de forskellige relevante afdelinger er relativt let at fremskaffe for de enkelte medarbejdere. Dette 

kan hjælpe med til at arbejdsgangene bliver effektive og informationsniveauet højt. Samtidig er 

arbejdsgangene en vigtig del af instituttets infrastruktur. Som de øvrige finansielle virksomheder 

har også BRFkredit fastlagte procedurer for arbejdsgangene som også understøttes af 

virksomhedens IT systemer. Dette sikrer kunderne en ensartet og forholdsvis sikker behandling i 

forbindelse med et rådgivningsforløb. 

 

I forhold til infrastrukturen er den primære værdidriver for BRFkredit EBIT, da forholdene må 

antages at bidrage til selskabets resultat i form af øget effektivitet i arbejdsgangene. 

 

Human Ressource Management 

BRFkredit tilbyder uddannelsesprogrammer for virksomhedens ansatte. Ansvaret for rekruttering, 

uddannelse og motivering af medarbejdere varetages af personaleafdelingen. Virksomheden 

lægger stor vægt på medarbejdernes trivsel, hvilket blandt andet kommer til udtryk i stor 

medbestemmelse for de ansattes planlægning af arbejdsdagene, mulighed for jobrotation, 

uddannelse med mere. 

 

Som det var tilfældet for infrastrukturen er den primære værdidriver i forhold til ledelse af 

menneskelige ressourcer EBIT, da medarbejdernes trivsel, kompetencer og uddannelsesniveau 

gerne skulle bidrage med større effektivitet, hvilket helst skulle udmunde i et forbedret resultat for 

virksomheden. 

 

Teknologisk udvikling 

Selskabets IT systemer er en vigtig del af forretningen, da arbejdsgange mv. bliver sikret gennem 

anvendelsen af systemet. Derudover anvender BRFkredit gennem medejerskabet af E-Nettet 

Holding de samme IT systemer omkring bolighandel og –finansiering som de fleste af 

konkurrenter. Dette sikrer, at der er tale om en gennemtestet og effektiv platform. 
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Indkøb 

I BRFkredits tilfælde er den primære vare, der bliver indkøbt, renter. Indkøbet af renter er som 

tidligere nævnt baseret på salg af obligationer, som især er styret af markedskræfterne. I den 

forbindelse har BRFkredit i den seneste tid oplevet, at de har svært ved at følge med 

konkurrenterne i forhold til pris. Forskellen er ikke markant, men med den hårde konkurrence i 

branchen kan selv små forskelle være af betydning. 

 

I løbet af 2010 har BRFkredit adskillige gange været udråbt som det dyreste realkreditinstitut, og 

senest ved fastlæggelsen af de korte rentetilpasningslån for 2011 har selskabet igen måtte se sig 

slået af alle de andre udbydere. På længere sigt kan det blive rigtig dyrt for BRFkredit. På kort sigt 

vil det ikke kunne betale sig for nuværende BRFkredit kunder at skifte realkreditinstitut, men hvis 

ikke selskabet igen bliver i stand til at indkøbe til samme priser som konkurrenterne, vil der 

utvivlsomt være kunder, der søger over til konkurrenterne. 

 

Indkøbet er præget af investorernes tiltro til selskabet, og de dårlige resultater i 2008 og 2009, 

samt en lav solvens, har medført, at investorerne ikke har betalt helt lige så meget for BRFkredits 

obligationer, som for konkurrenternes. Dette har således medført, at de renter BRFkredit har 

”købt”, er blevet dyrere end de øvrige danske realkreditinstitutters. 

 

9.3.2 Primære aktiviteter 

De primære aktiviteter, er de aktiviteter der direkte fører til levering/salg af BRFkredits produkter. 

Porters værdikæde er egentlig minded på produktionsvirksomheder, hvorfor de primære 

aktiviteter er tilpasset i forhold til den normale model. 

 

De primære aktiviteter for BRFkredit er: 

 Indgående logistik (distribution/kundetilgang) 

 Funding (salg af obligationer / indkøb af lån til kunderne) 

 Rådgivning (produktion) 

 Udgående logistik (levering af ydelsen) 

 Marketing og salg 

 Service og opfølgning 

 

Indgående logistik (distribution/kundetilgang) 

Den indgående logistik er som nævnt i brancheanalysen et af de svageste punkter i BRFkredits 

forretningsgrundlag. Kombineret med at området må anses som en af de vigtigste parametre for 

realkreditselskaberne er det en farlig cocktail for BRFkredit. 
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Modsat alle konkurrenterne, som primært får henvist kunder fra et stort tilknyttet pengeinstitut, 

har BRFkredit kun BRFbank til at skabe denne form for kundekontakt. BRFbank er som tidligere 

nævnt relativt nyetableret og mange gange mindre, både hvad angår antal kunder men også 

filialer i forhold til konkurrenternes pengeinstitutter. 

 

Historisk set har BRFkredit satset på strategiske samarbejder med pengeinstitutter. Denne strategi 

har imidlertid vist sig at være særdeles farlig, da alle de strategiske samarbejder nu er ophørt, og 

de pågældende pengeinstitutter er skiftet til Totalkredit. Dette har medført, at koncernen er nødt 

til at fokusere på deres egen bank i langt højere grad end tidligere.  

 

BRFkredit har som tidligere nævnt kun EDC-mæglerne som eksterne distributører, og 

ejendomsmæglerne er som nævnt i afsnit 9.2.2. ikke nær så vigtige som pengeinstitutterne i den 

forbindelse.  

 

Den manglende henvisning af kunder medfører, at BRFkredit er nødt til at gøre en større indsats 

for at trække kunder til, hvorimod kunderne i højere grad bliver henvist hos konkurrenterne. 

Derudover medfører forholdet, at der i ’bankkoncernerne’ bliver foretaget en kreditvurdering og 

indstilling til realkreditafdelingen i banken, mens BRFkredit selv skal foretage en kreditvurdering af 

hver enkelt kunde. 

 

Forholdet kommer til udtryk i antallet af medarbejdere, hvor BRFkredit har næst flest ansatte, kun 

overgået af Nykredit, som er markedets største udbyder - BRFkredit er som tidligere nævnt den 

mindste. Dette medfører, at personaleomkostninger bliver en forholdsmæssigt tungere post hos 

BRFkredit end hos konkurrenterne. Forholdet behandles yderligere i regnskabsanalysen, afsnit 9.4. 

 

Værdidriveren i denne del af værdikæden har meget begrænset positiv effekt for BRFkredit, idet 

distributionen er en af BRFkredits helt store svagheder. Forholdet kan således siges at have 

negativ påvirkning på omsætningsvæksten sammenlignet med konkurrenterne. 

 

Produktion (rådgivning) 

Produktionen i BRFkredit består primært i rådgivning af kunderne. Produktionen er baseret på 

kunderådgivernes egenskaber samt det IT-system og de forretnings-/arbejdsgange, som udgør 

værktøjet for rådgiverne. I og med at de produkter realkreditinstitutterne udbyder stort set er ens 

for alle, må selve rådgivningen (for så vidt angår IT-systemer, forretnings-/arbejdsgange) også 

antages at være forholdsvis ens fra udbyder til udbyder. Forskellene vil derfor blandt andet bero 
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på de menneskelige egenskaber og skøn hos de enkelte rådgivere. Her kan man nok ikke 

argumentere for at det ene selskab har sødere eller mere kompetente medarbejdere end det 

andet. Samtidig skal det bemærkes, at rådgivernes rolle i lige så høj grad er at sælge 

virksomhedens produkter, hvormed rådgiverne også har karakter af at være sælgere. 

 

Kunderne stiller forskellige krav til rådgivningen, fx har erhvervskunder behov for en finansiel 

sparringspartner, hvorimod private ofte kun får rådgivning i forbindelse med låneoptagelse eller 

låneomlægning. På produktsiden kan kravene også være forskellige, blandt andet afhængigt 

risikovillighed, fradragsmuligheder mv. 

 

Den primære værdidriver i denne del af værdikæden er primært omsætning, idet rådgivningen 

gerne skulle medføre et salg, og dermed generere omsætning for BRFkredit. Hvor stor effekt 

værdidriveren har sammenlignet med konkurrenterne kan dog diskuteres. Derudover har 

BRFkredit det højeste antal ansatte i forhold til omsætningen, hvilket naturligvis betyder, at 

selskabet bliver forholdsmæssigt mere løntungt end konkurrenterne. 

 

Udgående logistik (levering) 

Leveringen består af overførsel/frigivelse af den finansielle ydelse, som BRFkredit har indvilget i at 

tilbyde kunden. Processen kører stort set automatisk, men afhænger dog af at tinglysningen skal 

være gennemført. BRFkredits opgave består i at kunne levere et produkt til kunderne, som er 

tilfredsstillende og bedre end konkurrenternes. Det skabes først og fremmest ved at have priser 

der matcher de andre konkurrenters, samt at kunne give kunderne en rådgivning, som gør at 

kunden vælger at vende tilbage til BRFkredit, hvilket som tidligere nævnt indgår i BRFkredits 

visioner. Samlet set vil selskaberne dog være stillet mere eller mindre ens i forhold til leveringen. 

 

Marketing og salg 

Størstedelen af BRFkredits salg foregår gennem kundernes kendskab til BRFkredit og deres 

produkter, hvorved de opsøger BRFkredit telefonisk, via hjemmesiden. Dette kræver en stor 

markedsføringsindsats, og selskabet reklamerer ofte både i tv, radio, på internettet og i aviser. 

Derudover bliver kunder henvist fra EDC-mæglerne, som er BRFkredit eneste eksterne distributør. 

Det primære produkt for BRFkredit er som bekendt finansielle ydelse, samt rådgivning herom. 

 

BRFkredit leverer deres produkter til flere segmenter, som kan opdeles i private og 

erhvervskunder. Markedsføringen til private henholdsvis erhvervskunder er ikke den samme.  
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For at få fat i erhvervskunderne kræves det i høj grad at der udføres et lobbyarbejde97, mens 

private kunder skal skaffes via synlighed, samt ved at bruge deres eksisterende salgskanaler. 

 

Tabel 13: BRFkredits markedsandele 2005 – 2009 

Pct. 2009 2008 2007 2006 2005 

Cirkulerende obligationer 9,8 9,9 9,9 9,6 9,4 

Bruttonyudlån1) 8,5 9,3 9,3 9,6 9,1 

Nettonyudlån2) 7,3 11,2 10,7 10,3 9,7 

1) Bruttonyudlån angiver pantebrevshovedstolen omregnet til kontantværdi, det vil sige alle lånetyper indgår med 
kursværdien af pantebrevshovedstolen på effektueringstidspunktet 
2) Nettonyudlån beregnes som bruttonyudlån fratrukket konverteringer samt ekstraordinære indfrielser 

 
     

Kilde: www.brf.dk/C1256F5C005ADF31/alldocs/DOCJWIK-5LFD5K?OpenDocument 

 

Det fremgår af ovenstående tabel, at BRFkredit har haft en stabil markedsandel på omkring 10 %. 

Derudover fremgår det, at der efter en lille stigning i nettonyudlån over de seneste fire år sker et 

fald i 2009, hvilket også kommer til udtryk i de cirkulerende obligationer som falder med 0,1 %.  

 

Selskabet har gennem 2010 flere gange været fremhævet som det dyreste realkreditselskab – 

senest har den negative omtale blusset op i forbindelse med refinansieringen af de 1-årige 

rentetilpasningslån, hvor BRF igen opnåede markant højere renter end konkurrenterne. BRFkredits 

modsvar på den negative omtale har været enkelte forsøg på at årsagsforklare afvigelserne, samt 

at prøve at henlede opmærksomheden på andre forhold. Strategien omkring selve den dårlige 

omtale grundet højere renter ser mest af alt ud til at være at forholde sig passiv til stormen blæser 

af. 

 

Service og opfølgning 

Når kunden har valgt BRFkredit, er det vigtigt at opretholde kontakten. Det sker nemt, at når 

kunderne er kommet ind i ”folden”, så bliver de let glemt og arbejdet i forbindelse med leveringen 

er spildt. For at bibeholde kundekontakten udsender BRFkredit eksempelvis nyhedsbreve, som 

indeholder analyser af ejendomspriser i lokalområderne, udviklingen ejendomspriserne samt den 

danske økonomi generelt. Denne strategi benyttes oftest overfor erhvervskunder, mens 

privatkunder får overvågningsaftaler, så de bliver orienteret om eventuelle rentestigninger eller -

fald, som kan medføre stigning i ydelserne, mulighed for låneomlægning eller lignende.  

 

Erhvervskunder og offentligt byggeri vedligeholdes ved løbende kundekontakt og deltagelse i 

erhvervsarrangementer, da mange kunder skaffes ved relationer i erhvervslivet.  

                                                           
97

 Kilde: Morten Bækmand Nielsen, afdelingsdirektør i Nykredit A/S, finansafdelingen 
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9.4 Sammenfatning af den strategiske analyse 

Omverdenen spiller en stor rolle i den danske realkreditbranche, hvor især de politiske og dermed 

også lovgivningsmæssige forhold, samt de makroøkonomiske forhold, har stor betydning.  

 

De politiske påvirkninger kom til udtryk ved et politisk indgreb i 2008, hvormed den korte rente 

blev påvirket, så den ikke steg så meget som frygtet. Det har medført, at mange låntagere har fået 

den opfattelse, at risikoen forbundet med rentetilpasningslån er begrænset. Forholdet har 

medført stor efterspørgsel på denne låntype, hvilket har bidraget positivt til 

realkreditinstitutternes udlån. At der samtidig er en øget risiko for selskaberne i tilfælde af 

fremtidige rentestigninger kan dog begrænse den positive effekt på længere sigt.  

 

Skatteforhold, såsom rentefradrag i kapitalindkomst, skattefri ejendomsavancer og kursgevinster 

medfører, at der er et væsentligt incitament til at købe egen bolig frem for at leje. Dette bidrager 

positivt til markedet, som dog er presset under den nuværende krise. Rentefradraget bliver dog 

med den seneste skattepakke reduceret fra indkomståret 201298. Dette kan få negative 

konsekvenser for boligmarkedet og dermed BRFkredit. Derudover kan en afskaffelse af 

skattestoppet fra 2001 medføre en stigning i ejendomsværdiskatten, som ligeledes vil få negative 

konsekvenser for boligmarkedet.  

 

Danmark er i høj grad påvirket af EU lovgivningen, som følge af at der implementeres direktiver 

som er udstukket af EU. I den forbindelse er der flere potentielle muligheder og trusler for den 

danske realkreditbranche, og dermed BRFkredit. Det danske realkreditsystem ligner ikke de øvrige 

EU landes, og da Danmark samtidig er et lille land i EU, vil der formentlig ikke blive taget 

nævneværdige særhensyn. I tilfælde af ”Single Rule Book” regler vil det samtidig betyde, at 

Danmark ikke vil have mulighed for at stramme lovgivningen nationalt.  

 

EU-harmonisering kan betyde at udenlandske selskaber gør indtog på det danske marked, hvilket 

vil kunne skærpe konkurrencen. Samtidig kan det dog betyde, at de danske selskaber kan 

”eksportere” deres produkt til de øvrige EU-lande, hvormed markedet vil blive markant større. 

Med de danske realkreditinstitutters stærke produktsortiment kan det ikke udelukkes, at der ved 

åbning af realkreditmarkedet inden for EU kan opstå en positiv situation for branchen.  

 

Udviklingen i de økonomiske og demografiske forhold, herunder faldende huspriser og stigende 

arbejdsløshed, betyder at realkreditbranchen oplever væsentlige tab på udlån i disse år. I tider 
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 Fradraget bliver begrænset for negativ kapitalindkomst, der overstiger kr. 50.000 (100.000 for ægtepar). 
Fradragsværdien udgør ca. 33,5 % i 2010 men vil blive reduceret til 25 % når effekten skattepakken er slået fuldt 
igennem. 
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med højkonjunktur, oplever realkreditbranchen til gengæld en stigning i ønsket om omlægning af 

lån, for at kunne få del i eventuelle friværdier, som er opstået som følge af stigende huspriser, dog 

også afhængigt af renteudviklingen. Realkreditbranchen, og dermed BRFkredit, er derfor i høj grad 

påvirket af konjunkturerne. 

 

Danskernes boligønsker medfører, at der bygges flere og større boliger, hvilket skaber 

meromsætning for realkreditinstitutterne. Derudover betyder et stigende ønske om at bo i 

lavenergihuse, som ofte også er billigere at bo i, at der bruges mange penge på at renovere gamle 

huse. Det betyder, at der optages større lån, som igen er til gavn for realkreditinstitutterne, da 

større udlån som udgangspunkt vil betyde højere nettorente- og gebyrindtægter. 

 

Den danske realkreditbranche er kendetegnet ved hård konkurrence om de samme 

kundesegmenter. Der konkurreres især på distribution, produktudvikling og markedsføring, mens 

prisen primært styres af markedskræfterne. Dog udgør aktørernes bidragssats også en 

prisparameter. Som distributionskanal er bankerne en meget vigtig samarbejdspartner. Derudover 

fungerer ejendomsmæglere som et sekundært distributionsled. BRFkredit har færrest 

distributionskanaler af de fem største aktører på markedet. BRFkredit samarbejder med og har en 

ejerandel i EDC Partner A/S, som driver EDC mæglerne. Da distribution er en meget vigtig 

parameter for realkreditinstitutterne, er det problematisk for BRFkredit at de er væsentligt 

dårligere på dette område end konkurrenterne. 

 

Sandsynligheden for nye indtrængere på markedet er begrænset, da det kræver meget stor 

kapital. Adgangsbarrieren vurderes således at være høj. Dog er det ikke usandsynligt, at 

udenlandske realkreditvirksomheder kan begynde at gøre deres indtog i Danmark. Som følge af 

nedbrydning af grænserne indenfor EU, med øget intern samhandel og konkurrence til følge, er 

denne mulighed måske større end tidligere. Der vurderes dog at gå mange år inden det vil blive 

aktuelt, ikke mindst på grund af forbrugerbeskyttelsesregler og lignende. 

 

Selskaberne konkurrerer på produktudvikling, og når et realkreditselskab udbyder et nyt produkt, 

er det nærmest reglen at de andre realkreditselskaber meget hurtigt følger trop, og tilbyder et 

tilsvarende produkt. Truslen fra substituerende produkter er ligeledes stigende, da de produkter, 

som bankerne får mulighed for at udbyde, som følge af ændringer i lovgivningen, i langt højere 

grad kan matche de produkter, der tilbydes af realkreditbranchen. 

 

Renten styres af markedskræfterne og realkreditbranchens egentlige leverandører består af 

investorer, som køber de udbudte obligationer. Den enkelte investor kan som udgangspunkt ikke 
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påvirke markedet, og der er således ingen forhandlingsstyrke hos den enkelte leverandør. 

Kundernes forhandlingsstyrke er også stærkt begrænset. I enkelte tilfælde kan bidragssatsen og 

provisionen forhandles en smule ned, men generelt set har kunderne en meget begrænset 

forhandlingsstyrke. 

 

Selskabets tidligere strategi om at indgå strategiske samarbejdsaftaler med banker har vist sig at 

være meget risikabel. I 2008 og 2009 afsluttede både Alm. Brand Bank, Lån & Spar Bank samt 

Handelsbanken deres samarbejde med BRFkredit. Det betyder at BRFkredit i dag ikke har andre 

banksamarbejdspartnere end BRFbank. I erkendelse heraf har BRF koncernen valgt at øge fokus på 

BRFbank.  

 

Selskabets organisation og opbygning medfører, at selskabet har forholdsmæssigt flere ansatte 

end konkurrenterne, og dermed er meget løntungt. De ansatte er en vigtig del af koncernen, men i 

de seneste regnskabsår ser det ikke ud til at flere ansatte har afspejlet sig i større omsætning. 

 

I forhold til markedsføring og salg er BRFkredit i øjeblikket hæmmet af negativ presse på grund af 

højere renter og bidrag end konkurrenterne.  

 

På kort sigt er BRFkredit ramt af at have det klart mindste fysiske distributionsnet. Kombineret 

med det forholdsmæssigt største antal ansatte (antal ansatte målt i forhold til omsætning) giver 

det et billedet af et uhensigtsmæssigt setup. 

 

De ydre og indre påvirkninger i form af omverdenen, branchens og de interne forholds betydning 

for BRFkredits værdidrivere vil blive sammenfattet i afsnit 9.5.7 og i delkonklusionen i afsnit 9.6. 
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9.5 Regnskabsanalyse 

Regnskabsanalysen vil tage udgangspunkt i de seneste offentliggjorte årsrapporter, samt de 

seneste kvartals- og halvårsrapporter. 

 

Formålet med både den eksterne årsrapport og kvartalsrapporterne er, at nuværende og 

potentielle investorer kan få mulighed for at få indsigt i virksomhedens drift, og give investorer 

mulighed for at træffe beslutning på baggrund af de offentliggjorte tal. Årsrapporterne beskriver 

ikke kun de historiske tal, men indeholder også ledelsens beskrivelse af det forgangne år samt 

forventninger til det kommende år.  

 

Vi vil på baggrund af den historiske udvikling, som årsrapporterne viser, og konklusionerne fra den 

strategiske analyse, udlede de indikatorer som vi skal bruge for at udarbejde et budget, til brug for 

værdiansættelsen. 

 

Vi gennemgår BRFkredits anvendte regnskabspraksis, samt de omtaler ledelsen giver i 

ledelsesberetningen, og revisors eventuelle bemærkninger i revisionspåtegningen. Herefter 

foretager vi en nøgletalsanalyse, for at afdække hvilke værdidrivere der er centrale hos BRFkredit. 

 

9.5.1 Revisionspåtegning 

Årsrapporten fra BRFkredit adskiller sig fra ikke-finansielle virksomheder, ved at der også påtegnes 

af selskabets interne revisor. Dette er et krav for finansielle virksomheder, der i de seneste to 

regnskabsår har haft mere end 125 fuldtidsansatte99. Det skyldes blandt andet, at Finanstilsynet 

stiller store krav til at have fyldestgørende interne kontroller, hvilket der er udstedt nærmere 

procedurer for. Finansielle virksomheder skal af samme årsag både indsende årsrapporten til 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt Finanstilsynet. 

 

Koncernregnskabet for BRFkredit aflægges efter International Financial Reporting Standards (IFRS), 

som er godkendt af EU, mens moderselskabet, dvs. realkreditselskabet, aflægger regnskab efter 

Lov om Finansiel Virksomhed, som blandt andet består af Finanstilsynets bekendtgørelse samt en 

rammelov for alle finansielle virksomheder, til hvordan årsrapporten skal udformes100.  

 

Revisionspåtegningerne for de seneste 5 år er alle afgivet uden forbehold eller supplerende 

oplysninger af PriceWaterhouseCoopers, som har været BRFkredits revisor i hele analyseperioden. 

Revisor kan, som et led i revisionen, afgive et forbehold i revisionspåtegningen, såfremt revisor 

                                                           
99

 Kilde: Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed, 23. september 2010 
100

 Kilde: Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed, 23. september 2010 
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mener at regnskabet er behæftet med fejl eller mangler, som gør at regnskabet ikke giver et 

retvisende billede. Et forbehold påvirker revisors konklusion, og kan fx skyldes at der er uenighed 

med ledelsen om hvordan regnskabet som helhed skal sammenfattes. Supplerende oplysninger 

gives af revisor, hvis denne ønsker at påpege forhold i regnskabet eller andre forhold, som ikke 

påvirker konklusionen. Sådanne forhold er således ikke blevet påpeget i forhold til årsrapporterne 

for BRFkredit. 

 

9.5.2 Ledelsesberetning 

BRFkredits ledelsesberetninger er meget informative, og indeholder en del generelle oplysninger 

om virksomheden og koncernen. Ledelsen beskriver udviklingen i året, herunder foretagne 

nedskrivninger, som har en væsentlig indflydelse på resultaterne for alle årene, og hvad 

nedskrivningerne skyldes. 

 

Ledelsen beskriver også det generelle marked, og hvilke påvirkninger det har på lige netop 

BRFkredit, og hvilke tiltag der skal tages for at BRFkredit kan opnå deres målsætninger. 

 

Udover den generelle gennemgang, beskrives BRFkredits risikostyring, herunder kreditrisici, 

renterisici, valutarisici, aktierisici og likviditetsrisici. Den operationelle risiko vurderes generelt lav 

for BRFkredit, da virksomheden er stramt reguleret af lovgivning og da formidlingen af 

realkreditlån er forbundet med en høj grad af automatik101. Området omkring risici er væsentligt, 

og er også behandlet detaljeret. 

 

Nedenstående figur viser opdelingen af kunderne ud fra forventet risiko for misligholdelse på en 

ratingskala fra 1 til 8. 

 

Figur 8: Fordeling af udlån opdelt på kundernes ratingklasser (PD) 

 
Kilde: BRFkredit a/s, årsrapport 2009, s. 21 
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 Kilde: BRFkredit a/s, årsrapport 2005, s. 21 
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Ifølge ledelsesberetningen i årsrapporten for 2009 befinder over 75 % af privatkunderne sig i de to 

bedste ratingklasser. Det fremgår dog også af ovenstående figur, at der har været en stigning i de 

to dårligste ratingklasser, hvilket også påpeges i årsrapporten102. Forholdet kommer til udtryk i 

selskabets samlede nedskrivninger. 

 

Som i mange andre virksomheder, er medarbejderne i BRFkredit et af virksomhedens vigtigste 

aktiver. Medarbejderne omtales i ledelsesberetningerne, men udgør ikke en væsentlig del af 

ledelsesberetningen. 

 

Som en del af koncernregnskabet omtales desuden årets udvikling og resultat i BRFkredits 

datterselskaber. Disse er ikke inddraget i denne afhandling og kommenteres derfor ikke yderligere, 

jf. afsnit 6. Afgrænsning. 

 

Da BRFkredit blandt andet offentliggør deres årsrapport på deres hjemmeside, benyttes 

ledelsesberetningen også til at proklamere overfor omverdenen og investorerne, hvilke 

velgørende og sociale bidrag virksomheden yder. Dette sker eksempelvis ved at medvirke til at 

skabe trivsel og engagement hos beboere i boligområder med sociale udfordringer103. 

 

BRFkredits ledelsesberetning afviger ikke væsentligt fra konkurrenternes ledelsesberetninger. 

Indholdet der skal formidles, er i grove træk det samme. 

 

9.5.3 Anvendt regnskabspraksis 

Vi har gennemgået den anvendte regnskabspraksis i årsrapporten for 2009, samt gennemgået 

ændringer i den anvendte regnskabspraksis i perioden 2005 til 2009, da det er vigtigt at der er 

kontinuitet i forhold til sammenlignelighed i regnskabsanalysen af de historiske tal, og at de 

identificerede ændringer kun skyldes ændringer i den underliggende drift104. 

 

BRFkredit er som koncern overgået til at aflægge regnskab efter IFRS pr. 1. januar 2005. Denne 

overgang betød blandt andet, at der kunne tilbageføres mio. kr. 32 af tidligere års nedskrivninger 

på udlån som følge af ændrede krav til vurderingen heraf. Det har dog ingen indflydelse for vores 

analyse af perioden 2005 til 2009. I hele perioden sker der tilpasning som følge af nye IFRS-

standarder og fortolkningsbidrag, men der er ingen tilpasning, som betyder at der sker ændring i 
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 Kilde: BRFkredit a/s, årsrapport 2005, s. 21 
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 Kilde: BRFkredit a/s, årsrapport 2005, s. 21 
104

 Kilde: Regnskabsanalyse for beslutningstagere, C. Petersen og T. Plenborg, 2005, s. 118 
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anvendt regnskabspraksis, kun i forhold til præsentationen i årsrapporten. Moderselskabet, 

BRFkredit a/s, aflægger regnskab i overensstemmelse med Lov om Finansiel Virksomhed i lighed 

med konkurrenterne, da dette er et krav fra Finanstilsynet. 

 

På BRFkredits udlån udøves der et skøn på eventuel nedskrivning. Når der forekommer objektive 

indikationer på værdiforringelser, vurderer selskabet, om der skal foretages nedskrivning. 

Objektive indikationer kan være hvis låntager er i økonomiske vanskeligheder, har foretaget 

kontraktbrud eller har misligholdt forpligtelsen. Det samme gælder hvis det er sandsynligt at 

låntager vil gå konkurs, eller er omfattet af en økonomisk rekonstruktion105. Der er den samme 

praksis hos alle konkurrenterne. 

 

Nykredit har i 2009 besluttet at anvende Nationalbankens udlånsrente (reporenten), som den 

risikofri rente i opgørelse af basis- og beholdningsindtjeningen106. Ændringen er kun foretaget hos 

Nykredit, men har ingen påvirkning på årets resultat. 

 

Herudover er der i øvrigt ingen væsentlige forskelle i den anvendte regnskabspraksis i forhold til 

konkurrenterne. 

 

9.5.4 Gennemgang af årsrapporter 

Da BRFkredit er en finansiel virksomhed, der er underlagt Finanstilsynet, er der flere forhold der 

skal overholdes, herunder eksempelvis størrelsen af den risikofri kapital. Overholdelse af disse 

forhold har en væsentlig betydning for udarbejdelsen af årsrapporten, og betyder også at 

selskaberne er under konstant overvågning af Finanstilsynet. 

 

Nedenfor fremgår de historiske regnskabstal for BRFkredit a/s for perioden 2005 - 2009. 
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 Kilde: BRFkredit a/s, årsrapport 2009, s. 58 
106 Kilde: Nykredit A/S, årsrapport 2009 
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Tabel 14: Historiske regnskabstal for BRFkredit (Resultatopgørelse 2005 – 2009) 

RESULTATOPGØRELSE (mio. kr.) 2005 

  

2006 

  

2007 

  

2008 

  

2009 

   

  

% 

  

% 

  

% 

  

% 

  

% 

  Renteindtægter 7.434 100 

 

7.297 100 

 

8.654 100 

 

10.339 100 

 

10.805 100 

 Renteudgifter -6.412 86 

 

-6.264 86 

 

-7.461 86 

 

-8.949 87 

 

-9.201 85 

 Nettorenteindtægter 1.022 14 

 

1.033 14 

 

1.193 14 

 

1.390 13 

 

1.604 15 

 Nettogebyr indtægter 154 2 

 

70 1 

 

58 1 

 

18 0 

 

91 1 

 Udbytte aktier 28 0 

 

18 0 

 

19 0 

 

24 0 

 

15 0 

 Nettorente og gebyrindtægter 1.204 16 

 

1.121 15 

 

1.270 15 

 

1.432 14 

 

1.710 16 

 Kursreguleringer 113 2 

 

236 3 

 

231 3 

 

-700 -7 

 

349 3 

 Andre driftsindtægter 17 0 

 

21 0 

 

25 0 

 

39 0 

 

18 0 

 Personaleomkostninger -706 9 

 

-762 10 

 

-793 9 

 

-833 8 

 

-828 8 

 Af-/nedskrivninger på anlægsaktiver -15 0 

 

-14 0 

 

-16 0 

 

-19 0 

 

-17 0 

 Op-/nedskrivninger på udlån og 

tilgodehavender 87 1 

 

131 2 

 

-2 0 

 

-458 -4 

 

-1.330 -12 

 Resultat før finansielle poster 700 9 

 

733 10 

 

715 8 

 

-539 -5 

 

-98 -1 

 Resultat af kapitalandele 64 1 

 

56 1 

 

48 1 

 

-108 -1 

 

-757 -7 

 Resultat før skat 764 10 

 

789 11 

 

763 9 

 

-647 -6 

 

-855 -8 

 Skat af årets resultat -107 1 

 

-169 2 

 

-142 2 

 

74 -1 

 

237 -2 

 Årets resultat 657 9 

 

620 8 

 

621 7 

 

-573 -6 

 

-618 -6 

 
                 Kilde: BRFkredit a/s, årsrapporter for 2005 - 2009 

 

Det fremgår, at BRFkredit i hele perioden har haft vækst i omsætningen, og dermed i tilgangen af 

kunder. Væksten er dog den samme hos konkurrenterne, da den hænger sammen faldende renter 

og stigende huspriser. Nettorente- og gebyrindtægter for BRFkredit ligger i hele perioden på ca. 15 

%, hvilket indikerer at BRFkredits procentvise fortjeneste på bidrag og gebyrer ligger forholdsvis 

fast i perioden. Realkreditinstitutter bruger matchfunding princippet, hvilket betyder at 

renteindtægter på udlån svarer til renteudgiften på udstedte obligationer, og derved udgør 

bidraget på ca. 0,5 % rentemarginalen og indtjeningen107. 

 

I modsætning til konkurrenter som Nordea Kredit, Realkredit Danmark og Totalkredit, er BRFkredit 

provisionstager, da BRFkredit ikke i samme grad er tilknyttet et pengeinstitut som henviser kunder 

til dem. 
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Kursreguleringer, som består i regulering af beholdningen af aktier og obligationer til kursværdi pr. 

31. december, udgør i 2008 en væsentlig nedskrivning, som kan tilskrives uroen på det finansielle 

marked i 2008, som medførte høje urealiserede tab på værdipapir108. Kursreguleringerne samt 

nedskrivninger på udlån og tilgodehavender, er den væsentligste parameter i forhold til udslag for 

det realiserede resultat efter skat. I 2008 og 2009 er der foretaget store nedskrivninger som følge 

af tab og forventning om tab på udlån og tilgodehavender, og der har i disse år været realiseret 

væsentlige underskud. Nedskrivningsprocenten er i 2009 på det højeste niveau siden 1994. Siden 

1994 har nedskrivningsprocenten ligget tæt på nul, hvor den i 2009 gennemsnitligt ligger på 0,2 % 

for alle realkreditinstitutterne. Den lave nedskrivningsprocent i perioden kan til dels tilskrives at 

pengeinstitutterne i højere grad påtager sig en del af realkreditinstitutternes tab gennem 

tabsgarantier. Her kan blandt andet nævnes BRFkredits samarbejde med FIH Erhvervsbank109. 

 

Resultat af kapitalandele er første gang negativ i 2008 med mio. kr. 108, og er i 2009 negativ med 

mio. kr. 757, og dermed væsentlig medvirkende til årets negative resultat. Den negative 

indregning af kapitalandele kan primært tilskrives BRFbank, der ligesom BRFkredit har været hårdt 

ramt på nedskrivning af tilgodehavender. Endvidere betød BRFbanks deltagelse i 

statsgarantiordningen for indlån, som er en del af bankpakken110, at selskabet i 2008 havde høje 

omkostninger. 2009 var også præget af negativt resultat fra BRFbank, som dels skyldtes lavere 

nettorenteindtægter som følge af et fald i rentemarginalen på indlånsprodukter, og dels stigende 

omkostning til administration og IT samt omkostninger til fortsat bidrag til Bankpakke 1111. 

 

Nedenfor fremgår BRFkredits resultatopgørelse for perioden 1. - 3. kvartal for 2009 og 2010.  

                                                           
108 Kilde: BRFkredit a/s, årsrapport 2008 
109

 Kilde: Markedsudvikling 2009, Realkreditinstitutter, Finanstilsynet, side 6 
110 Kilde: BRFkredit a/s, årsrapport 2008 
111 Kilde: BRFkredit a/s, årsrapport 2009 
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Tabel 15: Historiske regnskabstal for BRFkredit (Resultatopgørelse 1.-3. kvartal 2009 og 2010) 

 

RESULTATOPGØRELSE (mio.kr) 

1. - 3. kvt. 

2009 

 

1. - 3. kvt. 

2010 

 

  

%  % 

Renteindtægter 8.278 100 6.463 100 

Renteudgifter -7.099 86 -5.365 83 

Nettorenteindtægter 1.179 14 1.098 17 

Nettogebyr indtægter 71 1 -43 -1 

Udbytte aktier 13 0 4 0 

Nettorente og gebyrindtægter 1.263 15 1.059 16 

Kursreguleringer 459 6 -56 -1 

Andre driftsindtægter 14 0 18 0 

Personaleomkostninger -618 7 -541 8 

Af-/nedskrivninger på anlægsaktiver -13 0 -16 0 

Nedskrivninger på udlån og 

tilgodehavender -1.084 -13 -400 -6 

Resultat før finansielle poster 21 0 64 1 

Resultat af kapitalandele -720 -9 -146 -2 

Resultat før skat -699 -8 -82 -1 

Skat af årets resultat 198 -2 17 0 

Årets resultat -502 -6 -65 -1 

 

Kilde: BRFkredit a/s, kvartalsrapporter for 2009 og 2010 

 

Forventningerne til regnskabet for 2010 er ifølge ledelsen, at resultatet vil blive negativt, dog med 

et bedre resultat i forhold til 2009. De historiske lave renter gør det mere attraktivt at optage lån i 

fast ejendom, men som følge af den stigende ledighed er der begrænsede muligheder for at 

optage nye lån. Forventningen om stigende renter vil medføre en øget konverteringsaktivitet, men 

det vil også medføre at tillægslån og ejerskiftelån i højere grad vil blive indfriet. Dette er ikke slået 

igennem i 2010, hvorfor der forventes at ske et ryk i konverteringerne i 2011, i takt med stigende 

renter112.   

 

BRFkredit har i 2009 gjort tiltag til forbedring af indtægter og omkostninger. Det har bl.a. betydet 

en større oprydning i risikofyldte udlån, med deraf følgende nedskrivninger i 2009113. Det betyder 

også at de første 3 kvartaler i 2010, viser en lavere nedskrivning på udlån end 2009 gjorde. 

Ændringen i forhold til 2009 skal primært ses på de individuelle nedskrivninger, som for de første 3 

                                                           
112 Kilde: BRFkredit a/s, årsrapport 2009, s. 12-13 
113 Kilde: www.finanswatch.dk/Finansnyt/Realkredit/BRF/article2262157.ece&service=printerversion 



Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Værdiansættelse af 
  BRFkredit 

 

63 
 

kvartaler i 2010 var en opskrivning, mens de gruppevise generelle nedskrivninger bibeholdes på 

samme niveau som i 2009. Herudover falder de konstaterede tab som følge af eksponeringer i 

ejerboligsegmentet114. 

 

Tabel 16: Historiske regnskabstal for BRFkredit (Balance 2005 – 2009) 

BALANCE (mio. kr.) 2005 

  

2006 

  

2007 

  

2008 

  

2009 

 Aktiver 

 

% 

  

% 

  

% 

  

% 

  

% 

Anlægsaktiver 1.002 0 

 

1.333 1 

 

1.596 1 

 

1.631 1 

 

1.431 1 

Udlån 162.261 79 

 

175.259 88 

 

188.701 89 

 

208.615 91 

 

216.749 90 

Andre tilgodehavender  17.614 9 

 

13.127 7 

 

8.280 4 

 

7.958 3 

 

11.226 5 

Obligationer til dagsværdi 24.210 12 

 

8.810 4 

 

12.087 6 

 

10.497 5 

 

12.515 5 

Aktier mv. 906 0 

 

994 0 

 

1.164 1 

 

756 0 

 

239 0 

Likvider og 

anfordringstilgodehavender 6 0 

 

5 0 

 

4 0 

 

5 0 

 

9 0 

Aktiver i alt 205.999 100 

 

199.528 100 

 

211.832 100 

 

229.462 100 

 

242.169 100 

               Passiver 

              Egenkapital i alt 9.709 5 

 

10.374 5 

 

11.047 5 

 

10.389 5 

 

9.730 4 

Efterstillede kapitalindskud 

i alt 1.492 1 

 

1.493 1 

 

1.494 1 

 

4 0 

 

2.219 1 

Hensatte forpligtelser i alt 64 0 

 

82 0 

 

139 0 

 

116 0 

 

152 0 

Gæld til kreditinstitutter og 

centralbanker 3.908 2 

 

3.515 2 

 

1.351 1 

 

27.031 12 

 

24.693 10 

Udstedte obligationer 185.277 90 

 

179.474 90 

 

192.893 91 

 

186.979 81 

 

200.289 83 

Anden gæld 5.549 3 

 

4.590 2 

 

4.908 2 

 

4.943 2 

 

5.086 2 

Passiver i alt 205.999 100 

 

199.528 100 

 

211.832 100 

 

229.462 100 

 

242.169 100 

Kilde: BRFkredit a/s, årsrapporter for 2005 - 2009 

 

Anlægsaktiver består udover driftsmateriel, investerings- og domicilejendomme, også af 

kapitalandele i datterselskaber, som omfatter BRFbank og ejendomsselskaberne m.fl., jf. omtaler 

herom i afsnit 8.2. Den væsentligste påvirkning af denne saldo, er regulering af ejendomme til 

dagsværdi, som afspejles ved en væsentlig stigning frem til 2008, hvor der foretages 

nedskrivninger som følge af et fald i priserne på ejendomsmarkedet.  

 

Udlån er den væsentligste del af balancesummen og udgør ca. 90 % af de samlede aktiver. 

Størrelsen har været støt stigende i hele perioden, hvilket også afspejler sig i den stigende 

                                                           
114 Kilde: BRFkredit a/s, investorrapport 3. kvartal 2010, s. 8 
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omsætning. Stigningen i realkreditinstitutternes udlån, kan blandt andet tilskrives mange 

omlægninger af lån i pengeinstitutter til realkreditlån, hvor der typisk kan opnås en lavere rente115.  

 

Den væsentligste del af beholdningen af obligationer vedrører BRFkredits køb af egne 

obligationer, mens den resterende del samt beholdningen af aktier, vedrører placering af 

midlertidig overskudslikviditet116. Stigningen i beholdningen af obligationer i 2009 i forhold til 

2008, skyldes ikke forøget overskudslikviditet, men derimod en stigning i beholdningen af egne 

realkreditobligationer. Denne stigning er begrundet i, at BRFkredit ville have opnået en dårligere 

kurs på refinansieringen af de 1-årige rentetilpasningsobligationer, hvis markedet skulle have 

aftaget den del, som BRFkredit valgte at købe selv117. 

 

Der er i 2009 en væsentlig stigning i andre tilgodehavender, hvilket primært skyldes en stigning i 

”aktiver i midlertidig besiddelse”, som blandt andet udgør midlertidigt overtagne ejendomme på 

mio. kr. 1.133 i 2009, mod mio. kr. 67 i 2008. Dette vedrører ejendomme overtaget i forbindelse 

med indfrielse af låneengagementer, herunder som følge af tvangsauktioner. BRFkredit har i 2009 

overtaget ca. 200 ejendomme. Selskabet bestræber sig ifølge årsrapporten på at: ”sælge de 

midlertidigt overtagne aktiver hurtigst muligt, under hensyntagen til at der opnås en acceptabel 

pris”118. 

 

Den største post i passiverne er udstedte obligationer. De udstedte obligationer er reguleret til 

dagsværdi, og skal ses i sammenhæng med udlånet under aktiverne. Værdien af de udstedte 

obligationer er modregnet værdien fra beholdningen af egne realkreditobligationer, som i 2009 

udgør mio. kr. 101.815 (hvilket svarer til omkring en tredjedel af det samlede udstedte beløb). Det 

følger reglerne i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter, § 103, at beløbet 

modregnes. Saldoen indeholder også obligationer, der er udtrukket til førstkommende 

kreditortermin samt præemitterede obligationer, som dækker obligationer udstedt før et endeligt 

tinglyst lån. Præemitterede obligationer benyttes typisk i forbindelse med kundernes kurssikring af 

lån, hvor der ”trykkes” nye obligationer som sælges i markedet. Da realkreditinstituttet ikke har et 

pantebrev på det tidspunkt, kræves der en garanti fra en bank119. 

 

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker, vedrører primært repo-forretninger120. Repo-

forretninger er en aftale hvor Nationalbanken på ugebasis køber obligationer af banker og 

                                                           
115

 Kilde: Markedsudvikling 2009, Realkreditinstitutter, Finanstilsynet, side 6 
116

 Kilde: Morten Bækmand Nielsen, afdelingsdirektør i Nykredit A/S, finansafdelingen 
117

 Kilde: Ulrikke Ekelund, cheføkonom i BRFkredit a/s 
118

 Kilde: BRFkredit a/s, årsrapport 2009, note 18 
119

 Kilde: Morten Bækmand Nielsen, afdelingsdirektør i Nykredit A/S, finansafdelingen 
120 Repo er en forkortelse af Repurchase agreement 
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realkreditinstitutter for en given rente (reporenten), hvor disse har en tilbagekøbspligt ugen efter. 

På den måde kan Nationalbanken styre pengemængden121, ved at hæve og sænke reporenten og 

mængden af repo-forretninger122. 

 

Efterstillede kapitalindskud indgår i opgørelsen af basiskapitalen for BRFkredit, hvilket ligeledes 

indgår i beregningen af BRFkredits solvens. Ifølge Lov om Finansiel Virksomhed skal basiskapitalen 

udgøre minimum 8 %. I det efterstillede kapitalindskud indgår der frem til 2007 et ansvarligt lån på 

mio. kr. 1.490, som dog er indfriet i oktober 2008. I 2009 optages der hybrid kernekapital på mio. 

kr. 2.215, i form af et statslån. Hybrid kernekapital er et gældsinstrument, der er pålagt strengere 

krav end den ansvarlige lånekapital. Den hybride kernekapital må højst udgøre 15 % af 

kernekapitalen, og er principielt uopsigeligt for långiver (staten)123. BRFkredit kan tidligst indfri 

lånet i 2012, under forudsætning af at de lever op til gældende krav. 

 

Solvenskravet i finansielle virksomheder er 8 %, men beregningen af solvensen er ikke lige til, da 

der er flere faktorer, der indgår i beregninger heraf. Ifølge BRFkredits årsrapport for 2009, udgør 

BRFkredits solvens opgjort på kernekapital i 2009 13,5 %, hvilket svarer til overdækning på 5,5 %. I 

praksis findes der dog også et individuelt solvensbehov, som skal godkendes af Finanstilsynet, og 

som godt kan være højere end 8 %. Beregningen af det individuelle solvensbehov opgøres ved 

gennemgang af de enkelte aktiver, for at vurdere risikoen på dem124. 

 

 

 

  

                                                           
121 Pengemængden dækker mængden af likvider i samfundet 
122 Kilde: www.da.wikipedia.org/wiki/Pengem%C3%A6ngde 
123 Kilde: BRFkredit a/s, årsrapport 2009 
124 Kilde: www.business.dk/finans/fakta-egenkapital-hybrid-kernekapital-og-supplerende-kapital 
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Tabel 17: Historiske regnskabstal for BRFkredit (Balance 1.-3. kvartal 2010) 

BALANCE (mio. kr.) 

1. - 3. kvt. 

2010 

Aktiver 

 Anlægsaktiver 1.595 

Udlån 216.912 

Andre tilgodehavender  6.183 

Obligationer til dagsværdi 6.718 

Aktier mv. 231 

Likvider og anfordringstilgodehavender 26 

Aktiver i alt 231.665 

  Passiver 

 Egenkapital i alt 9.667 

Efterstillede kapitalindskud i alt 2.220 

Hensatte forpligtelser i alt 103 

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 15.590 

Udstedte obligationer 200.376 

Anden gæld 3.709 

Passiver i alt 231.665 

 

Kilde: BRFkredit a/s, kvartalsrapport for 3. kvartal 2010 

 

Som følge af planer om styrkelse af BRFbank i 2011, er der i 2010 konverteret mio. kr. 400 

ansvarligt lån til kapital i datterselskabet. Med en styrkelse af BRFbank, forventer BRFkredit at 

kunne forbedre deres nuværende distributionskanaler, samt for at komme bedre ind på 

bankmarkedet, hvor marginalerne, og dermed indtægtsmulighederne, er større. BRFkredit i dag er 

den dyreste af realkreditinstitutterne, både på rentetilpassede lån og fastforrentede lån125. 

Nykredit har i 2009 brugt store ressourcer på at udvide deres bank, for på den måde at sikre deres 

distributionskanaler samt for at opnå større markedsandele på det attraktive bankmarked126. 

 

Beholdningen af aktiver i midlertidig besiddelse, som indgår i posten andre tilgodehavender, er 

uændret i forhold til 2009. Da det oplyses at en stor del af ejendommene anskaffet fra nødlidende 

kunder, er solgt i 2010, må det alt andet lige betyde, at der har været en lige så stor tilgang af 

ejendomme. 

 

                                                           
125 Kilde: www.finanswatch.dk/Finansnyt/Realkredit/BRF/article2262157.ece?service=printerversion 
126

 Kilde: Morten Bækmand Nielsen, afdelingsdirektør i Nykredit A/S, finansafdelingen 
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Beholdningen af obligationer til dagsværdi er faldet til ca. det halve i forhold til 31. december 

2009. Det fremgår ikke af materialet hvad dette skyldes, men da størrelsen af Repo-forretninger er 

tilsvarende mindre i forhold til 2009, må det antages, at der en sammenhæng mellem Repo-

forretningerne og beholdningen af obligationer til dagsværdi.   

 

Udlån er uændret i forhold til 2009, ligesom mængden af udstedte obligationer er uændret, 

hvilket er naturligt i forhold til sammenhængen mellem de to poster. Egenkapitalen samt 

kernekapitalen og basiskapitalen er i 2010 stort set uændret i forhold 31. december 2009, hvilket 

betyder at solvensprocent mv. antages uændret. 

 

9.5.4.1 Rentemarginalen 

BRFkredit har i perioden 2005 til 2009 haft stigende renteindtægter og renteudgifter, hvilket 

hænger sammen med de stigende udlån i perioden. Realkreditinstitutterne har dog en meget lille 

rentemarginal, som i perioden kan beregnes til 0,30 % i 2005, stigende til 0,46 % i 2009. 

Rentemarginalen i realkreditinstitutterne er et udtryk for bidraget, som tillægges renten på 

udlånet. Stigningen hænger i høj grad sammen med den stigende andel af lån med variabel rente. 

En rentemarginal på omkring 0,50 % er normalt for realkreditinstitutterne, jf. tabel 9. Af denne 

årsag kan det også forventes at renteindtægterne falder i 2010, da renten ligger på et historisk lavt 

niveau, og rentemarginalen forbliver uændret. Tilsvarende forventes det, at 

nettorenteindtægterne ikke vil være markant ændrede som følge af at udlånsniveauet forventes 

at være forholdsvist stabilt. 

 

Tabel 18: Rentemarginal for BRFkredit 2005 - 2009 (mio. kr.) 

 

2005 2006 2007 2008 2009 
 

Netto renteindtægter 1.022 1.033 1.193 1.390 1.567 

Renteindtægter 7.434 7.297 8.654 10.339 10.768 

Renteudgifter 6.412 6.264 7.461 8.949 9.201 
  

     Rentebærende aktiver 202.973 196.865 208.482 226.186 238.551 

Rentemarginal 3,66 % 3,71 % 4,15 % 4,57 % 4,51 % 

  

     Rentebærende gæld 190.677 184.482 195.738 214.014 227.201 

Rentemarginal 3,36 % 3,40 % 3,81 % 4,18 % 4,05 % 

  

     Rentemarginal total 0,30 % 0,31 % 0,34 % 0,39 % 0,46 % 

 
     Pengemarkedsrente (CIBOR 12 mdr.) 2,38 % 3,56 % 4,62 % 5,42 % 2,65 % 

Kilde: BRFkredit a/s, årsrapporter 2005 - 2009 
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9.5.4.2 Personaleomkostninger 

Personaleomkostningerne giver et meget godt billede af forskellen i hvordan 

realkreditinstitutterne sælger og distribuerer deres produkter, jf. nedenstående tabeller 19 og 20. 

 

Tabel 19: Personaleomkostninger 2009 (t.kr.) 

 BRFkredit Nykredit 

Realkredit 

Danmark 

Nordea 

Kredit Totalkredit 

Omsætning/renteindtægter pr. 

medarbejder 14.660 15.230 83.830 110.720 177.500 

Personaleomkostningers andel 

af omsætning/renteindtægter  4,7 % 4,4 % 1,2 % 0,6 % 0,4 % 

Personaleomkostninger pr. 

medarbejder (løn og pension) 680 670 1.050 690 660 

Kilde: Årsrapporter 2009 for BRFkredit, Nykredit, Realkredit Danmark, Nordea Kredit og Totalkredit 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, adskiller BRFkredit og Nykredit sig fra konkurrenterne, som 

følge af at de ikke er tilknyttet en eller flere større banker. Begge selskaber har en omsætning pr. 

medarbejder på ca. t.kr. 15.000, mens Realkredit Danmark, Nordea Kredit og Totalkredit ligger 

væsentlig over dette niveau. Totalkredit ligger tilmed med en dobbelt så høj indtjening pr. 

medarbejder i forhold til Realkredit Danmark. Det kan forklares med at både Realkredit Danmark 

og Nordea Kredit har deres distributionsled ude i bankerne, hvorfor de kun har behov særlige 

rådgivere samt administrationen af lånene i deres virksomheder. Totalkredit har deres 

distributionsled i alle de mindre banker og sparekasser, som er de tidligere ejere af selskabet, samt 

gennem Nykredit, som er den nuværende ejer. De mindre banker har stadig et ejerskab i 

Totalkredit, gennem en minoritetsaktiepost i Nykredit Holding A/S. BRFkredit og Nykredit har som 

udgangspunkt kun distributionsled gennem deres samarbejde med/ejerskab i 

ejendomsmæglerkæder, samt deres egne banker, som kun for Nykredits vedkommende er af en 

størrelse, som vil kunne generere en væsentlig kundetilgang. Det betyder at BRFkredit og Nykredit 

er nødsaget til at have mere ansat personale til at sælge deres produkter, foretage 

kreditvurderinger og lignende. 

 

Andelen af personaleomkostningerne i forhold til omsætningen viser det samme billede. BRFkredit 

og Nykredit bruger en langt større andel af deres indtjening til personaleomkostninger, mens 

konkurrenterne gennem deres tilknytning til landets banker, trækker på personalet i banken. 
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Personaleomkostninger pr. medarbejder ligger på samme niveau for alle realkreditinstitutterne, 

dog afviger Realkredit Danmark, hvilket skyldes en ekstraordinær regulering i 

pensionsindbetalinger, som var med negativt fortegn i 2008. Det fremgår ikke af årsrapporten 

hvad denne regulering skyldes. 

 

Tabel 20: Personaleomkostninger for BRFkredit, 2005 – 2009 (t.kr.) 

 2009 2008 2007 2006 2005 

Omsætning/renteindtægt pr. 

medarbejder 14.660 14.120 12.140 10.220 10.680 

Personaleomkostningers andel af 

omsætning/renteindtægter  4,7 % 4,7 % 4,9 % 5,5 % 5,2 % 

Personaleomkostninger pr. 

medarbejder (løn og pension) 680 660 590 570 560 

Gennemsnitligt antal 

medarbejdere 737 732 713 714 696 

Kilde: BRFkredit a/s, årsrapporter 2005 - 2009  

 

Udviklingen i personaleomkostningerne for BRFkredit følger som udgangspunkt markedet, men 

omsætningen pr. medarbejder stiger dog over perioden. Dette skyldes blandt andet øget salg som 

følge af en øget produktpalette, samt den generelle stigning i omlægning af lån og låneoptagelse, 

grundet den generelle markedssituation med lave renter osv. Der er ingen væsentlige ændringer i 

antallet medarbejdere i perioden. Det øgede salg pr. medarbejder har ikke medført et øget 

resultat på bundlinjen, da der i takt med stigning i omsætningen, også har været en stigning i 

nedskrivninger og negative kursreguleringer. 

 

Det er formentlig ikke løsningen at afskedige en masse medarbejdere for at løse problemet med 

selskabets resultater. En omkostningstilpasning vil dog være aktuel, men BRFkredits umiddelbare 

problem er i høj grad også den mangelfulde distribution af deres produkter samt deres store 

nedskrivninger. 

 

9.5.4.3 Nøgletal 

Alle realkreditinstitutterne oplever i perioden 2005 – 2009 en stigende udvikling i omsætningen, 

som følger de øgede låneoptagelser, blandt andet grundet stigende huspriser og faldende renter, 

hvilket gjorde det muligt for mange at låne i friværdier.  

 

Nedenfor fremgår realkreditinstitutternes renteindtægter i perioden 2005 – 2009. 
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Tabel 21: Renteindtægter 2005 – 2009 (mio. kr.) 

    Virksomhedsnavn/år 2005 2006 2007 2008 2009 

BRFkredit a/s 7.434 7.297 8.654 10.339 10.805 

Nordea Kredit A/S 9.460 9.557 12.607 14.813 15.280 

Nykredit Realkredit A/S 23.486 23.101 32.018 40.881 40.357 

Realkredit Danmark A/S 26.335 25.042 30.104 33.868 34.705 

Totalkredit A/S 10.688 12.427 17.419 21.062 21.478 
 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af realkreditinstitutternes årsrapporter 2005 – 2009 

 

Af ovenstående tabel fremgår det, at realkreditinstitutterne har oplevet en stigning i 

renteindtægter fra udlån på mellem 25 % og 50 % i perioden fra 2005 til 2009. Den store stigning 

hos Totalkredit, skyldes i høj grad at selskabet har haft en aggressiv markedsføring, og at selskabet 

er tilknyttet mange små og mellemstore pengeinstitutter, og på den måde har det største 

distributionsnet. 

 

Tabel 22: Nettorenteindtægter 2005 - 2009 

    Virksomhedsnavn/år 2005 2006 2007 2008 2009 

BRFkredit a/s 1.022 1.033 1.193 1.390 1.604 

Nordea Kredit A/S 1.244 1.391 1.697 1.901 1.813 

Nykredit Realkredit A/S 3.658 3.169 3.485 3.730 5.512 

Realkredit Danmark A/S 4.253 3.629 4.539 4.832 5.732 

Totalkredit A/S 1.438 1.583 2.021 2.400 2.693 
 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af realkreditinstitutternes årsrapporter 2005 – 2009 

 

Udviklingen går igen i nettorenteindtægterne, da der er sammenhæng mellem de udstedte 

obligationer og udlånet. Nettorenteindtægternes andel i procent af renteindtægterne, svarer til 

niveauet for 2005, og ligger for alle selskaberne på ca. 12 % til 17 %. Nettorenteindtægterne er 

ekskl. gebyrer. Det fremgår at BRFkredit har de mindste nettorenteindtægter, men samtidig at 

selskabet har fulgt pænt med konkurrenterne procentmæssigt. 

 

Nedenfor fremgår realkreditinstitutternes resultat før finansielle poster og nedskrivninger (EBIT) 

for perioden 2005 – 2009. 
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Tabel 23: Resultat før finansielle poster og nedskrivninger, EBIT127, 2005-2009 (mio.) 

Virksomhedsnavn/år 2005 2006 2007 2008 2009 

BRFkredit a/s 614 602 718 -81 1.232 

Nordea Kredit A/S 796 885 1.106 1.253 1.025 

Nykredit Realkredit A/S 3.948 3.617 1.449 -3.983 5.577 

Realkredit Danmark A/S 2.936 2.915 3.352 4.207 4.611 

Totalkredit A/S 775 826 1.005 1.155 1.605 
 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af realkreditinstitutternes årsrapporter 2005 - 2009 

 

Af ovenstående tabel fremgår sammenligningen af EBIT for realkreditinstitutterne. EBIT beregnes i 

finansielle virksomheder som resultat før skat, nedskrivninger på udlån og kapitalandele i 

tilknyttede og associerede virksomheder, og viser således resultatet af basisforretningen. De 

væsentligste udsving skyldes kursregulering af selskabernes beholdning af henholdsvis aktie-, 

obligations- og valutabeholdninger. I 2008 og 2009 opleves de største kursreguleringer, hvor det 

tydeligt ses at Nordea Kredit, Realkredit Danmark og Totalkredit, ikke i samme grad er eksponeret 

overfor disse kursreguleringer, da de har en konstant stigning i EBIT svarende til stigningen i 

renteindtægterne. BRFkredit og Nykredit har derimod realiseret større kursreguleringer. Nykredit 

realiserer i 2008 nedskrivninger på mio. kr. 5.353, mens BRFkredit realiserer nedskrivninger på 

mio. kr. 700. I 2009 har både BRFkredit og Nykredit realiseret positive kursreguleringer. 

 

Både BRFkredit og Nykredit forventer positive kursreguleringer i 2010, dog er BRFkredits 

kursregulering af beskeden størrelse, da de i 2009 har reduceret deres portefølje af aktier128. 

 

Tabel 24: Resultat før skat 2005-2009 (mio. kr. ) 

    Virksomhedsnavn/år 2005 2006 2007 2008 2009 

BRFkredit a/s 764 789 763 -647 -855 

Nordea Kredit A/S 798 880 1.126 1.225 908 

Nykredit Realkredit A/S 5.602 5.895 3.879 -3.913 1.731 

Realkredit Danmark A/S 3.132 3.065 3.409 3.805 3.333 

Totalkredit A/S 774 824 1.004 1.100 1.090 
 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af realkreditinstitutternes årsrapporter 2005 - 2009 

 

Resultatet før skat indeholder udover kursreguleringer, som i EBIT, også nedskrivninger og resultat 

af kapitalandele. Også her er BRFkredit og Nykredit mere eksponeret end konkurrenterne. Det 

skyldes at begge selskaber har kapitalandele i egne banker, hvorimod konkurrenterne er 
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 EBIT = Earnings Before Interest and Tax 
128

 Kilde: Kvartalsrapport 3. Kvartal 2010, for henholdsvis Nykredit A/S og BRFkredit a/s 
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datterselskaber i større bankkoncerner. Både BRFkredits og Nykredits banker har i 2008 realiseret 

underskud, hvor Nykredits ejerskab i Forstædernes Bank (nu Nykredit Bank) står for langt den 

største del af underskuddet fra kapitalandele. BRFkredit og Nykredit har begge ligeledes foretaget 

store nedskrivninger på udlån både i 2008 og 2009, mens Realkredit Danmark kun har foretaget 

væsentlige nedskrivninger i 2009, mens Nordea Kredit og Totalkredit kun i mindre udstrækning har 

foretaget nedskrivninger på udlån. 

 

Den største risiko udgøres af nedskrivninger grundet konjunkturudsving. BRFkredit forventer 

stadig nedskrivninger i 2010, men ikke i samme størrelsesorden som i 2009129. Dette billede 

gentager sig hos konkurrenterne, hvor alle forventer nedskrivninger, men i mindre grad end 2009. 

Indtægterne fra kapitalandelene for 2010 for BRFkredit og Nykredit forventes at blive positive. 

BRFbank har fået tilført yderligere kapital i 2010, og der forventes yderligere fokus på 

bankvirksomheden i 2011. Nykredit forventer at Nykredit Bank, sammen med den igangværende 

afvikling af Forstædernes Bank, opnår et overskud i 2010. Salget af Nykredit Forsikring til 

Gjensidige Forsikring i foråret 2010 forventes ligeledes at medføre overskud i 2010130.  

 

9.5.5 Reformulering 

Posterne i de officielle resultatopgørelser og balancer er reformuleret til den efterfølgende 

rentabilitets- og vækstanalyse. Dette gøres for at opdele regnskabsposterne i driftsaktivitet og 

finansiel aktivitet, da det er driftsaktiviteten der er den værdiskabende del af virksomheden131. 

 

Reformuleringen er foretaget ud fra det kendskab til virksomheden, vi har fået ved den strategiske 

analyse samt regnskabsanalysen. 

 

9.5.5.1 Balancen 

Den officielle balance er inddelt efter likviditetskriteriet, hvor finansielle aktiver står før 

omsætningsaktiverne, mens gæld opdeles efter forfaldstidspunktet, hvilket primært skyldes at det 

dækker informationsbehovet hos blandt andet kreditorer. Til brug for værdiansættelsen har vi 

behov for at balancen reformuleres i driftsaktiver og finansielle aktiver, samt driftsforpligtelser og 

finansielle forpligtelser, for at kunne opgøre den nødvendige kapital til driften132. 

 

                                                           
129

 Kilde: BRFkredit a/s, kvartalsrapport 3. kvartal 2010 
130

 Kilde: www.business.dk/node/4474833/print 
131

 Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse, J. Elling og O. Sørensen, side 121 
132

 Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse, J. Elling og O. Sørensen, side 123 
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Driftsaktiverne i BRFkredit består af selskabets materielle og finansielle anlægsaktiver, udlån og 

andre tilgodehavender, obligationer til dagsværdi, tilgodehavender hos kreditinstitutter samt 

andre drifts aktiver.  

 

Materielle anlægsaktiver udgør domicilejendomme og investeringsejendomme samt maskiner og 

inventar. Domicilejendommene indgår som driftsaktiver, da det er herfra BRFkredit driver 

virksomheden, mens investeringsejendomme indgår som driftsaktiver, da de udgør en investering 

af overskudslikviditet. Udlån og andre tilgodehavender udgør BRFkredits samlede realkreditudlån. 

Obligationer til dagsværdi udgør udelukkende investering i andre obligationer og 

realkreditobligationer samt statsobligationer, og vedrører placering af midlertidig 

overskudslikviditet, som eksempelvis er fremkommet ved refinansiering af rentetilpasningslån og 

pari-straksindfrielser, hvor udtrækningen endnu ikke har fundet sted, samt forhåndsemissioner133. 

Andre driftsaktiver består for størstedelens vedkommende af midlertidigt overtagne ejendomme 

fra tvangsauktioner og lignende. Det er BRFkredits hensigt at disse ejendomme sælges hurtigst 

muligt134. 

 

Driftsforpligtelserne udgør udstedte obligationer, gæld til kreditinstitutter og centralbanker samt 

andre driftsforpligtelser. 

 

De udstedte obligationer udgøres af udstedte realkreditobligationer til udlån, modregnet egne 

investeringer i realkreditobligationer, tillagt de præemitterede obligationer. De er således direkte 

sammenhængende med udlån og andre tilgodehavender i driftsaktiverne. Gæld til kreditinstitutter 

og centralbanker udgør primært repo-forretninger, som for størstedelens vedkommende er 

anvendt til at finansiere de rentetilpasningsobligationer, som BRFkredit selv har købt i forbindelse 

med refinansiering135. Andre driftsforpligtelser udgør primært skyldige renter og provision, samt 

skyldige og afsatte skatter. 

 

Netto finansielle forpligtelser udgør primært efterstillede kapitalindskud i form af hybrid 

kernekapital, som kan indfries i november 2012 og senest november 2015136. Derudover indgår 

investering i aktier med henblik på langsigtede investeringer med et afkastmæssigt formål137. 

 

 

 

                                                           
133

 Kilde: BRFkredit a/s, årsrapport 2009, side 68 
134

 Kilde: BRFkredit a/s, årsrapport 2009, side 68 
135

 Kilde: BRFkredit a/s, årsrapport 2008, side 76 
136

 Kilde: BRFkredit a/s, årsrapport 2009, side 68 
137

 Kilde: BRFkredit a/s, årsrapport 2009, side 73 
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Tabel 25: Den reformulerede balance i skitseform (mio. kr.) 

Aktiver   2009    Passiver   2009 

Driftsaktiver DA 241.921     Finansielle forpligtelser FF 2.219  

Driftsforpligtelser DF 230.220     Finansielle aktiver FA              248  

  

  

   Netto finansielle forpligtelser NFF          1.971  

  

  

   Egenkapital EK           9.730  

Netto driftsaktiver NDA   11.701     NFF + EK    11.701  

Kilde: Egen tilvirkning. Model/struktur er anvendt på baggrund af Regnskabsanalyse og værdiansættelse, s. 123 

 

Det fremgår af ovenstående, at netto driftsaktiverne er opgjort til mio. kr. 11.701. Den samlede 

reformulering fremgår af bilag 2 og 3. 

 

9.5.5.2 Resultatopgørelsen 

Resultatopgørelsen reformuleres så den opdeles i et ”Driftsoverskud efter skat” og ”Netto 

finansielle omkostninger efter skat”. Herudover opgørelse totalindkomsten med ikke-resultatførte 

poster på egenkapitalen, eksempelvis i form af opskrivninger til dagsværdi på ejendomme. Vi har 

for BRFkredit valgt ikke at forudsætte værdireguleringer på selskabets investeringsejendomme, 

hvorfor totalindkomsten for BRFkredit vil være lig med driftsoverskuddet, fratrukket netto 

finansielle omkostninger. 

 

BRFkredits netto finansielle forpligtelser består af servicering af den hybride kernekapital samt 

delvis investering af totalindkomsten i finansielle aktiver, jf. beskrivelse i afsnit 9.5.5.1. Dermed 

udgør de netto finansielle omkostninger renter og afkast heraf. Herudover er skattefordelen af de 

finansielle omkostninger beregnet, svarende til den gældende skattesats på 25 % (skattefordel = 

netto finansielle omkostninger x skattesats)138. 

 

I 2009 har BRFkredit opnået et negativt resultat af kapitalandelene i BRFbank på mio. kr. 757 

(tilknyttet virksomhed). Kapitalandele i tilknyttede virksomheder klassificeres som et finansielt 

aktiv, hvorfor resultatet heraf klassificeres som netto finansielle omkostninger. Denne post er i 

budgettet sat til mio. kr. 0 i hele budgetperioden, da vi i afgrænsningen har valgt at se bort fra den 

tilknyttede virksomhed BRFbank, jf. afsnit 6 Afgrænsning. 

 

                                                           
138

 Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse, J. Elling og O. Sørensen, side 136 
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9.5.6 Nøgletalsanalyse 

Analysen af realkreditinstitutternes nøgletal er primært baseret på udtræk af nøgletal fra 

Finansforbundet, som offentliggør statistikker for både banker, forsikringsselskaber og 

realkreditinstitutter. Se desuden afsnit 5 Dataindsamling og kildekritik. Derudover er analysen 

baseret på DuPont-strukturen som fremgår nedenfor: 

 

Figur 9: Den udvidede DuPont-model for BRFkredit (2009) 
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20,18 * 0,16       3,26 + -159,18 

 
Kilde: Egen tilvirkning. Model/struktur er anvendt på baggrund af Regnskabsanalyse og værdiansættelse, s. 173 

 

Egenkapitalens forretning, EKF, som også betegnes ROE, Return On Equity, er et af de væsentligste 

nøgletal. Nøgletallet viser hvor meget ejernes indskud (egenkapitalen) er blevet forrentet i året.  

 

Det fremgår af ovenstående figur, at BRFkredit i 2009 forrentede egenkapitalen med -6,1 %. Dette 

er en følge af, at selskabet realiserede et negativt resultat på mio. kr. 618, hvilket naturligvis har 

medført, at egenkapitalen er blevet mindre. Sammenlignet med konkurrenterne er BRFkredits ROE 

markant dårligere, da alle de øvrige realkreditinstitutter realiserede overskud, og dermed positiv 

forrentning af egenkapitalen. 

 

Niveauet for BRFkredits forrentning af egenkapitalen for 2008 og 2009 kan på ingen måde anses 

som tilfredsstillende i og med den er negativ, og derfor er langt under hvad man burde kunne 

forvente af en veldrevet virksomhed. Årsagen skal selvfølgelig findes i finanskrisens påvirkning på 

selskabet, men umiddelbart må selskabet samlet set siges at have præsteret dårligt. 

 

Realkreditinstitutternes ROE i perioden 2005 – 2009 fremgår af nedenstående tabel. 
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 r er her primært udtryk for kapitalandelenes påvirkning. Selve finansieringsrenten, r, for de finansielle 
virksomheder er indeholdt i nettofinansielle indtægter og kan således ikke umiddelbart beregnes 
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Tabel 26: Egenkapitalforrentning efter skat, ROE i % (2005-2009) 

Virksomhedsnavn/år 2005 2006 2007 2008 2009 

BRFkredit a/s 7,00 6,20 5,80 -5,30 -6,10 

Nordea Kredit A/S 6,00 5,70 6,90 7,00 4,90 

Nykredit Realkredit A/S 9,79 9,58 5,40 -6,76 1,73 

Realkredit Danmark A/S 7,90 7,10 7,50 7,70 6,30 

Totalkredit A/S 10,93 8,90 8,06 7,39 6,83 

 Kilde: Finanstilsynet, www.finanstilsynet.dk/da/Tal-og-fakta/Statistik-noegletal-analyser/Noegletal.aspx 

 

Af ovenstående tabel fremgår det, at alle selskaberne havde et mindre godt år i 2009, hvor 

BRFkredit skiller sig ud ved at være eneste selskab med negativ forrentning. Nykredit ligger på et 

meget lavt niveau, men får trods alt rettet lidt op i forhold til 2008, hvor selskabet realiserede et 

betydeligt underskud, med en markant negativ ROE til følge. De tre øvrige selskaber ligger på et 

mere acceptabelt niveau, især set i lyset af finanskrisen.  

 

I perioden 2005-2009 er der en tendens mod faldende ROE. Nordea Kredit og Realkredit Danmark 

oplever dog stigninger i 2007 og 2008, mens det samme er gældende for Nykredit fra 2008 til 

2009. Stigningerne begrundes blandt andet i stigende udlånsporteføljer140, hvilket kan skyldes 

optagelse af lån i friværdi samt stigende boligpriser. På trods af Nykredits fremgang fra 2008 til 

2009 er niveauet stadig skuffende, og at der er tale om fremgang skyldes især det elendige 

regnskab for 2008.  

 

I det første halve år af regnskabsåret 2010 er tendensen lidt den samme som for regnskabsåret 

2009. BRFkredit markerer sig igen ved at være eneste underskudsgivende selskab. Dog er der en 

lille fremgang at spore, idet ROE ikke er lige så negativ som samme periode i 2009. Niveauet må 

dog igen betragtes som skuffende.  

 

Nykredit, som havde en negativ forretning i 2008 og en meget lav forrentning i 2009 ser ud til at 

præstere bedst af alle realkreditinstitutterne i 2010 med en ROE 5,0 efter de første seks måneder. 

Nordea Kredit, Realkredit Danmark og Totalkredit har alle realiseret en lavere forretning end i 

samme periode sidste år. ROE for første halvår 2010 fremgår af nedenstående tabel. 

 

 

 

 

 
                                                           

140
 Kilde: Årsrapporter for Nordea Kredit 2007 og 2008 samt årsrapport for Realkredit Danmark for 2008 
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Tabel 27: Egenkapitalforrentning efter skat, ROE i % (1. halvår 2006 – 1. halvår 2010) 

Virksomhedsnavn/år 200606 200706 200806 200906 201006 

BRFkredit a/s 1,43 3,06 -0,81 -5,55 -2,09 

Nordea Kredit A/S 2,80 3,30 3,30 2,50 2,30 

Nykredit Realkredit A/S 3,38 3,25 -1,06 4,06 5,00 

Realkredit Danmark A/S 3,00 3,30 3,30 3,70 2,30 

Totalkredit A/S 4,20 3,57 3,29 4,16 3,81 

 
Kilde: Finanstilsynet, www.finanstilsynet.dk/da/Tal-og-fakta/Statistik-noegletal-analyser/Noegletal.aspx 

 

Generelt er niveauet for ROE meget lavt for alle selskaberne i første halvår i perioden 2006 - 2010. 

Forholdet viser, at størstedelen af selskabernes overskud bliver genereret i andet halvår, hvilket 

kan udledes ved at se på tallene for perioden 2005 – 2009 for hele regnskabsåret. Her ligger 

tallene væsentligt højere på årsplan. At der generelt set er et fald fra første halvår 2009 til 2010 

kan dog være en indikation af, at selskaberne, med undtagelse af Nykredit, kommer til at præstere 

lidt dårligere end i 2009. 

 

Af DuPont-strukturen i figur 9 fremgår det, at afkastningsgraden, ROIC (Return On Invested 

Capital) er beregnet til 3,26, hvilket betyder, at hver investeret krone er forrentet med 3,26. Dette 

niveau må betegnes som forholdsvis lavt. Nøgletallet kan igen dekomponeres til niveau 2, hvoraf 

det fremgår, at ROIC udgøres af en overskudsgrad, OG (driftsoverskud, DO), på 20,18 og aktivernes 

omsætningshastighed, AOH, på 0,16. Her kan det konstateres, at både OGdrift og AOH er lave, og 

derfor er med til at forklare hvorfor BRFkredits ROIC er forholdsvis lav. I forhold til konkurrenterne 

er det især OG, der er lav, og dermed kan være med til at forklare hvorfor BRFkredit præsenterer 

dårligere regnskaber end konkurrenterne. Derudover påvirker r, i form af kapitalandele for 2009, 

til en negativ ROE.  

 

Nedenfor fremgår realkreditinstitutternes ROE, ROIC, OG og AOH for 2009. 

 

Tabel 28: Nøgletal for realkreditinstitutterne (2009) 

 Virksomhedsnavn / nøgletal ROE ROIC OG  AOH 

BRFkredit a/s (6,10) 3,26 20,18 0,16 

Nordea Kredit A/S 4,90 4,88 50,00 0,10 

Nykredit A/S 1,73 6,42 56,27 0,11 

Realkredit Danmark A/S 6,30 7,68 47,01 0,16 

Totalkredit A/S 6,83 5,76 45,92 0,13 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af reformulering af årsrapport 2009 for realkreditinstitutterne  
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Det fremgår af ovenstående, at BRFkredit ligger væsentligt under konkurrenterne på både ROE, 

ROIC og OG. Alle konkurrenterne har en OG på omkring 50, mens BRFkredit kun har en OG på cirka 

20. BRFkredits lave OG er således en væsentlig faktor i forhold til den lave ROE. 

 

Ved at se på en tilsvarende faktor, indtjening pr. omkostningskrone, fremgår det igen, at BRFkredit 

ligger langt under de øvrige realkreditinstitutter: 

 

Tabel 29: Indtjening pr. omkostningskrone (2005-2009) 

Virksomhedsnavn/år 2005 2006 2007 2008 2009 

BRFkredit a/s 2,21 2,22 1,94 0,51 0,61 

Nordea Kredit A/S 5,43 5,64 7,05 6,57 3,81 

Nykredit Realkredit A/S 3,42 3,46 2,47 -0,13 1,39 

Realkredit Danmark A/S 3,96 3,88 4,14 4,07 2,46 

Totalkredit A/S 4,85 4,73 4,19 3,56 2,23 

Kilde: Finanstilsynet, www.finanstilsynet.dk/da/Tal-og-fakta/Statistik-noegletal-analyser/Noegletal.aspx 

 

Det fremgår af ovenstående tabel, at BRFkredit i 2009 kun tjente 61 øre for hver krone de brugte. 

Dette er, på trods af en lille forbedring i forhold til 2008, selvfølgelig meget langt fra hvad der bør 

kunne forventes af en sund, veldrevet virksomhed. Som følge af at dette nøgletal er påvirket af 

resultatet, viser nøgletallet samme tendens som ROE, nemlig at BRFkredit og Nykredit går en 

smule frem i 2009, men stadig på et skuffende niveau. De øvrige virksomheder ligger på et pænere 

niveau, men har alle oplevet tilbagegang i 2009, sammenlignet med de foregående år. At det er 

netop Nykredit og BRFkredit, der præsterer dårligst i forhold til indtjening pr. omkostningskrone, 

er ikke uventet. De er ikke en integreret del af et eller flere landsdækkende pengeinstitutter, som 

sikrer løbende tilførsel af kunder og foretager kreditvurderinger mv. Dette skal selskabernes egne 

medarbejdere i langt højere grad forestå, og begge selskaber har derfor markant flere ansatte end 

de øvrige konkurrenter. De ligger ligeledes lavest i forhold til omsætning pr. medarbejder. 

 

Nordea Kredit har i perioden 2005-2009 den største indtjening pr. omkostningskrone, hvilket 

hænger sammen med at selskabet i vid udstrækning drives som en fuldt integreret del af 

bankforretningen. Der er således lavere medarbejderomkostninger, ligesom selskabets 

markedsføring sker som en del af den samlede markedsføring for Nordea. De øvrige selskaber 

fører egne reklamekampagner mv., hvilket naturligvis er medvirkende til at omkostningsniveauet 

bliver højere.  

 

På balancesiden er et af de vigtigste nøgletal solvensprocenten, som er et udtryk for selskabets 

egenkapital i forhold til selskabets risikovægtede aktiver, RWA. Solvensen er som tidligere nævnt 
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lovbestemt, og skal ifølge Lov om finansiel virksomhed § 124, stk. 2 være mindst 8 %. Efter Basel 

II/CRD reglerne141, som blev indført i 2008, hvor nøgletallet opgøres en smule anderledes, var det 

et krav, at solvensen skulle være mindst 13,5 % i 2008 og 12 % i 2009. 

 

Det fremgår af nedenstående tabel, at alle selskaberne har ligget med rimelig stabile 

solvensprocenter i perioden. Dog opstår der en del stigninger i 2008, hvilket kan forklares med 

ovenstående ændringer i form af Basel II/CRD reglerne.  

 

Af nedenstående tabel fremgår det, at BRFkredit med en solvensprocent i 2009 på 13,9 ligger klart 

i bunden af gruppen. Forholdet er et udtryk for at BRFkredits egenkapital er forholdsmæssigt 

mindre i forhold til deres udlån sammenlignet med konkurrenterne. Som tidligere skrevet 

medfører dette forhold, at investorerne er begyndt at ’straffe’ BRFkredit i form af lavere kurs på 

BRFkredits obligationer.  

 

Tabel 30: Solvensprocent (2005-2009) 

Virksomhedsnavn/år 2005 2006 2007 2008 2009 

BRFkredit a/s 13,80 13,00 13,50 13,20 13,90 

Nordea Kredit A/S 9,90 10,10 13,40 21,50 18,50 

Nykredit Realkredit A/S 15,97 15,45 13,80 15,70 17,70 

Realkredit Danmark A/S 10,10 10,20 10,50 56,80 44,50 

Totalkredit A/S 10,11 9,69 9,46 26,67 20,23 

Kilde: Finanstilsynet, www.finanstilsynet.dk/da/Tal-og-fakta/Statistik-noegletal-analyser/Noegletal.aspx 

 

BRFkredit ligger et stykke over solvenskravene, men hvis selskabet også fremadrettet skal gøre 

dette vil det kræve, at udviklingen fra de seneste år vendes, således at egenkapitalen igen kan 

vokse. For at kompensere for de høje krav til solvensen, kombineret med usikkerhed i forbindelse 

med finanskrisen, har selskabet i 2009 optaget statslån i form af hybrid kernekapital. Den hybride 

kernekapital indgår i solvensberegningen, men skal tilbagebetales ved en senere lejlighed – tidligst 

i 2012. Lånet, der i tilfælde af en konkurs eller lignende træder tilbage for anden gæld, forrentes 

med 11,14 %142. 

 

Fortsætter den negative udvikling, vil BRFkredit inden for en overskuelig fremtid være nødt til at 

sikre kapitalen, enten ved yderligere lånoptagelse eller ved kapitalindskud eller lignende. 

Alternativt vil selskabet falde under grænsen for solvenskravet, hvormed selskabet ikke længere vil 

                                                           
141

 Basel II/CRD: Capital Requirements Directive, Basel Komiteens anbefalinger om de finansielle virksomheders 
solvens- og kapitalbehov 
142

 Kilde: BRFkredit a/s, årsrapport 2009 
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overholde lovgivningen. I værste fald risikerer selskabet så at blive sat under administration med 

henblik på afvikling143. 

 

Årets udlånsvækst viser, at BRFkredit i perioden 2005-2008 har ligget på et fint niveau i forhold til 

konkurrenterne. Dog er selskabet faldet meget i 2009. Nordea Kredit og især Totalkredit har 

præsteret pæne vækstrater de seneste fem år, selvom tendensen har været faldende.  

 

Tabel 31: Årets udlånsvækst (2005-2009) 

Virksomhedsnavn/år 2005 2006 2007 2008 2009 

BRFkredit a/s 11,30 10,70 10,60 8,80 1,80 

Nordea Kredit A/S 19,80 16,20 13,40 9,10 7,30 

Nykredit Realkredit A/S 0,96 2,72 7,00 6,18 7,33 

Realkredit Danmark A/S 8,50 8,10 6,40 5,40 1,40 

Totalkredit A/S 31,69 18,13 14,06 11,80 10,24 

Kilde: Finanstilsynet, www.finanstilsynet.dk/da/Tal-og-fakta/Statistik-noegletal-analyser/Noegletal.aspx 

 

Tabel 32: Udlån i forhold til egenkapital, gearing (2005-2009) 

Virksomhedsnavn/år 2005 2006 2007 2008 2009 

BRFkredit a/s 16,71 16,89 17,08 20,08 22,28 

Nordea Kredit A/S 18,60 18,20 18,90 19,50 20,60 

Nykredit Realkredit A/S 9,36 8,72 8,70 10,05 10,77 

Realkredit Danmark A/S 18,50 18,40 17,60 17,40 16,90 

Totalkredit A/S 48,18 38,41 32,56 33,81 34,81 

Kilde: Finanstilsynet, www.finanstilsynet.dk/da/Tal-og-fakta/Statistik-noegletal-analyser/Noegletal.aspx 

 

Ovenstående tabel viser, at BRFkredit har en gearing på 22,28, hvilket er et udtryk for, at 

selskabets udlån/gæld er 22,28 gange større end egenkapitalen. Tendensen er den samme for de 

øvrige institutter, dog med Nykredit som væsentligt mindre gearet og Totalkredit væsentligt mere 

gearet end de øvrige. Da realkreditinstitutter imidlertid baserer deres udlån på obligationer med 

sikkerhed i fast ejendom, er risikoen væsentlig mindre end eksempelvis bankernes udlån. Dette 

betyder, at gearing ikke i samme omfang har betydning for kapitalbehovet i 

realkreditinstitutterne144. 

 

                                                           
143

 Kilde: Lov om finansiel virksomhed § 225, stk. 1-3 
144

 Markedsudvikling 2009, Realkreditinstitutter, Finanstilsynet 
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9.5.7 De 7 finansielle værdidrivere 

Nedenfor gennemgår vi de 7 finansielle værdidrivere145 for BRFkredit. 

 

De forskellige værdidrivere rates på en skala fra +3 til -3, som indikerer, om BRFkredit står stærkt 

eller svagt i forhold til konkurrencesituationen på markedet. +3 indikerer at BRFkredit står rigtig 

stærkt, og vil kunne drage fordel heraf i form af øget vækst, overskud mv. Tilsvarende betyder en 

score på -3, at BRFkredit står meget svagt, og vil kunne forvente at opleve fald i vækst og overskud 

mv. 0 står for et neutralt niveau i forhold til 2009. Scoren er vurderet i forhold til BRFkredits evne 

til at agere i realkreditbranchen set i forhold til konkurrenter og omverdenen. 

 

Scoren er vurderet på baggrund af udbyttet fra den strategiske analyse samt regnskabsanalysen. 

Scoren på værdidriverne vil indgå i forudsætningerne for den senere budgettering.  

 

1. Konkurrencefordelsperiode 

For BRFkredit er der ikke en egentlig konkurrencefordelsperiode, da alle realkreditinstitutterne er 

underlagt samme lovgivning på et stramt reguleret marked. Samlet set for branchen er der dog 

tale om en stor niche med væsentlige fremtidige indtjeningsmuligheder. Score på 

samfundsniveau: +2 

 

Indgangs- og afgangsbarriererne medfører, at der vil være meget lille sandsynlighed for nye 

indtrængere, med mindre der sker en EU tilpasning, således at hele realkreditmarkedet i EU åbnes. 

Dette har nok lange udsigter, men kan resultere i øget konkurrence på det danske marked, men 

også åbne døren til resten af EU. Score på brancheniveau: +1 

 

Da der er tale om ensartede produkter og forholdsvis ens priser, hvor BRFkredit dog er lidt dyrere 

end konkurrenterne, er der ikke her tale om en egentlig konkurrencefordelsperiode. Denne 

værdidriver har derfor meget begrænset eller ligefrem negativ betydning for BRFkredit. Score på 

internt niveau: -1 

 

2. Salgets vækstrate 

Salgets vækst er påvirket af konjunkturerne, udviklingen i renteniveauet m.m. Lavkonjunktur 

medfører typisk et lavt renteniveau og lavere aktivitet og priser på boligmarkedet, højkonjunktur 

medfører stigning i priser og øget aktivitet på boligmarkedet. I begge situationer er der fordele og 

ulemper for realkreditselskaberne, hvilket betyder, at der altid er en eller anden form for aktivitet. 

                                                           
145

 Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse, J. Elling og O. Sørensen, side 64 



Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Værdiansættelse af 
  BRFkredit 

 

82 
 

Samlet set er højkonjunkturerne dog mest positive og på lang sigt vil der forventeligt være vækst. 

Score på samfundsniveau: +1 

 

På brancheniveau er BRFkredit de seneste år gået tilbage i forhold til konkurrenterne, blandt 

andet på grund af at samarbejdspartnere er skiftet til en af konkurrenterne. Der har i 2009 og 1. 

halvår 2010 været tendenser mod faldende udlånsvækst, hvilket er negativt for BRFkredit. Score 

på brancheniveau: -2 

 

BRFkredit er dyrere end konkurrenterne, hvilket medvirker til at kunderne er begyndt at kigge 

mod konkurrenterne i stedet. Det fremgår dog af tabel 22 at BRFkredit historisk har haft en positiv 

udvikling i nettorenteindtægterne. Værdidriveren bidrager derfor med værdi til selskabet, om end 

i mindre grad end hos de nærmeste konkurrenter. Score på internt niveau: 0 

 

3. Overskudsgrad fra salg 

Overskudsgraden er påvirket af den nuværende økonomiske krise i form af store nedskrivninger 

og kurstab. Fremadrettet må det forventes at nedskrivningerne vil være til stede, om end på et 

lavere niveau. Kurstab og kursgevinster må antages at give et positivt afkast på lang sigt, hvilket 

samlet set også er gældende for overskudsgraden. Score på samfundsniveau: +1 

 

På brancheniveau er der relativ hård intern konkurrence om kunderne, hvilket er medvirkende til 

at presse overskudsgraden. Derudover har den generelle markedsudvikling medført fald i OG. 

Score på brancheniveau: 0 

 

BRFkredits organisatoriske set up medfører, at selskabet har store personaleomkostninger, samt 

forholdsmæssigt større administrationsomkostninger og markedsføringsomkostninger. Dette er 

grundet i manglende synergieffekter i forhold til konkurrenterne. Score på internt niveau: -2 

 

4. Effektiv skatteprocent 

Der har været politisk debat om at nedsætte selskabsskatten, hvilket vil betyde øget værdi for 

BRFkredit. Der er dog ikke udsigt til at selskabsskatten bliver sat ned foreløbig. Score på 

samfundsniveau: 0 

 

Branchen og dermed BRFkredit er umiddelbart ikke omfattet af specielle permanente afvigelser i 

skatten, hvorfor den forventede effektive skatteprocent forventes at ligge på niveau med den 

pålydende skattesats på 25 %. Score på brancheniveau: 0 
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Som følge af selskabets negative resultater de to seneste år har selskabet et udskudt skatteaktiv i 

form af underskud til fremførsel, som vil kunne anvendes i positiv indkomst de kommende år. 

Dette forhold har selvfølgelig værdi for BRFkredit. Den udskudte skat er indregnet i årsrapporten, 

og er således medtaget i resultatopgørelsen og dermed egenkapitalen. Score på internt niveau: 0 

 

5. Arbejdskapital 

Ud fra en samfundsmæssig betragtning er det nærmest utænkeligt at mønstrene omkring 

realkredit vil ændre sig markant. Forbrugeradfærden og de øvrige samfundsmæssige forhold, der 

knytter sig til realkreditinstitutternes arbejdskapital må antages at fortsætte i samme niveau som 

hidtil. Score på samfundsniveau: +1 

 

På brancheniveau er det sandsynligt, at der med den forsatte konkurrence vil blive flyttet 

markedsandele mellem selskaberne. Samlet set er der dog ikke udsigt til at selskaberne vil kunne 

påvirke størrelsen af den samlede efterspørgsel. Score på brancheniveau: 0 

 

BRFkredit er i kraft af deres mangelfulde fysiske distributionsnet (bankleddet), en dårligere 

funding og deres højere omkostninger markant dyrere end konkurrenterne. Dette medvirker til at 

arbejdskapitalen har haft lavere stigningsgrader end konkurrenterne og i 3. kvartal 2010 er 

begyndt at falde. Denne tendens kan forventes at fortsætte på kort sigt, men hvis virksomheden 

vil overleve, skal udviklingen vendes. BRFkredit har flere muligheder for at udvikle sit 

distributionsnet. Score på internt niveau: -2 

 

6. Anlægskapital 

BRFkredit befinder sig i en branche, der kun i begrænset omfang er afhængig af anlægskapital. 

Derfor er området ikke væsentligt i forhold til at skabe værdi. 

 

7. Kapitalomkostninger 

Kapitalomkostningerne er en vigtig faktor for en virksomhed. Det er imidlertid svært at opgøre 

hvor stor en del af realkreditinstitutternes samlede renteudgifter, der kan henføres til 

kapitalomkostninger og hvad der kan henføres til funding af udlånene. 

 

På samfundsniveau vil renteniveauet dog have betydning for kapitalomkostningerne. Der er i 

øjeblikket historisk lave renter, hvilket medfører lavere kapitalomkostninger for BRFkredit. Dette 

kan dog ikke forventes at fortsætte på lang sigt. Score på samfundsniveau: 0 
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Som følge af den store mængde rentetilpasningslån er selskabets risiko markant højere end det 

har været tidligere. Derudover medfører de SDO-baserede lån, at realkreditinstitutterne skal stille 

supplerende sikkerhed, hvis den belånte ejendoms værdi falder til under 80 % af lånets størrelse. 

Dette vil betyde højere omkostninger. Score på brancheniveau: -1 

 

Som følge af BRFkredits lave solvens har selskabet været nødt til at optage lån i form af hybrid 

kernekapital. Dette lån medfører øgede kapitalomkostninger i forhold til de fleste af 

konkurrenterne. Score på internt niveau: -1 

 

Vi har herunder samlet scoren i en oversigt. 

 

Tabel 33: Score på værdidrivere 

Værdidriver / score -3 -2 -1 0 1 2 3 

1. Konkurrencefordelsperiode: 
  

  
   Samfundsniveau 

  
  

  Brancheniveau 
  

   
  Internt niveau 

  
  

   
2. Salgets vækstrate: 

  
  

   Samfundsniveau 
  

   
  Brancheniveau 

  
  

   Internt niveau 
  

  
   

3. Overskudsgrad fra salg: 
  

  
   Samfundsniveau 

  
   

  Brancheniveau 
  

  
   Internt niveau 

 
   

   
4. Effektiv skatteprocent: 

  
  

   Samfundsniveau 
  

  
   Brancheniveau 

  
  

   Internt niveau 
  

  
   

5. Arbejdskapital: 
  

  
   Samfundsniveau 

  
   

  Brancheniveau 
  

  
   Internt niveau 

 
   

   
6. Anlægskapital: 

  
  

   Samfundsniveau 
  

  
   Brancheniveau 

  
  

   Internt niveau 
  

  
   

7. Kapitalomkostninger: 
  

  
   Samfundsniveau 

  
  

   Brancheniveau 
  

  
   Internt niveau        

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det fremgår samlet set, at vores forventning til BRFkredit er, at selskabet vil være i stand til at 

holde det nuværende niveau langt hen ad vejen. Selskabet står dog svagt på især de interne 
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forhold i virksomheden som kræver forbedringer, herunder distribution/kundetilgang og pris. 

Omvendt vil de samfundsmæssige forhold trække i den positive retning.  

 

Med en øget satsning på BRFbank er BRFkredit opmærksom på deres største svaghed, og tiden vil 

vise, om de er i stand til at skabe en stærk bank, så koncernen samlet set vil stå stærkere i 

fremtiden. 

 

9.6 Delkonklusion 

Den strategiske analyse af BRFkredit viser, at selskabet i høj grad er påvirket af såvel indre som 

ydre forhold. Omverdenen har især indflydelse på BRFkredit i form af politiske påvirkninger, som 

igen udmunder i lovgivning, som udstikker rammerne for finanssektoren, realkreditbranchen og 

dermed selskabet. I lige så høj grad udgør konjunkturudsving, og den økonomiske udvikling 

generelt, en meget væsentlig faktor. Den økonomiske udvikling påvirker både omsætningsvæksten 

og lige så vigtigt resultatet i virksomheden. Omsætningsvæksten påvirkes i form af øgede udlån 

med stigende renteindtægter til følge. Resultatet påvirkes ligeledes af øgede 

(netto)renteindtægter, kursreguleringer og gennem op-/nedskrivninger, som i høj grad påvirkes af 

konjunkturudsving. Derudover påvirker omverdenen realkreditbranchen i form af ændrede 

fokusområder som eksempelvis miljø og sociokulturelle forhold. Påvirkning af disse forhold har 

dog ikke nær så direkte påvirkning som de politiske/lovgivningsmæssige forhold samt den 

økonomiske udvikling. 

 

Realkreditbranchen udgøres primært af fem store realkreditinstitutter, hvoraf BRFkredit som 

bekendt er det mindste. Denne position er blandt andet et resultat af en stor vækst hos 

konkurrenterne. Alle BRFkredits konkurrenter har stærke distributionskanaler i form af 

landsdækkende bankfilialer mv., som henviser kunder til realkreditinstitutterne. Her har BRFkredit 

tidligere haft strategiske samarbejder med en række mellemstore banker. Disse er dog alle ophørt 

på foranledning af bankerne. Dermed står BRFkredit nu tilbage som det mindste af de fem 

realkreditinstitutter, med et distributionsnet, som langt fra kan hamle op med konkurrenternes. 

Det eneste positive forhold i denne forbindelse er, at BRFkredit er uafhængigt af 

banktilhørsforhold, hvilket enkelte kunder foretrækker. 

 

Derudover medfører de seneste års dårligere resultater, at selskabets solvens er blevet presset, og 

kombineret med en række andre forhold, herunder seriestørrelserne, ser det ud til at få betydning 

for deres funding. Selskabet har på det seneste opnået dårligere kurser på salget af obligationer 

end konkurrenterne. Årsagen skal som nævnt findes i de dårligere resultater samt selskabets 

rating, som er blevet presset som følge af en faldende egenkapital og en stigende mængde 
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risikobetonede rentetilpasningslån. Med dårligere kurs følger højere renter for låntagerne, og 

derudover har BRFkredit markedets højeste bidragssatser. Dette har medført negativ 

presseomtale, som i værste fald kan medføre, at kunder vælger selskabet fra til fordel for 

konkurrenterne. De forholdsmæssigt lavere samlede udlån vil ligeledes få betydning for 

indtjeningen. 

 

Selskabets setup medfører en markant større omkostning til personale i forhold til 

konkurrenterne. Med undtagelse af Nykredit har de øvrige realkreditinstitutter alle markant færre 

ansatte, da bankleddet udfører en stor del af det arbejde, som BRFkredit og Nykredit selv er nødt 

til at udføre. Omvendt sparer BRFkredit og Nykredit så lidt på henvisningsprovisionen til banken. 

Samlet set vil indtjeningen dog være lavere. 

 

Selskabet har, til trods for underskud i både 2008 og 2009, været i stand til at lave driftsoverskud 

på basisforretningen. Det er således især på kapitalandelen BRFbank og på nedskrivningerne at 

selskabet har tabt penge. En vigtig del af virksomhedens fremadrettede strategi bør derfor være at 

få rettet op på disse dele, og det tyder udmeldingerne fra selskabet også på vil være fokusområder 

de kommende år. 

 

I forhold til selskabets konkurrenter er det svært at få øje på egentlige styrker hos BRFkredit. 

Styrkerne ligger mere i hele branchen og realkreditsystemet, som selskabet er en del af. Det 

danske realkreditsystem har en stram regulering, der er med til at gøre systemet effektivt, både 

for investorer, låntagere og realkreditinstitutter. 

 

BRFkredit har over de seneste år haft en stabil markedsandel på omkring 10 %. Denne er dog så 

småt begyndt at vise faldende tendenser. Alligevel viser selskabet evne til at øge overskuddet af 

den egentlige drift, hvorfor der umiddelbart er basis for lidt optimisme. Selskabet har dog generelt 

set ikke været i stand til at matche konkurrenterne de sidste to år.  Selskabet bliver derfor nødt til 

at vende de seneste års samlede underskud til overskud snart. Hvis ikke selskabet formår dette 

inden for en overskuelig årrække, vil kapitalgrundlaget ikke leve op til solvenskravene, og i sidste 

ende kan det ende i en afvikling af selskabet. Selskabet har allerede optaget dyre statslån i form af 

hybrid kernekapital for at sikre kapitalgrundlaget de førstkommende år. 

 

BRFkredits udlånsvækst har i perioden 2005 – 2008 ligget på et fint niveau sammenlignet med 

konkurrenterne. Det seneste år ligger selskabets vækst dog væsentligt under konkurrenterne. 

Indtjeningen har de sidste to år været markant mindre end konkurrenternes, med undtagelse af 

Nykredit i 2008 (tab på nedskrivninger). BRFkredit har realiseret betydelig underskud efter skat – 
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primært som følge af nedskrivninger og tab på kapitalandele (BRFbank). Selskabets primære drift 

har været overskudsgivende, og frem til og med 2007 lå BRFkredit stort set på niveau med de 

øvrige realkreditinstitutter.  

 

Samlet set betyder BRFkredits nuværende situation og position, at selskabet står overfor markante 

udfordringer. Det bliver især vigtigt at forbedre distributionen for at sikre kundetilgangen og 

dermed omsætningsvæksten. Tendensen er nedadgående i øjeblikket, men ved øget fokus på 

BRFbank og mere positive konjunkturudsigter, er det vores vurdering, at det vil være muligt for 

BRFkredit at vende udviklingen inden for en kortere årrække. 

 

Nedenfor er BRFkredits største styrker, svagheder, muligheder og trusler sammenfattet i en 

SWOT-analyse: 

 

9.6.1 SWOT-analyse 

Figur 10: SWOT 

Styrker (S) Værdidriver Svagheder (W) Værdidriver 

Populært produkt + salgets vækst 

Niche / få udbydere + konkurrencefordelsp. / OG 

Høje indgangsbarrierer + konkurrencefordelsp. 

 

 

 

Seneste økonomiske resultater - EBIT / OG  

Distributionsnet - salgets vækst 

Højere priser end konkurrenter - salgets vækst 

Funding - arbejdskapital 

Organisatoriske setup - salgets vækst / OG 

Hybrid kernekapital - kapitalomkostninger 

Muligheder (O) Værdidriver Trusler (T) Værdidriver 

Konjunkturændring + salgets vækst / OG 

Omkostningsreduktion + OG 

Nye samarbejdspartnere / BRFbank + salgets vækst 

Øget internet distribution  + salgets vækst 

Øget marked (EU-liberalisering) + salgets vækst 

Kundeafgang grundet højere priser - salgets vækst 

Distributionsnet - salgets vækst 

Seneste økonomiske resultater - salgets vækst 

Funding  - arbejdskapital / salgets vækst 

Dårlig medieomtale - salgets vækst 

Lav solvensprocent - salgets vækst 

Stor andel af rentetilpasningslån - OG 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Af SWOT-analysen fremgår det, at BRFkredit umiddelbart har flere svagheder end styrker og står 

overfor flere trusler end muligheder. Omvendt viser ovenstående figur ikke hvilken vægt de 

forskellige punkter tillægges, samt hvad sandsynligheden er for at muligheder og trusler bliver 

realiserede. 
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Samlet set må vi dog konkludere, at BRFkredit skal gøre noget aktivt for at vende de seneste års 

økonomiske resultater. Vi mener ikke det er urealistisk, at der kan rettes op på udviklingen. Det vil 

dog kræve at BRFkredit forstår at udnytte deres muligheder, blandt andet i form af en fremgang i 

basisforretningen, en forbedring af konkurrenceevnen samt en succesfuld satsning på BRFbank. 

Hvis ikke BRFkredit formår at vende udviklingen fra de seneste år, kan selskabet inden for en 

overskuelig årrække, vil selskabets nuværende krise potentielt blive skæbnesvanger.  

 

Med en forventelig aftrapning af den finansielle krise inden for de kommende år, er det vores 

vurdering, at BRFkredit har mulighed for at rette op på de seneste års udvikling, og derved opnå 

en lille, men mere stabil, vækst.  
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DEL III 

 

Budget og værdiansættelse  
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10 Budget 

Budgettet udarbejdes på baggrund af input fra analysen af den historiske økonomiske udvikling, 

samt fra den strategiske analyse, sammenfattet i form af BRFkredits værdidrivere. Vi har 

udarbejdet et detaljeret linje for linje-budget, der ligger til grund for vores værdiansættelse, for at 

få tilstrækkelig information til at indarbejde de nødvendige forudsætninger. 

 

Budgetperioden er fastlagt efter en vurdering af BRFkredits historiske påvirkning af konjunkturer. 

Virksomheder med historiske vækstrater der ligger over eller under den gennemsnitlige, vil typisk 

normaliserer sig indenfor en periode på 3 til 10 år146. Vi har valgt at budgettere en periode på 5 år, 

da vi mener, at det herefter er muligt at estimerer den efterfølgende terminalperiode med 

konstante vækstrater. Terminalperioden forventes således i gennemsnit at udgøre virksomhedens 

resterende levetid. 

 

Overgangen til terminalperioden kan ske når variationerne i variablerne budgetperioden forventes 

at have nået et ”steady-state”, dvs. når væksten forventes at være konstant147. 

 

10.1 Scenarier 

Forud for budgetteringen har vi opstillet tre mulige scenarier, som BRFkredit kan komme til at stå 

overfor. 

 

Realkreditbranchen oplever i de kommende år et højere krav til solvens og sikkerhed for 

kundernes engagement. Derudover har de i 2010 og 2011 været historisk lave renter. Der kan 

derfor forventes stigende renter de kommende år, ligesom boligmarkedet sandsynligvis ikke 

kommer på niveau med 2005 – 2006 foreløbig. Dette, sammenholdt med BRFkredits dårlige 

omtale i pressen, samt det faktum at BRFkredit har de dyreste lån, både bidrag og kurs, giver 

BRFkredit udfordringer i fremtiden. 

 

Vi ved allerede nu at der i 2010 og 2011 er det laveste renteniveau i Danmark på 

rentetilpasningslån, og da BRFkredits andel af rentetilpasningslån i 2009 udgør over 50 % af den 

samlede udlånsportefølje, har dette en væsentlig indflydelse på renteindtægterne. Da BRFkredit 

benytter sig af matchfunding, har dette dog ikke betydning for nettorenteindtægterne, som 

primært består af bidraget. Derfor budgetterer vi nettorenteindtægterne i direkte sammenhæng 

med størrelsen af porteføljen af udlån. 
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 Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse, J. Elling og O. Sørensen, side 227 
147

 Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse, J. Elling og O. Sørensen, side 235 
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Scenarie I 

BRFkredit oplever i 2010 og 2011 en mindre nedgang i kunder, hvilket skyldes dårlig omtale i 

pressen, markedets højeste bidragssats, højere renter samt et dårligt distributionsnet. Dog vil 

basisindtægterne generelt stige, bland andet som følge af et væsentligt fald i nedskrivninger på 

udlån. 

 

BRFkredit får dog ved et øget fokus på BRFbank opbygget et stærkere distributionsnet. Derudover 

kan en omkostningstilpasning føre til øget overskudsgrad. Finanskrisen vil føre til at antallet af 

udlån stagnerer i årene 2010 og 2011, men en aftrapning af finanskrisen vil efterfølgende betyde 

en lille fremgang frem til terminalperioden. 

 

 Tabel 34: Scenarie I 

    Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Netto rente- og gebyrindtægter 1.741 1.708 1.742 1.811 1.884 1.959 

Vækst 14 % -2 % 2 % 4 % 4 % 4 % 

Op-/nedskrivninger på udlån og 

tilgodehavender 

 

-1.330 -532 -372 -261 -261 -261 

Udlån og andre tilgodehavender 216.749 214.582 218.873 225.439 234.457 243.835 

OG (før skat) -4,75 26,67 36,59 44,05 44,61 45,14 

AOH 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 

ROE -6,14 1,99 3,37 4,46 4,57 4,67 

FCF  261 342 414 446 453 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Scenarie II 

BRFkredit formår ikke at vende den nedadgående kurve. Den manglende distribution af deres 

produkter, samt det faktum at BRFkredit har de højeste priser betyder, at der sker en decideret 

flugt af kunder. Dette medfører et fald i nettorenteindtægterne, og en nedgang i 

udlånsporteføljen. 

 

Nedskrivningerne forbliver høje, som følge af finanskrisens tag i økonomierne hos især 

erhvervssegmentet. Også de private oplever flere tvangsauktioner, som følge af stigende renter og 

stigende arbejdsløshed, med tab til realkreditbranchen til følge. 
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Tabel 35: Scenarie II 

Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Netto rente- og gebyrindtægter 1.741 1.708 1.675 1.641 1.608 1.576 

Vækst 14 % -2 % -2 % -2 % -2 % -2 % 

Op-/nedskrivninger på udlån og 

tilgodehavender 

 

-1.330 -532 -532 -532 -532 -532 

Udlån og andre tilgodehavender 216.749 214.582 210.290 206.084 201.962 197.923 

OG (før skat) -4,75 26,67 23,93 23,28 22,61 21,93 

AOH 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 

ROE -6,14 1,99 1,52 1,35 1,19 1,04 

FCF  261 235 226 218 33 
 

 Kilde: Egen tilvirkning 

 

Scenarie III 

Allerede i 2011 opnår BRFkredit, gennem massiv markedsføring og gennemførsel af nye tiltag 

vedrørende samarbejder med banker, at indtage en større andel af markedet. BRFkredit opnår på 

den måde bedre kurser på eksempelvis F1 lånet ved refinansieringen i december 2011. Med en 

bidragssats på niveau med konkurrenterne, opnår BRFkredit at følge målsætning om at have 

konkurrencedygtige priser og produkter. Dette medfører en stigning i antallet af udlån. 

 

Finanskrisen vender i løbet af 2011, hvilket medfører et opsving i dansk økonomi. Antallet af 

tvangsauktioner falder, og realkreditbranchens nedskrivninger falder til niveauet i 2005 og 2006. 

 

 Tabel 36: Scenarie III 

    Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Netto rente- og gebyrindtægter 1.741 1.708 1.793 1.972 2.169 2.386 

Vækst 14 % -2 %  5 % 10 % 10 % 10 % 

Op-/nedskrivninger på udlån og 

tilgodehavender 

 

-1.330 -532 -372 37 26 18 

Udlån og andre tilgodehavender 216.749 214.582 223.165 245.481 270.029 297.032 

OG (før skat) -4,75 26,67 33,53 56,39 55,70 55,26 

AOH 0,15 0,15 0,17 0,18 0,19 0,19 

ROE -6,14 1,99 3,09 6,77 7,01 7,25 

FCF  261 335 574 653 795 
 

 Kilde: Egen tilvirkning 
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I al væsentlighed er det vores vurdering, at scenarie I er det mest sandsynlige, hvorfor det er dette 

scenarie, der danner grundlag for vores budgettering og værdiansættelse af BRFkredit. 

 

10.2 Budgetforudsætninger  

Budgettet er udarbejdet på baggrund af vækstraterne i bilag 11. Indtægter fra tilknyttede og 

associerede virksomheder har ikke direkte sammenhæng med salget, hvorfor vi har valgt at 

budgettere med absolutte tal148. 

 

De enkelte vækstforudsætninger er kommenteret særskilt nedenfor: 

 

Tabel 37: Budgetforudsætninger for perioden 2010 - 2014 

Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

a) Netto rente- og gebyrindtægter 1.741 1.708 1.742 1.811 1.884 1.959 

b) Personaleomkostninger 504 454 463 477 496 515 

c) Administrationsomkostninger 237 213 218 224 233 242 

d) Kursreguleringer -351 -35 -37 -38 -40 -41 

e) Nedskrivninger på udlån  1.330 532 372 261 261 261 

f) Udlån og udstedte obligationer 216.749 214.582 218.873 225.439 234.457 243.835 

g) OG før skat -4,75 26,67 36,59 44,05 44,61 45,14 

h) AOH 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 

i) ROE -6,14 1,99 3,37 4,46 4,57 4,67 

j) FCF  261 342 414 446 453 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

a) Vækst i nettorente- og gebyrindtægter 

BRFkredit anvender matchfunding, hvorfor netto rente- og gebyrindtægter er et udtryk for 

indtjening på den primære forretning i form af bidrag, gebyrer og provisioner samt afkast på 

investeringer. Det betyder at væksten i netto rente- og gebyrindtægter kun påvirkes ved en vækst 

i udlånsporteføljen. 

 

BRFkredit har i de første 9 måneder af 2010 oplevet en nedgang i markedsandele i forhold til 

konkurrenterne. Det skyldes udover dårlig omtale i pressen som følge af selskabets høje priser 

mv., også at BRFkredit ikke har et effektivt distributionsnet.  

 

BRFkredit har planer om at udvide koncernens bankforretning for derigennem at opnå en bedre 

distribution til salg selskabets produkter, og dermed opnå en stigning i basisindtægterne. Øget salg 

vil medføre større serier af obligationer, hvilket vil medvirke til, at der kan opnås bedre kurser på 

                                                           
148

 Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse, J. Elling og O. Sørensen, side 230 
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deres obligationer, således at kunderne kan få bedre renter på deres lån. Derudover vil aftrapning 

af finanskrisen kunne påvirke i positiv retning. 

 

Vi har på den baggrund budgetteret med et svagt fald i 2010, men herefter en vækst startende 

svagt i 2011, og herefter stigende med 4 % de efterfølgende år. 

 

b) Personaleomkostninger 

BRFkredit har, på grund af deres setup, forholdsmæssigt store personaleomkostninger. Det skyldes 

at BRFkredit i modsætning til deres konkurrenter, ikke er en del af en stor bankkoncern, som 

udfører en del af arbejdet. BRFkredit vil derfor stadig være afhængig af store 

personaleomkostninger, men effektivisering bør betyde, at omkostningerne ikke vil stige markant.  

 

Vi har på den baggrund budgetteret med at BRFkredit i 2010 foretager besparelser på personale-

omkostninger, som dog mere eller mindre følger udviklingen i basisindtægterne. 

 

c) Administrationsomkostninger 

I lighed med personaleomkostningerne, har BRFkredit også behov for at foretage besparelser på 

administrationsomkostningerne. Selvom BRFkredit ikke er underlagt et krav om at præstere afkast 

til sine aktionærer, da aktionæren i BRFkredit er en fond, har omverdenen alligevel en forventning 

om at BRFkredit tjener penge. Endvidere stiller Finanstilsynet krav til selskabets solvens, som 

blandt andet afhænger af, at BRFkredit tjener penge på basisforretningen. 

 

Vi budgetterer med besparelser i 2010, som efterfølgende følger udviklingen i basisindtægterne. 

 

d) Kursreguleringer 

Kursreguleringerne har historisk set ikke været konstante, hvilket skyldes at de følger 

markedsudviklingen. Det betyder også at kursreguleringer er en af de poster, som er meget svære 

budgettere. Udover udstedte obligationer og realkreditudlån, er der kursregulering på blandt 

andet øvrige obligationer, aktier og afledte finansielle instrumenter.  

 

I 2009 blev der realiseret en indtægt på mio. kr. 351, hvilket skyldtes positive kursreguleringer i 

BRFkredits beholdning af aktier og obligationer, samt en højere positiv kursregulering på 

realkreditudlån i forhold til kursreguleringen på udstedte obligationer.  

 

Ifølge BRFkredits kvartalsregnskab for 3. kvartal 2010, er der pr. 30. september 2010 opnået et 

netto kurstab på mio. kr. 56. På baggrund af markedsudviklingen i regnskabsåret sidste 3 
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måneder, har vi dog en forventning om at selskabet vil opnå en mindre, men positiv, 

kursregulering. Vi har fra 2011 og frem budgetteret med at kursreguleringen reguleres i forhold til 

udviklingen i basisindtægterne. 

 

e) Nedskrivninger på udlån 

Nedskrivninger på udlån har historisk ligget under 0,2 %, og ligger i 2009 på det højeste niveau 

siden 1994, inden pengeinstitutterne begyndte at påtage sig en højere andel af tabsgarantierne. 

Det forventes at der fortsat skal foretages nedskrivninger i 2010, da BRFkredit har en stor andel af 

sin udlånsportefølje i rentetilpasningslån samt i erhvervssegmentet, som må anses for at være 

mere risikofyldt.  

 

BRFkredit har, i henhold til kvartalsregnskabet pr. 30. september 2010, et fald i nedskrivninger på 

udlån på ca. 50 %, hvilket primært relaterer sig til et fald i de individuelle nedskrivninger. Dette 

skyldes at BRFkredit, som følge af kravene til fra Finanstilsynet, foretager hårdere nedskrivning 

end normalt. 

 

Vi budgetterer med at BRFkredits nedskrivninger på udlån vil falde ca. 60 % i 2010 og herefter 

falde til et niveau på ca. 0,15 % af det samlede udlån, hvilket er mindre en det generelle niveau for 

realkreditbranchen i 2009, men over realkreditinstitutternes nedskrivninger i perioden 1995 – 

2008149. Dette er dog også under en forudsætning om at finanskrisen aftager, og at antallet af 

konkurser og tvangsauktioner normaliserer sig. 

 

f) Udlån og udstedte obligationer 

Der vil formentlig være den samme efterspørgsel efter realkreditlån som hidtil, dog vil BRFkredit 

formentlig ikke opleve efterspørgsel i samme grad som konkurrenterne, da de i 2010 og 2011 er 

en af de dyreste på markedet. Det vil formentlig få nogle kunder til at vælge en af konkurrenterne 

og dermed flytte markedsandele. De høje omkostninger ved at indfri eksisterende lån forventes 

dog at betyde, at der kun vil komme en begrænset ændring i udlån.  

 

Positiv udvikling i basisindtægterne må alt andet lige tilskrives et stigende udlån, hvorfor vi 

budgetterer med en udvikling i udlån og andre tilgodehavender, der følger den budgetterede 

udvikling i basisindtægterne. 

 

Da udlånet er afhængig af de udstedte obligationer, vurderer vi at der vil opnås samme udvikling 

som ved udlån og andre tilgodehavender. BRFkredit vil dog med en dårligere funding muligvis 

                                                           
149

 Kilde: Markedsudvikling 2009, Realkreditinstitutter, Finanstilsynet, s. 6 
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være nødt til at købe en større portion af egne obligationer, hvilket vil betyde øget anvendelse af 

likviditet. Det er dog svært at foretage et skøn på dette, hvorfor vi antager at der ikke foretages 

forøget køb af egne obligationer. 

 

g) OG før skat 

Det faktum at nedskrivninger på udlån i 2009 udgjorde det højeste niveau siden 1994, samt at 

forventningerne hertil er, at nedskrivninger falder til at lavere niveau, betyder i sig selv at OG vil 

stige markant i 2010. Samtidig forventes besparelser på personalesiden og 

administrationsomkostninger også at betyde en forbedring af OG. 

 

Vi budgetterer i 2011 og 2012 med yderligere faldende nedskrivninger, hvilket er den væsentligste 

usikre faktor i OG. Fra 2012 vurderer vi at nedskrivningerne har nået til et niveau som ligger fast, 

hvorfor OG herefter vil fortsætte med en svag stigning, da vi har samme vækstrate på netto rente- 

og gebyrindtægter som på driftsomkostninger. 

 

h) AOH 

Da vi budgetterer på netto rente- og gebyrindtægter og ikke på omsætningen (renteindtægterne), 

vil vi opnå en meget lav AOH. AOH forventes kun at ændre sig minimalt, hvilket kan tilskrives at 

BRFkredits væsentligste balanceposter ”udlån og andre tilgodehavender” og ”udstedte 

obligationer” forudsættes at have samme vækst.  

 

De budgetterede resultater medfører, at der ikke vil være behov for yderligere efterstillede 

kapitalindskud. De nuværende efterstillede kapitalindskud er budgetteret uændrede i perioden. 

 

i) ROE 

BRFkredit har som følge af realiserede underskud i 2008 og 2009 haft en negativ ROE. Med de 

budgetterede resultater vil BRFkredit opnå en positiv ROE, som dog ikke er på niveau med ROE i 

2005 og 2006, hvor BRFkredit og resten realkreditbranchen oplevede historisk lave nedskrivninger, 

primært som følge af en økonomi og et ejendomsmarked stor vækst. 

 

j) FCF 

Det har vist sig at være svært at estimere det frie cash flow i en finansiel virksomhed. Vi antager 

derfor at årets overskud, for 50 % vedkommende, genindskydes i arbejdskapitalen, mens de 

resterende 50 % budgetteres som opsparing af fri midler i aktier mv., og ikke udbetales til 

aktionærerne. Dette bevirker at netto driftsaktiverne vil stige mindre end driftsoverskuddet. 
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11 Værdiansættelse 

Værdiansættelse af en virksomhed eller en del af en virksomhed kan være foranlediget af mange 

forskellige årsager. Det vil dog ofte være på grund af et forestående køb/salg, udstedelse af aktier 

eller ved et generationsskifte. I BRFkredits tilfælde kan det blive aktuelt, hvis ikke selskaet formår 

at vende de seneste år udvikling. 

 

Nedenfor gennemgås de forskellige typer af værdiansættelsesmodeller. Efterfølgende giver vi en 

redegørelse for vores valg af værdiansættelsesmodel til værdiansættelsen af BRFkredit. 

 

11.1 Værdiansættelsesmodellerne 

Der er flere typer af værdiansættelsesmodeller. I teorien vil de forskellige modeller i grove træk 

give det samme resultat hvis der tages udgangspunkt i samme virksomhed med samme 

forudsætning ved anvendelse af de forskellige modeller. I praksis er det ikke altid muligt at 

fremskaffe alle nødvendige data til at opfylde kriterierne for anvendelse af de forskellige modeller, 

og det er ligeledes ikke altid at forudsætningerne ved anvendelse af de forskellige modeller vil 

være helt ens. Den beregnede værdi er på den måde ikke så afhængig af valget af model men i høj 

grad af det input der ligger til grund for beregningen. 

 

Overordnet set skelnes der mellem 4 metoder for værdiansættelse: kapitalværdi, substansværdi, 

multipler og realoptioner150. Værdiansættelsesmodellerne kan illustreres som følgende: 

 

Figur 11: Typer af værdiansættelsesmodeller 

 

Kilde: Værdiansættelse - Et overblik over modeller til værdiansættelse,  

C. Petersen og T. Plenborg, Revision og Regnskabsvæsen, nr. 9, 2003, s. 24 

                                                           
150

 Kilde: Værdiansættelse – Et overblik over modeller til værdiansættelse, C. Petersen og T. Plenborg, Revision & 
Regnskabsvæsen, nr. 9, 2003, s. 26 
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Kapitalværdibaserede modeller 

De kapitalværdibaserede modeller er blandt de mest benyttede i praksis151. Nogle af de mest 

kendte af de kapitalværdibaserede værdiansættelsesmodeller er Discounted Cash Flow-modellen, 

DCF, og residualindkomst-modellen, RI. 

 

DCF-modellen er blandt de mest anvendte i praksis, og tager udgangspunkt i det frie cash flow til 

ejerne. Det frie cash flow er begrebsmæssigt dividende fra driften til virksomhedens 

kapitalindskydere, det vil sige långiver og ejere152.  

 

RI-modellen er kendetegnet ved ikke at være cash flow baseret, men tager udgangspunkt i den 

forventede fremtidige residualindkomst og den bogførte værdi. RI-modellen er konsistent med 

blandt andet DCF-modellen, da de indre sammenhænge med resultatopgørelse, balance og 

pengestrømsopgørelse er de samme, og skal derfor ende med det samme resultat som opnået 

med DCF-modellen153. 

 

På baggrund af kendskabet til modellerne samt anvendelighed og almen praksis, har vi valgt at 

værdiansætte BRFkredit efter DCF og RI. Værdiansættelsen efter DCF følger i afsnit 11.4, og efter 

RI i afsnit 11.5. 

 

Relative værdiansættelsesmodeller 

De relative værdiansættelsesmodeller, også kaldet multipler, kræver mindre information, og er 

derfor lettere at anvende end de kapitalværdibaserede. Omvendt er de dog ikke lige så grundige 

og bliver også betegnet ’quick and dirty’. De relative modeller anvendes ofte til at sammenligne 

med lignende børsnoterede virksomheder, en peer group, for på den måde at skabe et overblik 

over værdien154.  

 

Der er en række mulige børsrelaterede nøgletal, som er anvendelige som multipler. Nogle af de 

mest gængse fremgår af figur 11.  

 

For at give et sammenligningsgrundlag for værdiansættelsen efter DCF og RI, ville vi ligeledes 

foretage en værdiansættelse på baggrund af en relativ værdiansættelsesmodel/multipel, fx P/E, 

                                                           
151

 Kilde: Fagligt notat om den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder 
og virksomhedsandele, T. Plenborg og J. Gruelund, FSR, s. 16 
152

 Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse, J. Elling og O. Sørensen, side 42 
153

 Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse, J. Elling og O. Sørensen, side 44 
154

 Kilde: Værdiansættelse – Et overblik over modeller til værdiansættelse, C. Petersen og T. Plenborg, Revision & 
Regnskabsvæsen, nr. 9, 2003, s. 31  
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EV/EBIT eller K/I. Ved værdiansættelse på baggrund af multipler har det desværre ikke vist sig 

muligt at finde ét tilstrækkeligt sammenligneligt realkreditselskab. 

 

Det bedste sammenligningsgrundlag vi har fundet, er de børsnoterede pengeinstitutter. 

Værdiansættelse efter multiplen K/I behandles i afsnit 11.7. 

 

Substansværdimodeller (likvidation) 

Substansværdimodellerne anvendes typisk på virksomheder i dyb krise. Substansværdien er udtryk 

for aktivernes værdi ved realisering på enten kort eller lang sigt155. Modregnet balance156 er af 

metoderne til beregning af substansværdi.  

 

Da BRFkredit, trods flere udfordringer, må anses som en going concern, har vi valgt ikke at 

værdiansætte selskabet efter en substansværdimodel, da en sådan værdi i vores øjne ikke vil 

repræsentere markedsværdien. 

 

Realoptionsmodeller 

Realoptionsmodellerne ligger sig op ad de kapitalværdibaserede modeller, dog med den 

modifikation, at fremtidige strategiske optioner/muligheder tillægges en ekstra værdi. Modellerne 

anvendes typisk på biotek-/medicinalselskaber, hvor værdien af et fremtidigt patent/produkt kan 

øge værdien markant, afhængigt af hvad selskabet vælger at gøre med det.  

 

Vi har ikke vurderet realoptionsmodellerne aktuelle ved værdiansættelse af BRFkredit, da 

selskabet ikke er i besiddelse af optioner, der kan bidrage med ekstra værdi til selskabet. 

 

11.2 WACC 

WACC, weighted average cost of capital eller på dansk vægtede gennemsnitlige 

kapitalomkostninger, er et udtryk for selskabets omkostning ved kapitalfrembringelse – både 

egenkapitalens og fremmedkapitalens. 

 

Formlen for WACC kan udtrykkes således: 

  

 

 

 

                                                           
155

 Værdiansættelse, C. Petersen og T. Plenborg, Revision & Regnskabsvæsen, nr. 9, 2003, s. 32 
156

 TurnAround – fra kriseramt til levedygtig virksomhed, Jesper Bo Winther m.fl., PwC, s. 31 

WACC = GA x Kd x (1-t) + EKA x Ke 
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hvor: 

GA = Gældsandel (nettorentebærende gæld) 

EKA = Egenkapitalandel 

Kg = Fremmedkapitalomkostningerne (lånerente – lang varighed) 

t = Den marginale selskabsskatteprocent 

Ke = Ejernes afkastkrav 

 

Ejernes afkastkrav, Ke 

Afkastkravet kan variere fra den ene ejer til den anden. For at estimere ejernes afkastkrav kan 

CAPM, Capital Asset Pricing Model anvendes: 

 

 

hvor: 

rf = Risikofri rente 

 = Beta (systematisk risiko) 

Erm = Forventet afkast ved investering i markedsporteføljen 

 

Modellen er udtryk for, at ejernes afkastkrav svarer til den risikofrie rente plus et risikotillæg. 

 

Beta udgør den systematiske risiko, der er forbundet med en aktie. Beta måles i forhold til risikoen 

i markedsporteføljen og risikoen kan udtrykkes således157: 

 

 = 0 Risikofri investering 

 = 1 Samme risiko som markedsporteføljen 

 > 1 Større risiko end markedsporteføljen 

 < 1 Mindre risiko end markedsporteføljen 
 

Beta kan estimeres på adskillige måder. Eksempelvis udarbejder Dansk Aktieanalyse betaværdier 

for de børsnoterede selskaber. For unoterede virksomheder kan man anvende ’common sense’ 

vurderinger på baggrund af den vurderede risiko i det pågældende selskab158. Derudover 

offentliggør Aswath Damodaran159 beta-værdier på internettet, som ligeledes danner grundlag for 

valg af beta i praksis160. 

                                                           
157

 Kilde: Den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder og 
virksomhedsandele, T. Plenborg og J. Gruelund, FSR, s. 55 
158

 Hvordan værdiansættes unoterede virksomheder i praksis?, T. Plenborg m.fl., Ledelse & Erhvervsøkonomi, 3/2006, 
s. 164  
159

 Aswath Damodaran, Professor ved Stern School of Business, www.damodaran.com 
160

 Værdiansættelse af unoterede virksomheder med DCF-modellen, M. Holm m.fl., Revision & Regnskabsvæsen, nr. 1, 
2005, s. 28 

Ke = rf +   (Erm – rf) 
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Det forventede afkast ved investering i markedsporteføljen kan eksempelvis tage udgangspunkt i 

indekset for aktiemarkedet161, som for de største aktieselskaber i Danmark er OMX. 

 

11.3 Særlige forhold vedrørende værdiansættelse af unoterede virksomheder 

Der er en række særlige forhold der gør sig gældende ved værdiansættelse af unoterede 

virksomheder. Børsnoterede virksomheder vil typisk have en længere historik samt i mange 

tilfælde et godt sammenligningsgrundlag til andre noterede virksomheder. Derudover er 

informationskravene til virksomhederne store. Det medfører, at kendskabet til virksomhedernes 

forhold er godt, hvilket giver en række fordele i forhold til at værdiansætte en given virksomhed. 

Dette er ikke tilfældet for de unoterede virksomheder, hvilket betyder, at eksterne analytikere har 

sværere vilkår ved værdiansættelse af unoterede virksomheder. 

 

Beta 

Et væsentligt forhold for værdiansættelse af virksomheder er fastlæggelse af beta. For noterede 

virksomheder er det i nogle tilfælde muligt at finde beta-værdier. For unoterede virksomheder kan 

det være svært at fastlægge beta, da sammenligningsgrundlag mv. kan afvige meget fra 

virksomhed til virksomhed. I nogle tilfælde kan man dog i et vist omfang sammenligne med 

børsnoterede virksomheder, og på den baggrund estimere beta.  

 

Præmie for illikviditet 

Et andet særligt forhold for unoterede virksomheder er, at der i nogle tilfælde tillægges en ekstra 

præmie for aktiernes illikviditet162. Unoterede aktier handles sjældent, hvormed købte aktier er 

svære at sælge igen. Denne illikviditet kan man vælge at præmiere ved at give en rabat i forhold til 

den beregnede værdi. Dette forhold har vi valgt ikke at inddrage i vores værdiansættelse. 

 

  

                                                           
161

 Kilde: Den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder og 
virksomhedsandele, J. Gruelund og T. Plenborg, FSR, s. 54 
162

 Værdiansættelse af unoterede virksomheder med DCF-modellen, M. Holm m.fl., Revision & Regnskabsvæsen, nr. 1, 
2005, s. 30 
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11.4 Værdiansættelse af BRFkredit med DCF-modellen 

Nedenfor har vi værdiansat BRFkredit med DCF-modellen. Værdiansættelsen er udarbejdet på 

baggrund af den strategiske analyse og identifikation af de finansielle og ikke-finansielle 

værdidrivere, som er anvendt som kriterier i budgetudarbejdelsen. 

 

Til værdiansættelsen efter DCF-modellen benytter vi WACC, som vi har beregnet ud fra følgende 

forudsætninger. 

 

WACC: 
 Selskabsspecifikt risikotillæg på gæld (Rs) 7,0 % 

Skatteprocenten 25,0 % 
Risikofri rente (rf) 3,0 % 
FK's afkastkrav efter skat: Kg = (rf+Rs)*(1-t) 7,5 % 
Afkast på markedsportefølje (Erm) 9,0 % 
Beta 1,0 
Ejernes afkastkrav: Ke = Rf + Beta * (Erm-rf) 9,0 % 
Egenkapital andel 66,7 % 

  WACC = 8,5 % 
 

Det selskabsspecifikke risikotillæg på gælden er fastsat under hensyn til renten på den hybride 

kernekapital. Den risikofri rente er fastsat på baggrund af renten på en 10-årig statsobligation. På 

baggrund af de to variabler har vi beregnet fremmedkapitalens afkastkrav til 7,5 %, hvilket ligger i 

god tråd med at renten på den hybride kernekapital er omkring 10 % fratrukket skat, samt anden 

finansiering. 

 

Afkast på markedsporteføljen fastsættes til 9 %, som er skønnet på baggrund af afkastet på 

aktiemarkedet samt afkastkravet i forhold til beta værdien. Beta er fastsat til 1,0, som svarer til en 

risiko lig med markedet. Beta er skønnet på baggrund af ’common sense’, Aswath Damodaran163 

samt på baggrund af oversigten i Regnskabsanalyse for beslutningstagere, C. Petersen og T. 

Plenborg. Det betyder at vi kan beregne et afkastkrav til ejerne på 9 %, hvilket vi vurderer, er 

rimeligt sammenholdt med afkastkravet på fremmedkapitalen på 7,5 %. 

 

Egenkapitalandelen fastsættes til 66,67 % svarende til 2/3 af kapitalen. Egenkapitalandelen er 

anvendt på baggrund af skøn af den optimale kapitalstruktur164 samt på baggrund af den faktiske 

                                                           
163

 Kilde: www.damodaran.com 
164

 Kilde: Værdiansættelse af unoterede virksomheder med DCF-modellen, M. Holm m.fl. Revision & Regnskabsvæsen, 
nr. 1, 2005, s. 29 
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egenkapitalandel i selskabet. Samlet set ender vi ud med en WACC på 8,5 %. Niveauet for WACC 

vurderer vi som rimeligt under hensyn til selskabets forhold samt forventninger til afkastkrav mv. 

 

Nedenfor fremgår grundlaget for værdiansættelsen efter DCF-modellen. Modellen tager 

udgangspunkt i det tilbagediskonterede frie cash flow for den 5-årige budgetperiode, tillagt 

terminalværdien.  

 

Figur 12: Grundlag for værdiansættelsen 

 

Inde-
værende 

periode Budgetperiode 
Terminal
-periode 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 

Proformaopgørelser: 
 

            
Resultatopgørelse: 

 
            

Netto rente- og gebyrindtægter        1.726  1.693  1.727  1.795  1.867  1.942  1.981  
Driftsomkostninger 

 
1.242  1.095  1.005  1.034  1.065        1.087  

DO fra salg    452  632  791  833  877          894  
Skat 

 
90  126  158  167  175           179  

DO fra salg efter skat   361  506  633  666  701          715  
DO i alt   361  506  633  666  701          715  

  
              -    -    -    -      

Balance: 
 

            
Arbejdsdriftskapital 

 
11.801  11.965  12.183  12.403  12.651     12.904  

Anlægskapital            -    -    -    -    -    -    
NDA i alt 11.701  11.801  11.965  12.183  12.403  12.651     12.904  
Ændring i NDA 

 
100  163  218  220  248        253  

Vækst i NDA 
 

0,9 % 1,4 % 1,8 % 1,8 % 2,0 % 2,0 % 
Gns. NDA   11.751  11.883  12.074  12.293  12.527  12.778  

  
                  -                     

Pengestrømsopgørelse: 
 

            
DO 

 
     361  506  633  666  701  715  

Ændring i NDA 
 

100  163  218  220  248           253  
FCF (C-I)   261  342  414  446  453          462  

  
            

Vækst g, i terminal 
 

          2,0 % 
ROIC 

 
3,1 % 4,3 % 5,2 % 5,4 % 5,6 % 5,6 % 

Kilde: Egen tilvirkning, med inspiration fra undervisningsmateriale fra Complet A/S, 2009 

 

Ovenstående figur hænger sammen med budgettet for BRFkredit, jf. afsnit 10 samt bilag 5 – 11.  

 

Nedenfor følger værdiansættelsen efter DCF-modellen. Se desuden bilag 12, 13 og 14, hvoraf 

vækstrater mv. ligeledes fremgår. 
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Figur 13: Værdiansættelse af BRFkredit a/s efter DCF - modellen 

DCF - modellen: 

(mio. kr. ) 

Inde-

værende 

periode Budgetperiode 

Terminal-

periode 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 

 

0 1 2 3 4 5 

 

  

            

FCFF 

 

261  342  414  446  453         462  

PV af FCFF 

 

240  291  324  322       301      

Samlet PV af 

budgetperioden  

            

1.479              

Terminalværdi 

 

            7.113  

PV af terminalværdi         4.731  

      Virksomhedens værdi 

(værdi af NDA) 

           

6.210  

 
Bogført 

   

Andel af 
værdi 

Bogført værdi af NFF                  -    

 

værdi ∆ 

  

fra 
terminal 

Værdi af egenkapital, 

moder          6.210  

 
9.730 (3.520) 

  
76 % 

        Antal aktier 3.640.800  

      Værdi pr. aktie (kr.)          1.706  

 

2.673 (967) 

      
     

Kilde: Egen tilvirkning, med inspiration fra undervisningsmateriale fra Complet A/S, 2009 

 

Selskabets værdi er beregnet til mio. kr. 6.210. Det svarer til kr. 1.706 pr. aktie. 

 

Pr. 31. december 2009 udviser BRFkredits bogførte egenkapital en værdi på mio. kr. 9.730, 

svarende til en bogført værdi pr. aktie på kr. 2.673. Der er således en kursforskel på kr. 967, 

svarende til 36 %. Vores samlede estimerede værdi udgør således 64 % af den bogførte 

egenkapital. 

 

Der er ikke fratrukket en værdi for netto finansielle forpligtelser (NFF), da vi i vores beregning 

servicerer gælden, som består hybrid kernekapital, på ubestemt tid.  
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Terminalværdien udgør 76 % af den samlede beregnede værdi af selskabet, hvilket må anses som 

en væsentlig andel af værdien. Det medfører, at den beregnede værdi er forbundet med en vis 

usikkerhed.  

 

I BRFkredit er det frie cash flow til ejerne ikke stort, hvilket blandt andet skyldes, at overskud 

genindskydes og anvendes til investering. Det er desuden en nødvendighed at overføre overskud 

af hensyn til solvensen. Forholdet resulterer i en nedbrydning af værdi, hvilket kommer til udtryk i 

den beregnede WACC, som overstiger det afkast virksomheden forventes at kunne præstere.  

Nedbrydningen af værdi vil desuden medføre, at den beregnede værdi bliver lavere end den 

bogførte egenkapital.  

 

BRFkredit er fondsejet, og fonden stiller ikke krav om store udlodninger, da fonden ikke har 

aktivitet, udover at eje kapitalandelene i BRFholding a/s. BRFkredits administrerende direktør Sven 

Blomberg udtaler også at det faktum, at BRFkredit er fondsejet betyder, at der ikke er en 

målsætning om at maksimere et afkast til aktionærerne, formålet er at drive realkreditvirksomhed 

på en forsvarlig måde165. 

 

11.5 Værdiansættelse af BRFkredit RI-modellen 

Nedenfor følger værdiansættelsen af BRFkredit med RI-modellen. Værdiansættelsen udarbejdes 

med udgangspunkt i den forventede fremtidige residualindkomst og den bogførte værdi. 

Budgetforudsætningerne er de samme som for værdiansættelsen efter DCF-modellen. 

 

I beregningen anvender vi den samme WACC som beskrevet i DCF-modellen. 

 

Ved beregning af værdien tages der udgangspunkt i egenkapital primo i form af NDA, hvorfor 

terminalværdien forholdsmæssigt udgør en mindre andel af værdien end ved DCF-modellen.  

 

  

                                                           
165

 Kilde: www.finanswatch.dk/finansnyt/realkredit/BRF/article2262157.ece 
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Figur 14: Værdiansættelse af BRFkredit a/s efter RI-modellen 

RI - modellen: 

(mio. kr.) 

Inde-

værende 

periode Budgetperiode 

Terminal

-periode 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 

 

0 1 2 3 4 5 

 
        DO 

 

       361        506        633        666      701       715  

NDA 11.701  11.801  11.965  12.183  12.403  12.651  12.904  

ROIC     3,1 % 4,3 % 5,2 % 5,4 % 5,6 % 5,6 % 

RIDO (DO-WACC*NDAprimo) 

 

      (633) (498) (384) (369) (353) (360) 

PV af RIDO 

 

(584) (423) (301) (266) (235)   

Samlet PV af 

budgetperioden      (1.808)             

Terminalværdi 

 

        (5.538)   

PV af terminalværdi      (3.683) 

      

       

2,0 % 

        Værdi af egenkapital, moder     6.210  

      

        Antal aktier 3.640.800  

      Værdi pr. aktie (kr.)        1.706  

      
        Kilde: Egen tilvirkning, med inspiration fra undervisningsmateriale fra Complet A/S, 2009 

 

Det fremgår af ovenstående figur at vi igen opnår en beregnet værdi af selskabet på mio. kr. 6.210. 

 

Residualindkomsten er negativ, da tilbagediskonteringsfaktoren er mindre end den beregnede 

ROIC. Den beregnede værdi ved anvendelse af RI-modellen er den samme som ved anvendelse af 

DCF-modellen, selvom det er en anden teknik vi bruger. 

 

At vi opnår den samme beregnede værdi ved anvendelse af DCF- og RI-modellen er dog ikke 

nødvendigvis ensbetydende med, at den beregnede værdi er den korrekte værdi af selskabet. At 

værdierne er ens er blot udtryk for, at vi har anvendt modellerne konsekvent. 
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11.6 Følsomhedsanalyse 

Vi har i følsomhedsanalysen testet hvilken indflydelse ændringer i beta samt ejernes afkastkrav 

har på WACC’en og dermed værdien af BRFkredit a/s. Herudover er følsomhedsanalysen suppleret 

med en test af følsomhed på op-/nedskrivninger på udlån. Formålet med denne ”stress test” er at 

vise, hvor følsom BRFkredit er overfor påvirkninger fra markedet, som de ikke selv har indflydelse 

på (nedskrivninger som følge af eksempelvis tvangsauktioner). 

 

Af bilag 15 fremgår det, hvordan ændring i beta og ejernes afkastkrav påvirker BRFkredits WACC. 

 

Der skal relativt store reguleringer til, før WACC ændrer sig væsentligt. Ved en ændring i 

afkastkravet på 28 % ændrer WACC sig med 1,67 %-point, eller 20 %. Ovenstående scenarier viser, 

at WACC maksimalt ændrer sig 3 – 4,5 %-point, ved en ændring af Beta med op til 50 % og 

afkastkravet op til 25 %.  

 

I figuren nedenfor ses hvordan ændring i beta og ejernes afkastkrav i form af WACC påvirker den 

samlede værdi af BRFkredit. 

 

Tabel 38: Følsomhedsanalyse af værdien ved ændring af beta og ejernes afkastkrav (Ke) 

Værdi  Beta 

(mio. kr.) 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 

A
fk

as
tk

ra
v 

0,065 11.179 10.496 9.891 9.350 8.865 8.426 8.028 7.665 7.332 7.027 6.745 

0,070 10.683 9.973 9.350 8.799 8.308 7.868 7.471 7.111 6.784 6.484 6.210 

0,075 10.228 9.499 8.865 8.308 7.816 7.378 6.985 6.631 6.310 6.018 5.751 

0,080 9.810 9.067 8.426 7.868 7.378 6.944 6.557 6.210 5.896 5.612 5.354 

0,085 9.424 8.671 8.028 7.471 6.985 6.557 6.177 5.837 5.532 5.257 5.006 

0,090 9.067 8.308 7.665 7.111 6.631 6.210 5.837 5.506 5.209 4.942 4.700 

0,095 8.735 7.974 7.332 6.784 6.310 5.896 5.532 5.209 4.921 4.662 4.427 

0,100 8.426 7.665 7.027 6.484 6.018 5.612 5.257 4.942 4.662 4.410 4.184 

0,105 8.138 7.378 6.745 6.210 5.751 5.354 5.006 4.700 4.427 4.184 3.965 

0,110 7.868 7.111 6.484 5.957 5.506 5.117 4.778 4.479 4.215 3.979 3.767 

0,115 7.615 6.863 6.243 5.723 5.280 4.900 4.569 4.278 4.021 3.792 3.587 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Følsomhedsanalysen viser, at store ændringer i både beta og ejernes afkastkrav, får væsentlig 

indflydelse på værdien. En ændring i beta på 10 %, regulerer således markedsværdien med mellem 

6 og 7 %, mens den største ændring sker ved et højt afkastkrav. 
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Sammenholdt med tabel 38 betyder en ændring i WACC på +2 %-point, at værdien falder med ca. 

mio. kr. 1.500, mens et fald i WACC på 2 %-point betyder at værdien stiger ca. mio. kr. 2.800 ved 

uændret afkastkrav. Det vil sige, at ved en ændring af WACC på 24 %, ændrer værdien sig 46 %. 

Tilsvarende betyder en ændring af afkastkravet på +2,5 %-point, at værdien falder med mio. kr. 

1.300 og ved en ændring i afkastkravet på -2,5 %-point stiger værdien med mio. kr. 2.200. Det vil 

sige, at ved en ændring i afkastkravet på 28 %, ændrer værdien sig 36 %. Værdien er således 

forholdsvis følsom overfor ændring i beta og afkastkrav i form af ændret WACC.  

 

I figuren nedenfor er vist påvirkningen på årets resultat ved en ændring af op-/nedskrivninger 

udlån.  

 

Tabel 39: Følsomhedsanalyse af op-/nedskrivninger på udlån 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som det fremgår af ovenstående, er resultat før skat forholdsvis påvirkelig i ændringer i op-

/nedskrivninger på udlån. Selv ved en ændring på 5 %, bliver resultat før skat i 2010 mio. kr. 27 

højere eller lavere. Dette er også gældende i 2013 og 2014, selvom vi her budgetterer med at op-

/nedskrivninger på udlån falder til under 0,2 %, som er niveauet før finanskrisen. BRFkredit er 

eksponeret for denne risiko (kreditrisiko), ved blandt andet at have en høj andel af 

rentetilpasningslån samt en høj andel af erhvervsudlån i porteføljen. 

 

Betydningen for den beregnede værdi er naturligvis mindre markant end for ændringer i WACC. En 

ændring i de budgetterede op-/nedskrivninger på 20 % kommer til udtryk i en værdiændring på 9 

%. 

 

Resultat før skat (mio. 

kr.) Årstal 

Beregnet 

  

2010 2011 2012 2013 2014 Værdi 

Æ
n

d
ri

n
g 

i o
p

-/
n

e
d

sk
ri

vn
in

ge
r 

p
å 

u
d

lå
n

 25 % 112 332 520 562 607 5.534 

20 % 138 351 533 575 620 5.669 

15 % 165 370 546 588 633 5.801 

10 % 192 388 559 601 646 5.939 

5 % 218 407 572 614 659 6.075 

0 % 245 425 585 627 672 6.210 

-5 % 271 444 598 640 685 6.345 

-10 % 298 463 611 654 698 6.480 

-15 % 325 481 624 667 711 6.615 

-20 % 351 500 637 680 724 6.750 

-25 % 378 518 650 693 737 6.885 
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Overskudsgraden er påvirkelig ved blandt andet op-/nedskrivninger på udlån, men også ændringer 

i kursreguleringer påvirker overskudsgraden. Kursreguleringerne er i værdiansættelsen 

budgetteret til at være tæt på 0, da der en vis grad af usikkerhed forbundet med at budgettere 

dette. 

 

Overskudsgradens påvirkning af den beregnede værdi fremgår af bilag 15. Ved en ændring af 

overskudsgraden med 20 % ændres værdien med ca. 30 %, hvilket betyder, at denne parameter er 

relativ følsom i forhold til værdien. 

 

Scenarier 

I afsnit 10.1, har vi opstillet 3 scenarier hvor ”Scenarie I” danner grundlag for værdiansættelsen, 

mens ”Scenarie II” og ”Scenarie III” kan beskrives som henholdsvis en bear-case og en bull-case. 

Ved bull-casen ser vi, at ROE og værdien stiger, mens der ved bear-casen sker et fald i ROE og 

værdien. Det skyldes, at fald i overskuddet påvirker de frie cash flows samt ROE, som påvirker 

residualindkomsten, og dermed giver en lavere værdi. Den beregnede værdi i bear-casen (scenarie 

II) udgør mio. kr. 1.144, mens værdien ved bull-casen (scenarie III) udgør mio. kr. 10.266. 

 

Det viser derfor, at det kræves at analytiker er opmærksom på, at der også er en usikkerhed på 

budgetforudsætningerne.  

 

Samlet set kan det konkluderes, at der er mange variable parametre, hvoraf nogle har stor 

påvirkning på værdien ved relativt små ændringer, mens andre variable er af mindre betydning. På 

den baggrund kan det konkluderes, at værdiansættelsen er forbundet med en vis følsomhed og 

usikkerhed. 

 

11.7 Multipler 

Som det fremgår i afsnit 11.1 har vi ikke haft held med at finde et eller flere fuldt sammenlignelige 

realkreditselskaber. 

 

Det tætteste vi kunne komme på sammenlignelige virksomheder, var Totalkredits salg til Nykredit i 

2003 samt det amerikanske selskab Freddie Mac, som handles på et amerikansk reguleret marked 

– Over the Counter, OC. I begge tilfælde har vi dog vurderet, at sammenligneligheden er langt fra 

tilstrækkelig, hvormed selskaberne ikke er egnede som grundlag for en relativ værdiansættelse. 

 

Til trods for at BRFkredit og Freddie Mac har samme primære forretningsområde, nemlig 

realkreditudlån, og således kan siges at tilhøre samme branche, er der imidlertid så store forskelle 
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i virksomhedernes øvrige forhold, heriblandt risikoeksponering og markedsforhold i øvrigt, at en 

sammenligning ikke er aktuel. 

 

Dermed er det mest nærliggende sammenligningsgrundlag de børsnoterede pengeinstitutter. 

Sammenligningsgrundlaget er ikke ideelt, men vi har vurderet, at det kan give en indikation af den 

beregnede værdi af BRFkredit. 

 

Vi benytter således kurs/indre værdi for 2009 for de børsnoterede pengeinstitutter som reference. 

Kurs/indre værdi er velegnet som sammenligningsgrundlag for finansielle virksomheder, da der er 

forholdsvis tæt sammenhæng mellem indtjeningen og egenkapitalens størrelse166.  

 

Sammenholdelse med pengeinstitutternes kurs/indre værdi følger nedenfor. 

 

Beregnet kurs/indre værdi for BRFkredit  

På baggrund af ovenstående værdiansættelse efter DCF og RI, har vi beregnet værdien af 

BRFkredit til mio. kr. 6.210. Med en bogført værdi på mio. kr. 9.730 svarer det til en K/I på 0,64.  

 

Denne værdi svarer stort set til den gennemsnitlige K/I for de børsnoterede small cap 

pengeinstitutter i 2009, jf. bilag 15. 

 

Ved en sammenligning af institutternes nettorenteindtægter, ligger BRFkredit cirka på niveau med 

mid cap pengeinstitutterne. Balancernes størrelser er ikke sammenlignelige, da 

realkreditinstitutterne, som følge af den høje sikkerhed og et helt andet setup, har væsentligt 

større balancesummer. 

 

Gennemsnitlig kurs/indre værdi for small cap pengeinstitutter  

Den gennemsnitlige K/I for de børsnoterede small cap pengeinstitutter i 2009 udgjorde 0,66, jf. 

bilag 15. Ved en K/I på 0,66 ville BRFkredit opnå en beregnet værdi på mio. kr. 6.422, hvilket ikke 

er langt fra vores beregnede værdi efter DCF og RI. 

 

Gennemsnitlig kurs/indre værdi for mid cap pengeinstitutter 

Den gennemsnitlige K/I for de børsnoterede mid cap pengeinstitutter i 2009 udgjorde 0,80. Ved en 

K/I på 0,80 ville BRFkredit opnå en beregnet værdi på mio. kr. 7.784, hvilket er mio. kr. 1.574 over 

vores beregnede værdi efter DCF og RI. 

 
                                                           

166
 Kilde: Fagligt notat om den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder 

og virksomhedsandele, J. Gruelund og T. Plenborg, FSR, 2002, s. 98 
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Gennemsnitlig kurs/indre værdi for large cap pengeinstitutter 

Den gennemsnitlige K/I for de børsnoterede large cap pengeinstitutter i 2009 udgjorde 0,75, jf. 

bilag 15. Ved en K/I på 0,75 ville BRFkredit opnå en beregnet værdi på mio. kr. 7.298, hvilket er 

mio. kr. 1.087 over vores beregnede værdi efter DCF og RI. 

 

De børsnoterede pengeinstitutters samlede K/I udgør 0,75, svarende til K/I for large cap 

bankaktierne.  

 

Samlet set giver pengeinstitutternes kurs/indre værdi et billede af, at der generelt er en K/I på 

under 1, hvilket giver os en indikation om, at den beregnede værdi efter de kapitalbaserede 

værdiansættelsesmodeller DCF og RI, formentlig ikke er skudt langt forbi. 

 

11.8 Køb/salg af lignende virksomhed 

Som tidligere skrevet blev Totalkredit A/S købt af Nykredit A/S i 2003. Aftalen havde angiveligt en 

overgangssum på kr. 7,1 mia.167 Med en egenkapital pr. 31. december 2002 på kr. 3.128 mio. 

svarer det til en kurs/indre værdi på 2,27. Objektivt set giver det ikke mening at sammenligne 

dette med BRFkredit, som på ingen måde kan komme i nærheden af en K/I på 2. 

 

Derudover var konjunkturerne anderledes, der var tale om et selskab i stor vækst, og selskabet var 

overskudsgivende med meget lovende udsigter for fremtiden. Derudover er der så mange andre 

faktorer, der adskiller Totalkredit anno 2003 med BRFkredit anno 2010, at beregning af andre 

multiple ikke vil kunne bidrage med nyttige informationer. Her må konklusionen således være, at 

der ikke foreligger noget anvendeligt sammenligningsgrundlag. 

 

11.9 Delkonklusion 

Værdiansættelsen af BRFkredit har på baggrund af de kapitalværdibaserede modeller DCF og RI, 

samt vores budget og de tilknyttede forudsætninger, resulteret i en beregnet værdi på mio. kr. 

6.210. Værdien er beregnet med udgangspunkt i en beregnet WACC, der udgør 8,5 %. 

 

Vi har således estimeret selskabets værdi til at være markant lavere end den bogførte værdi pr. 

31. december 2009, som er seneste offentliggjorte årsrapport. Her udgjorde selskabets værdi mio. 

kr. 9.730. Vores estimat af værdien af BRFkredit udgør således blot 64 % af den bogførte værdi. 

 

                                                           
167

 Kilde: Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit, Konkurrencestyrelsen, oktober 2003 
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Årsagen til den lave værdi skal især findes i forventningerne til BRFkredits evne til at skabe værdi. 

Her er vores forventninger til selskabets evne til at give afkast ikke så optimistiske, at de kan 

opveje de relativt høje kapitalomkostninger, som vi har vurderet selskabet står overfor. 

 

Selskabet har optaget statslån i form af hybrid kernekapital. Dette forrentes i øjeblikket med 11,14 

%, hvilket således bør afspejles i afkastkravet fra potentielle købere samt ejerne. Reguleret for skat 

vurderer vi, at vi med en WACC på 8,5 % har taget højde herfor, og således har anvendt en 

realistisk WACC i vores beregning.  

 

Afkastkravet til BRFkredit, i form af WACC, er højere end de budgetterede afkast, udtrykt ved 

egenkapitalens forrentning/ROE. Dette forhold, kombineret med at vi i budgetteringen har 

forudsat at en stor del af driftsoverskuddet, DO, bliver genindskudt/overført i virksomheden, vil 

medføre, at der vil ske en værdinedbrydning, som følge af at WACC udgør 8,5 %, mens ROE udgør 

omkring 4,5 %. Det betyder således, at forskellen på de to tal vil komme til udtryk i en nedbrydning 

af værdien af selskabet. Forholdet kunne delvist korrigeres ved at lave en antagelse om udlodning 

af hele resultatet. Dette vil dog ikke være realistisk i praksis, da solvenskrav og andre forhold gør 

det nødvendigt at overføre overskuddene.  Samtidig har der ikke været tradition for udlodning af 

udbytte i selskabet. 

 

Værdinedbrydningen medvirker naturligvis til at den estimerede værdi af selskabet bliver lav, 

sammenlignet med den bogførte egenkapital pr. 31. december 2009.  

 

Ved sammenligning af kurs/indre værdi med de børsnoterede pengeinstitutter fremgår det, at det 

ikke er ualmindeligt at K/I ligger under 1. BRFkredits K/I på baggrund af beregningerne efter DCF 

og RI udgør 0,64. Dette er meget tæt på gennemsnittet for de børsnoterede small cap 

pengeinstitutter, som udgør 0,66. 

 

Samlet set har de børsnoterede pengeinstitutter en gennemsnitlig K/I på 0,75. Ved en K/I på 0,75 

ville BRFkredit værdi andrage mio. kr. 7.298, hvilket er mio. kr. 1.087 mere end den værdi vi har 

beregnet efter de kapitalværdibaserede modeller. 
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12 Konklusion 

BRFkredit har gennem de seneste år oplevet en markant tilbagegang i de økonomiske resultater, 

som især er forårsaget af den finansielle krise, men også skyldes andre forhold, som selskabet selv 

har haft en grad af indflydelse på. 

 

Gennem de seneste årtier har strategiske samarbejder været en naturlig del af realkreditbranchen, 

men da BRFkredits konkurrenter begyndte at opkøbe eller blive opkøbt, fortsatte BRFkredit med 

at benytte sig af strategiske samarbejder, hvilket har vist sig at være et skrøbeligt setup. Selskabet 

står i dag tilbage uden egentlige eksterne banksamarbejder, hvilket har synliggjort 

nødvendigheden af koncernens fokus på at udvide BRFbank.  

 

Omverdensanalysen viser, at realkreditbranchen, og dermed BRFkredit, bliver påvirket af 

udefrakommende faktorer, hvor især de politiske strømninger og den hertil knyttede lovgivning 

har stor betydning. Lige så vigtig er udviklingen i de økonomiske forhold.  

 

De politiske og lovgivningsmæssige forhold påvirker realkreditbranchen i form af de rammer, 

hvorunder aktørerne i branchen udøver deres virksomhed. De seneste års liberalisering af 

branchen har medført en brancheglidning, hvor pengeinstitutterne og realkreditinstitutterne i 

højere grad end tidligere kan bevæge sig ind på hinandens områder. Derudover har 

realkreditinstitutterne haft mulighed for at udvikle en lang række nye produkter, udover det gamle 

fastforrentede obligationslån.  

 

De nye produkter har vist sig at være særdeles populære. I dag udgør rentetilpasningslånene 

omkring 65 % af BRFkredits samlede udlån. Kombineret med en stor andel afdragsfrie lån og en 

økonomisk recession, er selskabet dog markant mere eksponeret for tab. Der er således en 

væsentlig større risiko forbundet med de nye lån, og fremadrettet vil selskabet formentlig opleve 

større nedskrivninger end dengang, det traditionelle realkreditlån med fast rente og afdrag 

herskede. 

 

Gennem tiden har nye love og lovændringer formet branchen til det vi kender i dag. Nogle af de 

vigtigste forhold i dag er skattepolitikken og –lovgivningen, solvenskravene og 

sikkerhedsstillelserne, der er forbundet med lånene.  

 

Realkreditbranchen er forholdsvis påvirkelig i forhold til konjunktursvingninger, da disse påvirker 

udviklingen i renteniveau, boligmarkedet og kundernes betalingsevne. Forholdet har direkte 

påvirkning på selskaberne i form af afsætningsmuligheder og indtjening. Selskabernes 
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nettorenteindtægter er tæt knyttet til udlånene, hvormed størrelsen af de samlede udlån også 

kommer til udtryk i de samlede nettorenteindtægter. Disse har ligeledes stor betydning for den 

samlede indtjening, som dog også påvirkes af de ligeledes konjunkturfølsomme nedskrivninger. 

 

BRFkredits konkurrencemæssige position i forhold til konkurrenterne i branchen er i øjeblikket 

svag. Det skyldes især, at selskabet er dyrere end konkurrenterne, både hvad angår renter og 

bidragssats. BRFkredit opnår dårligere kurser ved salg af deres obligationer, som medfører en 

højere rente for låntagerne. De dårligere kurser er blandt andet et udtryk for, at investorerne 

tilsyneladende kræver et højere afkast. Forholdet skyldes primært, at BRFkredit har en lavere 

rating end de øvrige danske realkreditinstitutter, samt at selskabets solvens er under pres.  

 

BRFkredits højere priser kan resultere i, at nogle kunder vælger selskabet fra til fordel for 

konkurrenterne. Forholdet omkring selskabets højere priser har medført en masse negativ 

presseomtale, hvilket ligeledes kan medføre negative konsekvenser i forhold til kunderne. 

Samtidig har selskabet det dårligste fysiske distributionsnet, hvilket igen stiller selskabet i en 

ringere position. BRFkredit har et samarbejde med EDC-mæglerne og BRFbank. Selskabet vil 

forsøge at styrke BRFbank, og derudover kan stigende efterspørgsel af internetdistribution være 

en mulighed for BRFkredit. 

 

BRFkredits primære styrke er, at de har en vare, der stort set altid vil være efterspurgt – nemlig 

finansiering af fast ejendom. Derudover befinder selskabet sig i en branche, som er unik. I forhold 

til konkurrenterne i branchen er det dog begrænset, hvad selskabet har af reelle styrker. For at 

rette op på den nuværende udvikling er det nødvendigt for BRFkredit at få styrket deres 

distributionsnet, samt at få rettet op på de seneste års regnskabsmæssige underskud. 

 

Selskabet har tidligere været på niveau med konkurrenterne, både hvad angår vækst og 

indtjening. I 2008 og 2009 er det dog gået markant dårligere for BRFkredit end for konkurrenterne. 

Årsagen hertil skal blandt andet findes i BRFkredits struktur samt kunde- og 

udlånssammensætning. Selskabets risikoeksponering har været stor, hvilket har ført til store 

nedskrivninger, som igen har resulteret i væsentlige underskud de seneste år. Derudover har 

datterselskabet BRFbank medført væsentlige tab for selskabet. 

 

De afsætningsmæssige risici i form af nyudlån knytter sig især til konjunkturerne. Derudover er 

selskabets prisniveau i forhold til konkurrenter problematisk. Alligevel vurderer vi, at det er 

sandsynligt, at selskabet kan være i stand til at vende udviklingen og opnå vækst i udlånene i takt 

med at finanskrisen aftager, og selskabet får tilpasset omkostningerne og forbedret BRFbanks 
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position. Et konjunkturopsving vil naturligvis også kunne forbedre selskabets indtjening, og således 

være med til at styrke kapitalen og dermed solvensen. 

 

Vi har anslået afkastkravet ved investering i BRFkredit til 9 %. Dette niveau afspejler delvist 

forrentningen af den hybride kernekapital, som foreløbig mindst løber frem til 2012. Samtidig 

indgår afkastkravet i de samlede vægtede kapitalomkostninger, WACC. Denne har vi beregnet til 

8,5 %. WACC er beregnet på baggrund af fremmedkapitalens afkastkrav og ejernes afkastkrav. 

 

Den beregnede WACC overstiger selskabets budgetterede evne til at forrente kapitalen. Det 

medfører, at der sker en værdinedbrydning, der således vil resultere i, at selskabets beregnede 

værdi vil blive mindre end den bogførte værdi af nettodriftsaktiverne. 

 

Det har vist sig at være svært at estimere det frie cash flow i virksomheden. Som følge heraf har 

det været nødvendigt at foretage skøn, som alt andet lige vil få betydning for den estimerede 

værdi af selskabet.  

 

I vores beregning af værdien af BRFkredit ved anvendelse af DCF- og RI-modellen kommer vi frem 

til en værdi på mio. kr. 6.210. Da værdien er beregnet på baggrund af eksterne informationer, kan 

der være forhold af betydning, som vi ikke har kunnet tage højde for. En mere præcis værdi af 

selskabet kræver således fuld adgang til selskabets informationer, hvilket ikke har været muligt i 

denne afhandling. Desuden afhænger værdien af selskabet i et vist omfang af, hvad en eventuel 

køber er villig til at betale for det. 

 

Følsomhedsanalysen viser, at den beregnede værdi er forholdsvis følsom for ændringer i de 

underliggende faktorer. Der er mange variabler, der indebærer et element af skøn, og derfor kan 

man konkludere, at værdien er rimelig følsom og ligeledes behæftet med en vis usikkerhed. Især 

faktorer, der påvirker WACC’en og ændringer i det budgetterede afkast, kan give store 

påvirkninger i den beregnede værdi.  

 

En test af beta-værdien viser, at en ændring af beta på 10 % medfører en værdiændring på ca. 6 %. 

Kombineret med en ændring på 10 % i afkastkravet medfører det en værdiændring på 16 %.  

 

Den beregnede værdi af BRFkredit på mio. kr. 6.210 svarer til en kurs/indre værdi på 0,64. Det 

svarer stort set til gennemsnittet af de børsnoterede small cap pengeinstitutters kurs/indre værdi, 

som udgør 0,66. De børsnoterede pengeinstitutters kurs/indre værdi kan således give en 

indikation af, at den beregnede værdi efter DCF- og RI-modellen umiddelbart ikke er urealistisk. 
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Kurs/indre værdi for de børsnoterede large cap pengeinstitutter, som samtidig svarer til det 

samlede gennemsnit for alle de børsnoterede pengeinstitutter, udgør 0,75. Ved en K/I på 0,75 ville 

BRFkredits værdi udgøre mio. kr. 7.298. 

 

På baggrund af værdiansættelsen efter de kapitalværdibaserede modeller DCF og RI, 

følsomhedsanalysen samt multiplen kurs/indre værdi i forhold til de børsnoterede 

pengeinstitutter, er det vores estimat, at BRFkredits markedsværdi ligger i et interval på omkring 

mio. kr. 5.000 – 8.000. 

 

 

  



Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Værdiansættelse af 
  BRFkredit 

 

118 
 

13 Perspektivering 

At skrive denne kandidatafhandling har givet os muligheden for at fordybe os i et emne og en 

branche, som vi kun i meget begrænset omfang beskæftiger os med til daglig. 

 

Vi valgte at foretage en strategisk analyse og værdiansættelse af BRFkredit, da vi synes selskabet 

står overfor nogle massive udfordringer, hvilket gør det interessant både i forhold til selskabets 

evne til at overholde solvenskrav mv., men også i forhold til hvad værdien af selskabet kan 

opgøres til. Samtidig har vi dog gjort os erfaringer omkring hvilke forhold der gør det svært at 

estimere eller beregne denne værdi. Vi havde på forhånd læst, at det kan være svært at estimere 

det frie cash flow i finansielle virksomheder. Det forhold kan vi nu bekræfte. En af årsagerne er, at 

virksomhederne i princippet ikke skelner mellem arbejdskapital og finansiering, hvilket medfører, 

at deres resultat og balanceposter adskiller sig fra traditionelle virksomheder. Dette medfører at 

man er nødt til at foretage et skøn, som alt andet lige kan medføre, at der vil opstå støj i 

beregningen af værdien. 

 

Vi har beregnet en værdi, som kun udgør 64 % af den bogførte værdi. Det kan man sige er en 

meget lav værdi, da selskabet i et vist omfang er en pengetank, da den er meget likvid. Problemet 

er bare, at der er hul i pengetanken, og de penge en potentiel køber skal investere i virksomheden 

bliver ikke forrentet så højt som man kan forlange/forvente. Man kan således sige, at kursen på 

obligationen (aktierne) falder for at kompensere for den lave rente (afkastet). 

 

At BRFkredit er nødt til at vende den nuværende udvikling er åbenlys. Efter 

informationsindsamlingen er afsluttet – og kun to dage før aflevering af afhandlingen, er det 

blevet offentliggjort, at EDC-mæglerne stopper samarbejdet med BRFkredit ved udgangen af 2012. 

Dette understreger igen, at BRFkredits strategi om strategiske samarbejder, har vist sig at være 

meget skrøbelig. Samtidig betyder det, at selskabet fra 2012 er helt uden eksterne distributører. 

 

Dette har sat gang i spekulationer om at BRFkredit vil blive opkøbt eller indgå i en fusion. Nordea, 

Handelsbanken og Arbejdernes Landsbank nævnes som potentielt interesserede. Udenlandske 

banker kan ligeledes være en mulighed, da de dermed kan få adgang til det danske 

realkreditmarked. Forholdet understreger, at vi har valgt et aldeles aktuelt emne for vores 

afhandling.  

 

Under alle omstændigheder står det klart, at hvis selskabet fortsætter som de seneste år, vil det 

være et spørgsmål om tid (5-10 år) før selskabet vil være at betragte som et afviklingsselskab, med 

mindre der kommer nye investorer eller der sker et decideret salg inden da. 
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Udover Nordea, Handelsbanken og Arbejdernes Landsbank kunne en mulighed være, at en række 

mellemstore banker, fx Lån & Spar Bank, Spar Nord eller lignende gik sammen om et køb af 

BRFkredit, for på den måde at have deres eget realkreditselskab, og dermed bryde ud af 

samarbejdet med Totalkredit. 

 

En tredje mulighed er at selskabet får rettet op på de seneste års udvikling, og dermed gør sig 

berettiget til at fortsætte med at eksistere i samme form som hidtil. Med den seneste udvikling 

kan det blive nødvendigt med et snarligt økonomisk opsving for at få BRFkredit på rette kurs. 

Derudover vil det kræve at koncernen får held med deres satsning på BRFbank, ligesom en 

yderligere omkostningstilpasning vil være påkrævet. Under alle omstændigheder står BRFkredit 

overfor væsentlige udfordringer, og i øjeblikket er det op ad bakke for et af landets ældste 

realkreditinstitutter.  
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Bilag 1 (side 1 af 2) 
Regnskabs- og nøgletal  for realkreditinstitutterne 2005 - 2009 

        

  
2009 2008 2007 2006 2005 

 

 
Nykredit 

        Omsætning 43.870.000 36.478.000  32.882.000 26.450.000  26.545.000  (1.000 kr.) 

  Bruttofortjeneste 8.789.000 -878.000  4.145.000 6.343.000  6.511.000  (1.000 kr.) 

  Resultat før skat 1.731.000 -3.916.000  3.877.000 5.895.000  5.602.000  (1.000 kr.) 

  Netto Resultat 880.000 -3.545.000  2.897.000 4.746.000  4.397.000  (1.000 kr.) 

  Egenkapital 51.241.000 50.378.000  54.447.000 51.987.000  47.139.000  (1.000 kr.) 

  Balance 1.101.443.000 994.008.000  902.014.000 754.103.000  642.456.000  (1.000 kr.) 

  Overskudsgrad 4 -12  12 15  16  (%) 

  Soliditetsgrad 5 5 6 7 7 (%) 

  Solvens* 17,8 14,7 10,3 11,8 12,4 (%) 

  Antal ansatte 2.650 2.520  2.395 2.373  2.335    

        

 
Realkredit Danmark 

       Omsætning 35.527.000 34.952.000  30.813.000  26.321.000  27.058.000  (1.000 kr.) 

  Bruttofortjeneste 5.623.000 5.031.000  4.449.000  4.084.000  4.112.000  (1.000 kr.) 

  Resultat før skat 3.333.000 3.805.000  3.409.000  3.000  3.132.000  (1.000 kr.) 

  Netto Resultat 2.492.000 2.853.000  2.572.000  2.000  2.394.000  (1.000 kr.) 

  Egenkapital 41.020.000 38.528.000  35.685.000  33.107.000  30.831.000  (1.000 kr.) 

  Balance 746.170.000 710.871.000  694.116.000  663.201.000  625.859.000  (1.000 kr.) 

  Overskudsgrad 9 11  11  11  11  (%) 

  Soliditetsgrad 5 5 5 5 5 (%) 

  Solvens* 44,6 56,6 10,5 10,2 10,1 (%) 

  Antal ansatte 414 479  639  711  717    

        

 
Totalkredit 

        Omsætning 22.175.000 21.316.000  17.761.000  12.859.000  11.179.000  (1.000 kr.) 

  Bruttofortjeneste 1.979.000 1.530.000  1.319.000  1.045.000  975.000  (1.000 kr.) 

  Resultat før skat 1.090.000 1.100.000  1.004.000  824.000  774.000  (1.000 kr.) 

  Netto Resultat 817.000 823.000  754.000  595.000  558.000  (1.000 kr.) 

  Egenkapital 12.369.000 11.552.000  10.729.000  7.975.000  5.380.000  (1.000 kr.) 

  Balance 537.895.000 461.338.000  409.914.000  367.815.000  300.154.000  (1.000 kr.) 

  Overskudsgrad 5 5  6  6  7  (%) 

  Soliditetsgrad 2 3 3 2 2 (%) 

  Solvens* 20,2 26,7 9,5 9,7 10,1 (%) 

  Antal ansatte 121 109 109  103  87    
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Bilag 1 (side 2 af 2) 
 
 2009 2008 2007 2006 2005 

 

 
Nordea Kredit 

        Omsætning 15.375.000 15.006.000  12.844.000  9.805.000  8.433.000  (1.000 kr.) 

  Bruttofortjeneste 1.236.000 1.449.000  1.293.000  1.069.000  769.000  (1.000 kr.) 

  Resultat før skat 908.000 1.225.000  1.126.000  880.000  616.000  (1.000 kr.) 

  Netto Resultat 678.000 917.000  847.000  633.000  616.000  (1.000 kr.) 

  Egenkapital 14.301.000 13.624.000  12.706.000  11.858.000  10.225.000  (1.000 kr.) 

  Balance 311.615.000 273.346.000  254.745.000  218.442.000  208.499.000  (1.000 kr.) 

  Overskudsgrad 6 8  9  9  7  (%) 

  Soliditetsgrad 5 5 5 5 5 (%) 

  Solvens* 9,9 9,7 9,9 10,1 9,9 (%) 

  Antal ansatte 138 130  126  130  124    

        

 
BRFkredit 

        Omsætning 11.424.000 9.836.000  9.088.000  7.768.000  7.893.000  (1.000 kr.) 

  Bruttofortjeneste 2.075.000 771.000  1.526.000  1.378.000  1.334.000  (1.000 kr.) 

  Resultat før skat -855.000 -647.000  763.000  789.000  764.000  (1.000 kr.) 

  Netto Resultat -618.000 -573.000  621.000  620.000  657.000  (1.000 kr.) 

  Egenkapital 9.730.000 10.389.000  11.047.000  10.374.000  9.710.000  (1.000 kr.) 

  Balance 242.169.000 229.463.000  211.833.000  199.527.000  206.000.000  (1.000 kr.) 

  Overskudsgrad -7 -5  8  9  9  (%) 

  Soliditetsgrad 4 5 5 5 5 (%) 

  Solvens* 13,0 12,3 12,6 12,5 13,3 (%) 

  Antal ansatte 737 732  713  714  696    

        

 
* Solvensen er opgjort efter Basel-II/CRD fra 2008 

    

 
Kilde: Egen tilvirkning. Data indhentet fra nn-erhverv.dk 
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Bilag 2 

Reformuleret resultatopgørelse   2005 2006 2007 2008 2009 

       Nettoomsætning   7.434 7.297 8.654 10.339 10.805 

Bruttofortjeneste/-tab   1.221 1.159 1.325 1.475 1.726 

Personaleomkostninger   -706 -762 -793 -833 -828 

Af-/nedskrivninger   -15 -14 -16 -19 -17 

Andre driftsomkostninger   216 388 253 -1.119 -963 

Driftsoverskud fra salg (før skat)   716 771 769 -496 -82 

Skat   -119 -174 -141 112 430 

Driftsoverskud fra salg (efter skat)   597 598 629 -384 348 

Andre driftsoverskud (efter skat)   0 0 0 0 0 

              

Driftsoverskud efter skat (DO) DO 597 598 629 -384 348 

Netto finansielle omkostninger NFO 48 18 -6 -151 -773 

Skat af NFO   12 5 -2 -38 -193 

              

TI før minoriteter   657 620 621 -573 -618 

Minoritetsinteresserne andel MIN 0 0 0 0 0 

              

Totalindkomst TI 657 620 621 -573 -618 
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Bilag 3 

 Reformuleret Balance   2005 2006 2007 2008 2009   

 
              

Materielle anlægsaktiver   1.002 1.333 1.596 1.631 1.431   

Udlån og andre tilgodehavender   162.261 175.259 188.701 208.615 216.749   

Obligationer til dagsværdi   24.210 8.810 12.087 10.497 12.515   

Tilgodehavender hos 
kreditinstitutter   16.496 12.791 7.690 7.069 9.278   

Andre driftsaktiver   1.118 336 590 889 1.948   

Driftsaktiver i alt DA 205.087 198.529 210.664 228.701 241.921   

                

Udstedte obligationer   185.277 179.474 192.893 186.979 200.289   

Gæld til kreditinstitutter og 
centralbanker   3.908 3.515 1.351 27.031 24.693   

Andre driftsforpligtelser   5.613 4.672 5.047 5.059 5.238   

Driftsforpligtelser DF 194.798 187.661 199.291 219.069 230.220   

                

Netto driftsaktiver i alt NDA 10.289 10.868 11.373 9.632 11.701  = DA-DF 

                

Finansielle forpligtelser FF 1.492 1.493 1.494 4 2.219   

Finansielle aktiver FA 912 999 1.168 761 248   

                

Netto finansielle forpligtelser NFF 580 494 326 -757 1.971  = FF-FA 

                

Moderselskabets egenkapital EK 9.710 10.375 11.048 10.390 9.731   

Samlet egenkapital EK 9.710 10.375 11.048 10.390 9.731  = MIN+EK 

  
 
 
               

Reformuleret egenkapital   2005 2006 2007 2008 2009   

                

Primo EK   8.912 9.710 10.375 11.048 10.390   

Transaktioner med ejere TE 0 1 1 -1.490 0   

Egenkapitalreguleringer TI 141 44 51 1.405 -41   

Totalindkomst TI 657 620 621 -573 -618   

Ultimo Egenkapital   9.710 10.375 11.048 10.390 9.731   
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Bilag 4 

Reformulerede gennemsnit                     

  
     

2007 
 

2008 
 

2009 
 

Indeks 08-09 

DA 
     

207.876  
 

219.683  
 

235.311  
 

107 

DF 
     

197.045  
 

209.180  
 

224.645  
 

107 

NDA 
     

 10.831  
 

10.503  
 

10.667  
 

102 

FF 
     

      1.493  
 

         749  
 

      1.112  
 

148 

NFF 
     

 453  
 

    (216) 
 

     607  
 

-282 

Samlet egenkapital 
    

 10.379  
 

10.719  
 

10.061  
 

94 

Samlet EK          10.379     10.719      10.061    94 

             Rentabilitet: 
           Niveau 1:         2007   2008   2009   Indeks 08-09 

ROE 
     

6,0 
 

-5,3 
 

-6,1 
 

115 

Totalindkomst * 100 / gns. EK 
       

  

ROE før min 
    

6,0 
 

-5,3 
 

-6,1 
 

115 

Total før min * 100 / gns. EK + min 
        

  

ROIC 
     

5,8 
 

-3,7 
 

3,27 
 

-89 

DO*100 / netto driftsaktiver, NDA 
       

  

  
           

  

Finansiel gearing: 
          

  

r  
     

-1,66 
 

87,59 
 

-159,18 
 

-182 

NFO * 100 / NFF 
          

  

SPREAD 
     

4,15 
 

83,93 
 

-155,91 
 

-186 

ROIC - r 
           

  

FGEAR 
     

0,04 
 

-0,02 
 

0,06 
 

-300 

NFF / EK 
           

  

         Afstemning, effekt af finansiel gearing:  
     

-6,1 
 

  

ROE før min = ROIC + (FGEAR * SPREAD) 
       

  

  
           

  

Driftsgearing: 
          

  

DGEAR, driftsmæssig gearing (DF/(DA-DF)) 
 

18,19 
 

19,92 
 

21,06 
 

106 

             Niveau 2:                 2009     

Dekomponering af ROIC 
         

  

  
           

  

Overskudsgrad OG 
       

20,18 
 

  

DO * 100 / Nettoomsætning 
      

  

Nettoaktiver omsætningshastighed AOH 
     

0,16 
 

  

Nettoomsætning / NDA 
         

  

ROIC 
         

3,26 
 

  

OG * AOH 
          

  

             Den udvidede DuPont                     

  
     

ROE 
     

  

  
     

-6,1 
     

  
  

           
  

Niveau 1 : 
 

ROIC 
   

FGEAR 
   

SPREAD 
 

  

  
 

3,26  + 
  

0,06 
 

* 
 

-155,91 
 

  
  

           
  

  OG 
 

AOH 
    

  
 

ROIC 
 

r 

Niveau 2 : 20,18  * 0,16             3,26 + -159,18 
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Bilag 5 

Resultatbudget for BRFkredit a/s 
 

              Mio. kr. 
 

2009 
 

2010   2011   2012   2013   2014 
 Netto renteindtægter, ekskl. 

Hybrid Kernekapital 
 

1.636 
 

1.620   1.652   1.718   1.787   1.858 
 

              Udbytte af aktier mv. 
 

15 
 

15   15   16   16   17 
 Gebyrer og provisionsindtægter 

 
237 

 
213   218   224   233   242 

 Afgivne gebyrer og 
provisionsudgifter 

 
-147 

 
-140   -142   -147   -153   -159 

 Netto rente- og gebyrindtægter 
 

1.741 
 

1.708   1.742   1.811   1.884   1.959 
 

              Kursreguleringer  
 

349 
 

35   37   38   40   41 
 Andre driftsindtægter 

 
18 

 
18   18   19   19   20 

 Personaleomkostninger 
 

-504 
 

-454   -463   -477   -496   -515 
 Administrationsomkostninger 

 
-237 

 
-213   -218   -224   -233   -242 

 Salgsomkostninger 
 

-73 
 

-66   -67   -69   -72   -75 
 Øvrige omkostninger 

 
-14 

 
-13   -13   -13   -14   -14 

 Af- og nedskrivninger på 
immaterielle og materielle aktiver -17 

 
-17   -17   -18   -19   -19 

 Andre driftsudgifter 
 

0 
 

0   0   0   0   0 
 EBIT 

 
1.263 

 
999   1.020   1.067   1.110   1.154 

 

              Nedskrivninger på 
tilgodehavender 

 
-1.330 

 
-532   -372   -261   -261   -261 

 Resultat af kapitalandele 
 

-757 
 

0   0   0   0   0 
 Renteudgifter af Hybrid 

Kernekapital 
 

-31 
 

-222   -222   -222   -222   -222 
 Resultat før skat 

 
-855 

 
245   425   585   627   672 

 

              Skat, 20 % 
 

237 
 

-49   -85   -117   -125   -134 
 

              Årets resultat 
 

-618 
 

196   340   468   502   537 
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Bilag 6 

Balancebudget for BRFkredit a/s 

             Mio. kr. 
 

2009 
 

2010   2011   2012   2013   2014 

Materielle anlægsaktiver 
 

596 
 

596   602   608   614   620 
Finansielle anlægsaktiver 

 
835 

 
835   835   835   835   835 

Udlån og andre 
tilgodehavender 

 
216.749 

 
214.582   218.873   225.439   234.457   243.835 

Tilgodehavender hos 
kreditinstitutter 

 
9.170 

 
9.078   9.260   9.538   9.919   10.316 

Obligationer til dagsværdi 
 

12.515 
 

12.390   12.638   13.017   13.537   14.079 
Udskudt skatteaktiv 

 
97 

 
97   97   97   97   97 

Aktuelle skatteaktiver 
 

39 
 

0   0   0   0   0 
Driftslikviditet (1% af 
omsætning) 

 
108 

 
89   83   87   92   96 

Andre driftsaktiver 
 

1.812 
 

1.848   1.885   1.942   2.019   2.100 

Driftsaktiver i alt (DA) 
 

241.921 
 

239.514   244.273   251.563   261.571   271.979 

    
                  

Udstedte obligationer 
 

200.289 
 

198.086   202.840   209.736   218.965   228.599 
Gæld til kreditinstitutter og 
centralbanker 

 
24.693 

 
24.236   23.934   23.913   24.240   24.544 

Aktuel skatteforpligtelse 
 

0 
 

49   85   117   125   134 
Andre driftsforpligtelser 

 
5.238 

 
5.343   5.450   5.613   5.838   6.071 

Driftsforpligtelser i alt (DF) 
 

230.220 
 

227.713   232.308   239.380   249.168   259.349 

    
                  

Netto driftsaktiver i alt (NDA) 
 

11.701 
 

11.801   11.965   12.183   12.403   12.630 

    
                  

Finansielle forpligtelser (FF) 
 

2.219 
 

2.219   2.219   2.219   2.219   2.219 
Finansielle aktiver (FA) 

 
248 

 
343   520   770   1.052   1.363 

Netto finansielle forpligtelser i 
alt (NFF) 

 
1.971 

 
1.876   1.699   1.449   1.167   856 

    
                  

    
                  

Moderselskabets egenkapital 
 

9.730 
 

9.926   10.266   10.734   11.236   11.773 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Soliditet 
 

4,2%   4,3%   4,4%   4,4%   4,5%   4,5% 
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Bilag 7 

Pengestrømsopgørelse for BRFkredit a/s 

             Mio. kr. 
   

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 

Pengestrømme fra driftsaktivitet 
            EBIT 
   

999 
 

1.020 
 

1.067 
 

1.110 
 

1.154 

Nedskrivninger på tilgodehavender 
   

-532 
 

-372 
 

-261 
 

-261 
 

-261 

Resultat af kapitalandele 
   

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Renteudgifter af Hybrid Kernekapital 
   

-222 
 

-222 
 

-222 
 

-222 
 

-222 

Betalte skatter 
   

39 
 

-49 
 

-85 
 

-117 
 

-125 
- Af- og nedskrivninger af immaterielle og 
materielle anlægsaktiver 

  
17 

 
17 

 
18 

 
19 

 
19 

    
301 

 
394 

 
518 

 
529 

 
566 

Ændring i driftskapital 
            Udlån og andre tilgodehavender 
   

2.167 
 

-4.292 
 

-6.566 
 

-9.018 
 

-9.378 

Obligationer til dagsværdi 
   

125 
 

-248 
 

-379 
 

-521 
 

-541 

Andre driftsaktiver 
   

-36 
 

-37 
 

-57 
 

-78 
 

-81 

Udstedte obligationer 
   

-2.203 
 

4.754 
 

6.897 
 

9.228 
 

9.634 

Andre driftsforpligtelser 
   

105 
 

107 
 

163 
 

225 
 

234 

Pengestrømme fra driftsaktivitet i alt 
   

459 
 

678 
 

576 
 

366 
 

433 

             Pengestrømme fra investeringsaktivitet 
            Køb og salg af immaterielle og materielle 

anlægsaktiver 
  

-17 
 

-23 
 

-24 
 

-25 
 

-25 

Finansielle aktiver 
   

-95 
 

-177 
 

-250 
 

-282 
 

-311 

Pengestrømme fra investeringsaktivitet i 
alt 

   
-112 

 
-200 

 
-273 

 
-306 

 
-336 

             Pengestrømme fra finansiering 
            Efterstillede kapitalindskud 
   

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Pengestrømme fra finansiering i alt 
   

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

             Ændring i likvider i alt 
   

346 
 

478 
 

302 
 

60 
 

97 

             Likvider primo: 
            Driftslikviditet 
   

108 
 

89 
 

83 
 

87 
 

92 

Tilgodehavender hos kreditinstitutter 
   

9.170 
 

9.078 
 

9.260 
 

9.538 
 

9.919 

Gæld til kreditinstitutter 
   

-24.693 
 

-24.236 
 

-23.934 
 

-23.913 
 

-24.240 

Likvider ultimo i alt 
   

-15.069 
 

-14.591 
 

-14.288 
 

-14.229 
 

-14.132 

             Heraf: 
            Driftslikviditet 
   

89 
 

83 
 

87 
 

92 
 

96 

Tilgodehavender hos kreditinstitutter 
   

9.078 
 

9.260 
 

9.538 
 

9.919 
 

10.316 

Gæld til kreditinstitutter 
   

-24.236 
 

-23.934 
 

-23.913 
 

-24.240 
 

-24.544 

    
-15.069 

 
-14.591 

 
-14.288 

 
-14.229 

 
-14.132 
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Bilag 8 

 

Reformuleret resultatopgørelse 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 
  

      Nettoomsætning   11.060 9.091 8.565 8.988 9.435 9.904 

Bruttofortjeneste/-tab   1.726 1.693 1.727 1.795 1.867 1.942 

Kursreguleringer   349 35 37 38 40 41 

Personaleomk. og admin.omk.   -810 -728 -742 -764 -795 -827 

Af- og nedskrivninger   -17 -17 -17 -18 -19 -19 

Andre driftsomkostninger   -1.330 -532 -372 -261 -261 -261 

Driftsoverskud fra salg (før skat)   -82 452 632 791 833 877 

Skat   44 -101 -137 -168 -177 -186 

Driftsoverskud fra salg (efter skat)   -38 351 495 622 656 691 

Andre driftsoverskud (efter skat)   0 0 0 0 0 0 

                

Driftsoverskud efter skat (DO) DO -38 351 495 622 656 691 

Netto finansielle omkostninger NFO -773 -207 -207 -206 -206 -205 

Skat af NFO   193 52 52 52 51 51 

                

TI før minoriteter   -618 196 340 468 502 537 

Minoritetsinteresserne andel MIN 0 0 0 0 0 0 

                

Totalindkomst TI -618 196 340 468 502 537 
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Bilag 9 

 

 Reformuleret Balance   2009 2010 2011 2012 2013 2014   

 
                

Materielle anlægsaktiver   596 596 602 608 614 620   

Finansielle anlægsaktiver   835 835 835 835 835 835   

Udlån og andre 
tilgodehavender   216.749 214.582 218.873 225.439 234.457 243.835   

Obligationer til dagsværdi   12.515 12.390 12.638 13.017 13.537 14.079   

Tilgodehavender hos 
kreditinstitutter   9.170 9.078 9.260 9.538 9.919 10.316   

Driftslikviditet   108 89 83 87 92 96   

Andre driftsaktiver   1.948 1.945 1.982 2.039 2.116 2.197   

Driftsaktiver i alt DA 241.921 239.514 244.273 251.563 261.571 271.979   

                  

Udstedte obligationer   200.289 198.086 202.840 209.736 218.965 228.599   

Gæld til kreditinstitutter 
og centralbanker   24.693 24.236 23.934 23.913 24.240 24.544   

Andre driftsforpligtelser   5.238 5.392 5.535 5.730 5.963 6.205   

Driftsforpligtelser DF 230.220 227.713 232.308 239.380 249.168 259.349   

                  

Netto driftsaktiver i alt NDA 11.701 11.801 11.965 12.183 12.403 12.630  = DA-DF 

                  

Finansielle forpligtelser FF 2.219 2.219 2.219 2.219 2.219 2.219   

Finansielle aktiver FA 248 343 520 770 1.052 1.363   

                  

Netto finansielle 
forpligtelser NFF 1.971 1.876 1.699 1.449 1.167 856  = FF-FA 

                  

Moderselskabets 
egenkapital EK 9.730 9.926 10.266 10.734 11.236 11.773   

Samlet egenkapital EK 9.730 9.926 10.266 10.734 11.236 11.773 
 = 
MIN+EK 

 
   0 0 0 0 0 0   

Reformuleret egenkapital   2009 2010 2011 2012 2013 2014   

                  

Primo EK   10.389 9.730 9.926 10.266 10.734 11.236   

Transaktioner med ejere TE 0 0 0 0 0 0   

Egenkapitalreguleringer TI -41 0 0 0 0 0   

Totalindkomst TI -618 196 340 468 502 537   

Ultimo Egenkapital   9.730 9.926 10.266 10.734 11.236 11.773   
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Bilag 10 

Samlet oversigt for BRFkredit a/s 

           
 

Realiseret Budget 

Mio. kr. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

      
          

Totalindkomst 657 620 621 -573 -618 196 340 468 502 537 

      
          

Driftsaktiver 205.087 198.529 210.664 228.701 241.921 239.514 244.273 251.563 261.571 271.979 
Driftsforpligtelser 194.798 187.661 199.291 219.069 230.220 227.713 232.308 239.380 249.168 259.349 

Netto driftsaktiver (NDA) 10.289 10.868 11.373 9.632 11.701 11.801 11.965 12.183 12.403 12.630 

      
          

Finansielle forpligtelser 1.492 1.493 1.494 4 2.219 2.219 2.219 2.219 2.219 2.219 
Finansielle aktiver 912 999 1.168 761 248 343 520 770 1.052 1.363 

Netto finansielle forpligtelser (NFF) 580 494 326 -757 1.971 1.876 1.699 1.449 1.167 856 

      
          

Egenkapital 9.709 10.374 11.047 10.389 9.730 9.926 10.266 10.734 11.236 11.773 

      
          

OG (netto rente- og gebyrindtægter) 48,89 51,55 47,43 -26,05 20,18 20,73 28,67 34,66 35,13 35,59 

      
          

OG før skat 58,64 66,52 58,04 -33,63 -4,75 26,67 36,59 44,05 44,61 45,14 

      
          

ROIC af NDA gns. 6,14 5,65 5,66 -3,66 3,27 2,99 4,17 5,16 5,34 5,53 

      
          

ROE af EK gns. 7,06 6,17 5,80 -5,35 -6,14 1,99 3,37 4,46 4,57 4,67 

      
          

AOH 0,12 0,11 0,12 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 

      
          

1/AOH 8,43 9,38 8,58 6,53 6,78 6,83 6,66 6,52 6,39 6,38 

      
          

FGEAR af NFF og EK gns. 0,04 0,05 0,04 -0,02 0,06 0,20 0,18 0,15 0,12 0,09 
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Bilag 11 

Vækstrater 
Mio. kr. 

  
2009 (realiseret) 2010 2011 2012 2013 2014 

   
Beløb Vækst Beløb Vækst Beløb Vækst Beløb Vækst Beløb Vækst Beløb Vækst (T) 

Indtægter 
    

                    

Netto renteindtægter 
  

      1.636  -1%       1.620  2%       1.652  4%       1.718  4%       1.787  4%       1.858  2% 

Udbytte aktier mv. 
  

           15  0%            15  2%            15  3%            16  4%            16  4%            17  2% 

Gebyrer og provisionsindtægter 
  

         237  -10%          213  2%          218  3%          224  4%          233  4%          242  2% 

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 
  

        (147) -5%         (140) 2%         (142) 3%         (147) 4%         (153) 4%         (159) 2% 

Netto rente- og gebyrindtægter 
  

      1.741  -2%       1.708  2%       1.742  4%       1.811  4%       1.884  4%       1.959  2% 

Udgifter 
    

                  
 Personaleomkostninger  

  
         504  -10%          454  2%          463  3%          477  4%          496  4%          515  2% 

Administrationsomkostninger 
  

         237  -10%          213  2%          218  3%          224  4%          233  4%          242  2% 

Salgsomkostninger 
  

           73  -10%            66  2%            67  3%            69  4%            72  4%            75  2% 

Øvrige omkostninger 
  

           14  -10%            13  2%            13  3%            13  4%            14  4%            14  2% 

Andre driftsindtægter 
  

          (18) -2%           (18) 2%           (18) 4%           (19) 4%           (19) 4%           (20) 2% 

Kursreguleringer 
  

        (351) -90%           (35) 5%           (37) 4%           (38) 4%           (40) 4%           (41) 2% 
Af- og nedskrivninger på immaterielle og 
materielle aktiver            17  0%            17  2%            17  3%            18  4%            19  4%            19  2% 

Nedskrivninger på udlån 
  

      1.330  -60%          532  -30%          372  -30%          261  0%          261  0%          261  2% 

Resultat af kapitalandele 
  

         757  -100%            -    0%            -    0%            -    0%            -    0%            -    2% 

   
      2.563  -32%       1.241  -1%       1.095  -1%       1.004  3%       1.034  3%       1.065  2% 

Resultat før renter og skat 
  

        (822) 
 

         467             647             807             850             894  
 EBIT 1* 

  
         914  

 
         964             983          1.029          1.070          1.113  

 EBIT 2* 
  

      1.265  
 

         999          1.020          1.068          1.110          1.155  
 Balance 

    
                  

 Materielle anlægsaktiver 
  

         596  0%          596  1%          602  1%          608  1%          614  1%          620  2% 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 
 

         835  0%          835  0%          835  0%          835  0%          835  0%          835  2% 
Udlån og andre tilgodehavender til 
dagsværdi 

 
   216.749  -1%    214.582  2%    218.873  3%    225.439  4%    234.457  4%    243.835  2% 

Andre driftsaktiver/-forpligtelser 
  

      1.948  2%       1.987  2%       2.027  3%       2.088  4%       2.171  4%       2.258  2% 

Obligationer 
  

(200.289) -1% (198.086) 2% (202.840) 3% (209.736) 4% (218.965) 4% (228.599) 2% 

   
     19.839  0%      19.914  2%      19.497  3%      19.233  3%      19.112  3%      18.949  3% 

               * EBIT 1 udgør resultat før skat reguleret for renter til hybrid kernekapital, kapitalandele, nedskrivninger og kursreguleringer 

* EBIT 2 udgør resultat før skat reguleret for renter til hybrid kernekapital, kapitalandele og nedskrivninger 
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Bilag 12 

Grundlag for værdiansættelse af BRFkredit a/s 

        

Budgetforudsætninger: 

Inde-
værende 

periode Budgetperiode 
Terminal
-periode 

Salg: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 
Vækst i netto rente- og 
gebyrindtægter 

 
-1,9% 2,0% 4,0% 4,0% 4,0% 2,0% 

  
            

Omsætningshastigheder - 
(1/AOH): 

 
            

Arbejdsdriftskapital 
 

6,83 6,66 6,52 6,39 6,39 6,39 
Anlægskapital 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1/AOH    6,83 6,66 6,52 6,39 6,39 6,39 

  
            

OG salg 
 

26,7% 36,6% 44,0% 44,6% 45,1% 45,1% 
Effektiv skattesats 

 
20% 20% 20% 20% 20% 20% 

  
            

Proformaopgørelser: 
 

            
Resultatopgørelse: 

 
            

Netto rente- og gebyrindtægter        1.726  1.693  1.727  1.795  1.867  1.942  1.981  
Driftsomkostninger 

 
1.242  1.095  1.005  1.034  1.065        1.087  

DO fra salg    452  632  791  833  877          894  
Skat 

 
90  126  158  167  175           179  

DO fra salg efter skat   361  506  633  666  701          715  

DO i alt   361  506  633  666  701          715  

  
              -    -    -    -      

Balance: 
 

            
Arbejdsdriftskapital 

 
11.801  11.965  12.183  12.403  12.651     12.904  

Anlægskapital            -    -    -    -    -    -    

NDA i alt 11.701  11.801  11.965  12.183  12.403  12.651     12.904  
Ændring i NDA 

 
100  163  218  220  248        253  

Vækst i NDA 
 

0,9% 1,4% 1,8% 1,8% 2,0% 2,0% 

Gns. NDA   11.751  11.883  12.074  12.293  12.527  12.778  

  
                  -                     

Pengestrømsopgørelse: 
 

            
DO 

 
     361  506  633  666  701  715  

Ændring i NDA 
 

100  163  218  220  248           253  

FCF (C-I)   261  342  414  446  453          462  

  
            

Vækst g, i terminal 
 

          2,0% 
ROIC 

 
3,1% 4,3% 5,2% 5,4% 5,6% 5,6% 
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Bilag 13 

 

Værdiansættelse af BRFkredit a/s efter DCF 

 

DCF - modellen : 

Inde-
værende 

periode Budgetperiode 
Terminal
-periode 

(mio. kr.) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 

 
0 1 2 3 4 5 6 

  
            

FCFF 
 

261  342  414  446  453         462  
PV af FCFF 

 
240  291  324  322      301      

Samlet PV af budgetperioden           1.479              
Terminalværdi 

 
          7.113    

PV af terminalværdi          4.731  
      Virksomhedens værdi (værdi af 

NDA) 6.210  
 

Bogført 
    Bogført værdi af NFF                  -    

 
værdi  ∆ 

   Værdi af egenkapital 6.210  
 

9.730  (3.520) 
   

  
  

   
 Andel af værdi  

Værdi af egenkapital, moder          6.210  
    

 fra terminal  

   

Indre 
værdi 

Kurs-
forskel 

  
76% 

Antal aktier 3.640.800  
 

3.640.800  

 
  

  Værdi pr. aktie (kr.) 1.706  
 

2.673   (967) 

   
 

        
 

WACC: 
       

 

        
 

Selskabsspecifikt risikotillæg på 
gæld (Rs) 0,0700 

      
 

Skatteprocenten 0,2500 
      

 
Risikofri rente (rf) 0,0300 

      
 

FK's afkastkrav efter skat: Kg = 
(Rf+Rs)*(1-t) 0,0750 

      
 

Afkast på markedsportefølje 
(Erm) 0,0900 

      
 

Beta 1,0000 
      

 
EK's afkastkrav: 
Ke=Rf+Beta*(Erm-Rf) 0,1000 

      
 

EK-andel __0,6667 
  

   WACC = 0,085000 
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Bilag 14 

 

Værdiansættelse af BRFkredit a/s efter RI 

 

RI - modellen : 

Inde-
værende 

periode Budgetperiode 
Terminal
-periode 

(mio. kr.) 0 1 2 3 4 5 6 

  
            

DO 
 

 361  506      633  666     701         715  
NDA        11.701  11.801  11.965  12.183  12.403  12.651    12.904  
ROIC     3,1% 4,3% 5,2% 5,4% 5,6% 5,6% 
RIDO (DO - WACC*NDAprimo) 

 
(633) (498)  (384)  (369) (353)      (360) 

PV af RIDO 
 

  (584)  (423) (301) (266) (235)   
Samlet PV af budgetperioden         (1.808)             
Terminalværdi 

 
        (5.538)   

PV af terminalværdi        (3.683) 
      Virksomhedsværdi          6.210  
     

2 % 

        Værdi af egenkapital (mio. kr.)          6.210  
      

        Antal aktier 3.640.800      
      Værdi pr. aktie (kr.)          1.706  
      

        
        Bogført værdi NDA        11.701  

      
 

                     
      Værdi af NDA  

(virksomhedens værdi) 
              

6.210  
      

         
WACC = 8,5 %, jf. DCF – modellen i bilag 13 
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Bilag 15 

 

Følsomhedsanalyse af WACC ved ændring af beta og ejernes afkastkrav (Ke) 

 

WACC 

 

Beta 

  

0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 

A
fk

as
tk

ra
v 

0,065 5,67% 5,90% 6,13% 6,37% 6,60% 6,83% 7,07% 7,30% 7,53% 7,77% 8,00% 

0,070 5,83% 6,10% 6,37% 6,63% 6,90% 7,17% 7,43% 7,70% 7,97% 8,23% 8,50% 

0,075 6,00% 6,30% 6,60% 6,90% 7,20% 7,50% 7,80% 8,10% 8,40% 8,70% 9,00% 

0,080 6,17% 6,50% 6,83% 7,17% 7,50% 7,83% 8,17% 8,50% 8,83% 9,17% 9,50% 

0,085 6,33% 6,70% 7,07% 7,43% 7,80% 8,17% 8,53% 8,90% 9,27% 9,63% 10,00% 

0,090 6,50% 6,90% 7,30% 7,70% 8,10% 8,50% 8,90% 9,30% 9,70% 10,10% 10,50% 

0,095 6,67% 7,10% 7,53% 7,97% 8,40% 8,83% 9,27% 9,70% 10,13% 10,57% 11,00% 

0,100 6,83% 7,30% 7,77% 8,23% 8,70% 9,17% 9,63% 10,10% 10,57% 11,03% 11,50% 

0,105 7,00% 7,50% 8,00% 8,50% 9,00% 9,50% 10,00% 10,50% 11,00% 11,50% 12,00% 

0,110 7,17% 7,70% 8,23% 8,77% 9,30% 9,83% 10,37% 10,90% 11,43% 11,97% 12,50% 

0,115 7,33% 7,90% 8,47% 9,03% 9,60% 10,17% 10,73% 11,30% 11,87% 12,43% 13,00% 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

Følsomhedsanalyse af værdien ved ændring af OG 

 

 

 

Værdi 

(mio. kr.) 

Æ
n

d
ri

n
g 

i O
G

 + 20 % 8.115 

+ 10 % 7.162 

+/- 0 % 6.210 

- 10 % 5.257 

- 20 % 4.305 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Bilag 16 (side 1 af 2) 

Afkast 2010 - børsnoterede pengeinstitutter 

LARGE CAP 

 
Valuta 

Stk. 
størr 

Kurs 
pr 

aktie 
31/12 
2009 

Kurs 
pr 

aktie 
31/12 
2010 

Afkast i 
alt *) i 
2010 

Afkast i 
okt.-
nov. 
2010 

Kurs/ 
indre 
værdi 

31. 
dec. 
2010 

Kurs/ 
indre 
værdi 

ult. 
2009 

Kurs/ 
indre 
værdi 

ult. 
2008 

Danske Bank DKR 10 118,0 143,0 21,18% -4,80% 0,97 0,78 0,36 

Jyske Bank DKR 10 202,5 248,9 22,90% -0,97% 1,24 0,82 0,58 

Sydbank DKR 10 133,8 152,1 13,68% 4,14% 1,18 0,89 0,58 

Nordea EUR 1 7,1 8,3 19,62% 4,69% 1,47 0,81 0,73 

Handelsbanken A SEK 5 204,2 214,9 24,33% 1,04% 1,62 1,51 1,03 

SEB A SEK 10 44,3 56,1 44,76% 4,73% 1,24 0,31 0,50 

Swedbank A SEK 21 71,0 93,8 51,16% 3,82% 1,03 0,33 0,21 

DnB NOR NOK 10 62,8 82,0 39,33% 4,38% 1,07 0,82 0,47 

Gennemsnit         27,43% 1,64% 1,17 0,75 0,55 

 
MID CAP 

 
Valuta 

Stk. 
størr 

Kurs 
pr 

aktie 
31/12 
2009 

Kurs 
pr 

aktie 
31/12 
2010 

Afkast i 
alt *) i 
2010 

Afkast i 
okt.-
nov. 
2010 

Kurs/ 
indre 
værdi 

31. 
dec. 
2010 

Kurs/ 
indre 
værdi 

ult. 
2009 

Kurs/ 
indre 
værdi 

ult. 
2008 

Amagerbanken DKR 3 43,6 3,4   -7,46% 0,46 0,19 0,13 

DiBa Bank DKR 20 69,0 58,5 -15,23% -2,52% 0,36 0,42 0,29 

BankNordik DKR 20 131,5 142,0 8,01% 0,73% 0,71 0,63 0,75 

GrønlandsBANKEN DKR 100 382,0 475,0 24,35% -4,52% 1,15 0,92 0,93 

Lån & Spar Bank DKR 100 285,0 275,0 -3,51% -1,79% 1,01 0,98 1,16 

Nordjyske Bank DKR 10 115,0 117,0 1,70% -0,04% 0,78 0,75 0,59 

Nørresundby Bank DKR 10 183,0 182,0 -0,55% 0,28% 0,67 0,66 0,52 

Ringkjøbing Landbobank DKR 5 609,0 723,0 18,73% 0,42% 1,63 1,37 0,87 

Sparbank DKR 20 115,0 83,5 -27,42% 5,66% 0,36 0,49 0,30 

Sparekassen Himmerland DKK 10 315,0 246,9 -21,61% -2,02% 0,88 1,09 1,09 

Sparekassen Faaborg DKR 100 880,0 794,1 -9,76% -3,15% 0,84 0,96 0,63 

Sparekassen Lolland DKR 10 200,0 201,6 0,82% 6,13% 1,46 1,38 1,30 

Spar Nord Bank DKR 10 55,5 60,2 8,38% -2,20% 0,78 0,71 0,60 

Vestjysk Bank DKR 10 87,0 69,6 -20,06% 0,80% 0,41 0,34 0,17 

Gennemsnit         1,65% -0,20% 0,81 0,80 0,62 

 

 

 

Kilde: www.bank-info.dk/bankinfo-noegletal/kursudvikling-2010-boersnoterede-banker.html 
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Bilag 16 (side 2 af 2) 

Afkast 2010 - børsnoterede pengeinstitutter (fortsat) 

SMALL CAP 

 
Valuta 

Stk. 
størr 

Kurs pr 
aktie 
31/12 
2009 

Kurs pr 
aktie 
31/12 
2010 

Afkast i alt 
*) i 2010 

Afkast i 
okt.-nov. 

2010 

Kurs/ 
indre 

værdi 31. 
dec. 2010 

Kurs/ 
indre 
værdi 

ult. 
2009 

Kurs/ 
indre 
værdi 

ult. 
2008 

Djurslands Bank DKR 10 157,0 165,3 5,31% -2,17% 0,66 0,62 0,69 

Hvidbjerg Bank DKR 20 78,5 69,5 -11,52% 2,15% 0,65 0,72 0,57 

Kreditbanken DKR 100 1999,0 1926,0 -3,65% 0,00% 0,90 0,93 1,01 

Lollands Bank DKR 20 195,0 191,2 -1,94% -0,41% 0,62 0,62 0,60 

Max Bank DKR 20   27,5     0,42     

Fjordbank Mors DKR 20   67,1     0,52     

Møns Bank DKR 20 126,0 125,2 -0,62% -1,40% 0,58 0,56 0,48 

Nordfyns Bank DKR 100 455,0 416,5 -8,46% 5,44% 0,51 0,54 0,53 

Salling Bank DKR 100 450,0 360,8 -19,83% 3,08% 0,63 0,72 0,80 

Skjern Bank DKR 20 180,0 155,5 -13,62% 3,66% 0,45 0,49 0,31 

Sparekassen Hvetbo DKR 100 170,0 136,0 -20,00% -11,11% 0,91 1,11 0,73 

Svendborg Sparekasse DKR 100 970,0 980,0 1,03% 6,52% 0,85 0,75 0,85 

Totalbanken DKR 20 110,0 99,9 -9,15% -4,82% 0,41 0,45 0,36 

Tønder Bank DKR 20 249,5 241,2 -3,31% -0,73% 0,86 0,87 1,07 

Vestfyns Bank DKR 100 590,0 579,0 -1,86% 1,40% 0,67 0,68 0,70 

Vinderup Bank DKR 10 80,0 77,0 -3,78% -3,17% 0,98 0,96 0,82 

Vordingborg Bank DKR 100 640,0 425,0 -33,59% 1,19% 0,66 0,95 1,00 

Østjydsk Bank DKR 100 439,5 378,0 -13,99% 0,00% 0,42 0,46 0,44 

Aarhus Lokalbank DKR 10 67,0 34,8 (-48,04%) -16,32% 0,49 0,69 0,45 

Gennemsnit         -9,24% -1,69% 0,63 0,66 0,62 

 
Gennemsnit 

 
Valuta 

Stk. 
størr 

Kurs pr 
aktie 
31/12 
2009 

Kurs pr 
aktie 
31/12 
2010 

Afkast i alt 
*) i 2010 

Afkast i 
okt.-nov. 

2010 

Kurs/ 
indre 

værdi 31. 
dec. 2010 

Kurs/ 
indre 
værdi 

ult. 
2009 

Kurs/ 
indre 
værdi 

ult. 
2008 

Gennemsnit         26,31%   1,16 0,75 0,55 

*)Afkastprocent er beregnet incl. alle periodens indtægter som kursgevinst, udbytte, værdi af tegningsret.  

Gennemsnitstallene er vægtede gennemsnit med børsværdi som vægt.  

På grund af de uensartede skattehensættelser i regnskaberne er anvendt en standardskattesats på 25 %. 
Færøerne 18 %.  

Kurs/Indre værdi er primært baseret på bankens egenkapital pr. 30. sept. 2010 reguleret for 
kapitaludvidelser/-nedsættelser efter regnskabsperioden afslutning. Der anvendes antal udestående 
aktier.  

Indeholdt i Bankpakke I er et forbud mod udbetaling af udbytte. 

Kilde: www.bank-info.dk/bankinfo-noegletal/kursudvikling-2010-boersnoterede-banker.html 

  

http://www.bank-info.dk/bankinfo-noegletal/kursudvikling-2010-boersnoterede-banker.html
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Bilag 17 (side 1 af 4)       

Agenda/spørgsmål til Morten Bækmand Nielsen, Nykredit 

 

Spørgsmål til afdelingsdirektør Morten Bækmand Nielsen, Finansafdelingen i Nykredit A/S, fredag den 

14. januar 2010 kl. 10 

 

A. Kort intro: Vores baggrund, opgavens indhold, status på opgaven, hvorfor BRFkredit mv. 

B. Spørgsmål: 

Generelt 

1. Hvilke eksterne forhold har størst påvirkning på Nykredits realkreditforretning 

(konjunktursvingninger, EU-påvirkning, lovgivning mv.) 

 

2. Hvilke konkurrenceparametre anses som de vigtigste (pris, produkt, markedsføring, distribution) 

3. Generel forståelse af regnskabets opbygning:  - sammenhæng ml. obligationer og udlån 

- finansieringsrenten indeholdt i nettorenterne 

- hvad er arbejdskapital/finansieringskapital? 

- opgørelse af pengestrømme 

Specifikt 

4. Segmentoplysninger – hvilket realkreditmarked anses som mest attraktivt (privat / erhverv / støttet 

byggeri etc.)  

5. Distribution – er der noget nyt på vej (internetbaseret lånoptagelse, banker på vej ind/ud af 

Totalkredit-samarbejdet e.l.?) 

6. Hvordan opfattes kundernes forhandlingsstyrke – er der udarbejdet generelle kunderapporter for 

de forskellige segmenter (og i så fald – er der noget materiale vi må få en kopi af?) 

7. Produkter:                    - hvad er på vej ind? 

 - hvad er på vej ud? 

 - hvem anses generelt som de første med nye produkter (first mover) 

8. Hvordan forholder Nykredit sig til Finanstilsynets stresstest? 

Forventninger til fremtiden 

9. Hvad er forventningerne til de regnskabsmæssige resultater i branchen fremadrettet (på kort og 

lang sigt) 

10. Hvilke muligheder forventes der at opstå inden for de kommende år (fx et større marked via EU-

liberalisering e.l.?) 

11. Hvilke trusler/risici forholder selskabet sig til (indtrængen fra EU-udbydere, nye bankprodukter der 

kan konkurrere med realkredit mv. - hvilke er mest væsentlige/realistiske?)  

12. Hvad er forventningerne til BRFkredit? (kan de overleve på lang sigt eller forventes der et opkøb, en 

fusion, en børsnotering e.l.?) 

C. Outro: Sammenfatning, evt. fortrolighed, henvisninger til andre eksperter mv. 
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Bilag 17 (side 2 af 4) 
 

Referat af interview af Morten Bækmand Nielsen, afdelingsdirektør i finansafdelingen i 
Nykredit A/S, fredag den 14. januar 2011. 

 
Finansafdelingens arbejdsområder: Finansafdelingen står for udstedelse og tilbagekøb af obligationer, 
likviditetsstyring, risikostyring, porteføljeadministration mv., og dækker dermed flere af de helt centrale opgaver i 
Nykredit. 
 
Derudover har de også til opgave at styre, at forholdet mellem lån og obligationsudstedelse (balanceprincippet / 
pass-through) bliver overholdt. 
 
Nykredit har en strategi frem mod 2013 som går på at udvide bankdelen markant. Dels er der større 
indtjeningsmuligheder (grundet højere marginaler) i denne branche og dels har man på realkreditsiden en 
markedsandel på 40 %, hvilket ikke giver incitament til at arbejde for større markedsandele her. 
 
Totalkredit: Stærk positionering grundet mange små og mellemstore banker, hvilket giver en tæt kundetilknytning. 
Dog er der en stor opgave i at styre disse strategiske samarbejder, ligesom der er en risiko forbundet med det. 
Bankerne kan således vælge at skifte til et konkurrerende realkreditinstitut eller der kan opstå ændrede 
tilhørsforhold i tilfælde af opkøb o.l. 
 
Nykredit har gjort det muligt at omlægge sit Nykredit-realkreditlån på deres hjemmeside. Hvis man blot ønsker at 
omlægge et eksisterende lån til et nyt lån, uden det indbefatter højere hovedstol mv. kan låntageren gøre dette 
uden andres hjælp. 
 
Da Alm. Brand Bank, Lån & Spar Bank samt Handelsbanken i 2008 valgte at skifte det strategiske samarbejde med 
BRFkredit ud med Totalkredit, skyldtes det i høj grad, at Nykredit/Totalkredit stillede deres IT-systemer og know-
how til rådighed for bankerne. Dermed slap bankerne for store IT-udviklingsomkostninger. Samtidig kan det ikke 
afvises, at de begyndende forskelle i obligationskurser mv. kan have en andel i skiftet. 
 
Ejendomsmæglerne er ikke det bedste distributionsled. Dels vurderes deres loyalitet ikke så stor. Hvis de får 
mulighed for at indgå et mere interessant samarbejde, vil de muligvis skifte samarbejdspartner. Dels er provisionen 
ved formidling af et lån til realkreditinstituttet lille sammenlignet med fortjenesten ved salg af et hus. Deres 
incitament og engagement i forhold til låneformidlingen kan derfor være begrænset. 
 
Af udefra kommende faktorer er lovgivning og konjunkturudsving det, der påvirker Nykredit mest. 
 
På lovgivningssiden er der kommet markante stramninger i forhold til institutternes solvensbehov mv. De seneste 
bankpakker og Basel-regler har skærpet kravene til institutterne på flere punkter. 
 
Konjunkturudsving har også stor betydning for Nykredits realkreditvirksomhed. Især erhvervssegmentet bliver 
hårdt ramt ved lavkonjunktur, hvilket fører til større nedskrivninger. Også på privatsiden bliver nedskrivningerne 
større. Her er de enkelte sager dog af meget lille betydning. På privatsiden er det således hovedsageligt statiske 
nedskrivninger, der har betydning i det samlede billede. 
 
Nettorenteindtægterne, som udgør realkreditinstitutternes grundlæggende afkast, er i høj grad påvirket af 
pengemarkedsrenten. 
 
Ved aktiv investering af (overskydende) likviditet opnås afkast, som klassificeres som fondsafkast. Aktiv investering 
indgår således ikke i nettorenteindtægterne. 
 
Risikopræmien falder når renteniveauet er lavt. 
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Forskellen mellem udstedte obligationer og udlån i realkreditinstitutternes balancer skyldes primært køb af egne 
obligationer, som skal modregnes.  
 
Øvrige obligationer til dagsværdi udgør obligationer primært investering i egne obligationer, samt investeringer hos 
konkurrenter, Nationalbanken eller lignende. 
 
En del af institutternes beholdning af egne obligationer skyldes refinansiering samt investering. 
 
Realkreditinstitutterne er meget likvide som følge af, at investorerne køber obligationerne før lånet udbetales. 
Derudover afdrager/indfrier låntager før investor får sin udtrækning. 
 
Investorerne kan ikke kræve deres obligationer indfriet af realkreditinstituttet eller af låntager. Hvis ikke investor 
ønsker at beholde obligationerne må forsøge at sælge dem til anden side. 
 
Repo-forretninger mellem institutterne og Nationalbanken udnyttes til at øge likviditeten i institutterne på 
ugebasis. 
 
Nykredit har optaget hybrid kernekapital hos staten – dog uden statsgaranti - til en rente på  
900 mio. € (ca. kr. 6.700 mio.) til 9 % i rente, som udløber i 2015 
500 mio. € (ca. kr. 3.700 mio.) til 4,9 % i rente, som udløber i 2014 
Derudover 500 mio. € som ansvarlig lånekapital til variabel rente. Udløber i 2013 
 
Pris: Prisen er en vigtig faktor i forhold til kundetiltrækning mv. Obligationspriserne er afhængige af 
markedsforholdene. Markedsprisen for obligationerne afhænger blandt andet af seriestørrelserne, som har 
betydning for hvor likvide obligationerne er (jo større serie, desto mere likvid). Derudover har udsteders rating 
betydning for investor, da ratingen giver en indikation af hvor sikker investeringen er. 
 
Ca. 15 % af Nykredits obligationer bliver solgt til udlandet. De største danske aftagere er den finansielle sektor samt 
ATP o.l. Det forholdsvis lave salg til udlandet vurderes især at skyldes manglende lyst til at handle i danske kroner. 
 
BRFkredit har som følge af rating problemer lavet en ”pagt med djævlen”, som indebærer, at BRF får lov at beholde 
deres rating i det nyeste kapitalcenter, mod at dette prioriteres på bekostning af det gamle. Derudover er der krav 
til hvilke investeringer BRF må placere overskydende likviditet i (statsobligationer o.l.) 
 
BRFkredit har udover hybrid kernekapital optaget seniorgæld på ca. kr. 6-7 mia., som ligeledes træder tilbage for 
almindelige kreditorer mv. – se finansiel stabilitet 
 
Støttet byggeri, som er et af BRFkredits store segmenter, er et forholdsvis sikkert forretningsområde, da det er 
stramt reguleret. Derudover er der ofte statsgarantier forbundet med byggeriet. Der er dermed reelt ingen 
tabsrisiko. Herudover er det et levn fra gamle dage, og da der sjældent omlægges lån i det støttede byggeri oplever 
BRFkredit stadig en høj markedsandel. 
 
BRFkredit har tidligere haft relativ stor eksponering overfor private ejerboligudlejning. Her har selskabet imidlertid 
lidt store tab, hvilket har medført, at Moody’s har klassificeret disse projekter som erhverv med højere risiko til 
følge. Dette presser BRF’s ratings. 
 
Generelt set er erhvervssegmentet det område med størst indtjening, grundet højere bidrag. Samtidig er 
segmentet dog væsentligt mere risikobetonet.  
 
Den store andel af rentetilpasningslån øger sandsynligheden for udenlandsk indtrængen, da disse lån i højere grad 
ligner udlandets produkter, hvormed markedet er mere gennemskueligt for potentielle udenlandske udbydere. 
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På ”eksport siden” har Nykredit stort set udelukkende lånt til erhverv i udlandet. Her er en af styrkerne i forhold til 
de udenlandske udbydere, at Nykredit typisk kan tilbyde længere finansieringsvilkår end de nationale aktører. 
Typisk tilbyder de udenlandske udbydere kun lån op til 5 år, men Nykredit tilbyder op til 10 år, og i nogle tilfælde 
helt op til 30 år. Dog ikke i England, som er et af de større udenlandske markeder. Her tilbydes højst op til 5-7 års 
finansiering, hvilket typisk er længere end de engelske udbydere.  
 
I forhold til udlån til private er der en række forbrugerbeskyttelsesregler i de potentielle lande, som medfører, at 
udlån til private praktisk talt ikke kan lade sig gøre. Dette gælder også udenlandske selskabers mulighed for at låne 
til danske forbrugere. 
 
Nordea har en erklæret strategi om at være fast follower, således at selskabet ikke bruger ressourcer på selv at 
udvikle nye produkter, men i stedet er hurtige til at tilbyde deres kunder produkter, der ligner konkurrenternes 
nyudviklede produkter. 
 
BRFkredit har tidligere haft samme strategi. Store tab som følge af IT-investeringer og markedsføring i forbindelse 
med efterligning af et ”renteloft”-produkt som Realkredit Danmark havde udviklet slog fejl. Nykredit introducerede 
kort efter et tilsvarende produkt, som fungerede en smule anderledes. Nykredits produkt blev toneangivende, og 
Nordea fulgte efter Nykredit. Dette blev efterfølgende også tilfældet for Realkredit Danmark og BRFkredit. De store 
tab i denne forbindelse vurderes at have medført, at BRFkredit har ændret deres strategi til nu at være en slow 
follower. 
 
Nykredit har ikke umiddelbart planer om at følge efter Realkredit Danmarks Flex-T lån, som er et 
rentetilpasningslån, der regulerer længden på lånets løbetid i stedet for ydelsen på lånet i forbindelse med de årlige 
refinansieringer. De har kigget på lånet og vurderet, at det ikke er umagen værd at kopiere det. 
 
Fremadrettet forventes det, at produktudbuddet vil blive mere ensrettet. Enkelte mindre anvendte lånetyper vil 
nok udgå og antallet af nye typer lån forventes at være stærkt begrænset. 
 
Der er faste bidragssatser for private låntagere. Umiddelbart er forhandlingsstyrken minimal. For erhverv anhænger 
bidraget af den enkelte kunde. Her spiller kundens størrelse, historik og branche en væsentlig rolle. 
 
BRFkredit kan til dels drage fordel af at nogle ikke ønsker at samle alle deres æg i én kurv. Nogle vil gerne have 
uafhængighed mellem deres bank og deres realkreditinstitut. 
 
Et eventuelt fremtidigt scenarie for BRFkredit kunne være, at selskabet bliver et lille ”eksklusivt” realkreditinstitut 
med høj likviditet og solvens, hvilket ville kunne medføre, at BRFkredits obligationer kunne blive betragtet som 
”feinschmecker-obligationer”. Dette ville kræve, at BRFkredit fik en solid polstring i form af en væsentligt højere 
egenkapital. Dette kunne eventuelt ske i form af opkøb af en sammenslutning eller fusion af enkelte små og/eller 
mellemstore (jyske) banker. 
 
Nykredit får næppe lov at opkøbe eller at fusionere med BRFkredit, grundet konkurrencemyndighederne. Samme 
forhold vil formentlig gælde Realkredit Danmark. 
 
Nordea Kredit ville formentlig få lov. Om det kunne være aktuelt er måske tvivlsomt. En fusion ville primært få 
negative konsekvenser for BRFkredit, da man må formode at en fusion ville blive på Nordeas præmisser. Dette ville 
betyde afskedigelse af størstedelen af medarbejderne i BRFkredit og en ende på BRFkredits eksistens. 
 
En børsintroduktion vurderes ikke som realistisk i øjeblikket – især grundet de seneste års resultater. 
 
Tidligere har aktieanalytikere forsøgt at værdiansætte Nykredit. Ifølge Morten Bækmand var resultatet, at den 
anslåede værdi af egenkapitalen var under kurs 100. 
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Skriftlige svar fra Ulrikke Ekelund, cheføkonom i BRFkredit a/s 

(på baggrund af fremsendte spørgsmål, januar 2011)  

 

Hermed svar på de spørgsmål, vi ønsker at besvare (svar med sort nedenfor). 

  

1. Hvor foregår kunderådgivningen i BRFkredit typisk? I Lyngby, over telefon eller ude hos EDC-

mæglerne?  

Alle de nævnte steder - det er kundens valg. 

  

2. Er der placeret BRFkredit ansatte i EDC? 

Nej! 

 

3. BRFkredit har en svag distribution på banksiden sammenlignet med konkurrenterne – er der nogle nye 

tiltag på vej, udover øget fokus på BRFbank, som formentligt også skal vokse grundet 

indtjeningspotentialet i bankverdenen – er nye strategiske samarbejder eksempelvis aktuelt? 

(Ej besvaret, red.) 

 

4. Hvad er årsagen til at de præemitterede obligationer fra 2008 i højere grad bliver finansieret ved repo-

forretninger?  

Årsagen, til at BRFkredit investeringsmæssigt købte for 18,1 mia.kr. 1-årige obligationer (se regnskab 

2008 note 16), var, at markedet krævede over 130 bps. i merafkast for at aftage dem. Dette skal ses i 

forhold til, at papirerne var 1-årige, og at BRFkredit stiller vores mere end 12 mia.kr. store kapitalbase til 

sikkerhed for tab. BRFkredit tjener omkring 0,5% på udlånet i bidrag. Ved at købe obligationerne selv og 

CITA swappe dem, indlåste BRFkredit omkring 250 mkr. i merindtjening. Det er i øvrigt normalt, at 

realkreditinstitutter erhverver egne obligationer for driftsmidler, da det reducerer omverdenens krav på os 

og dermed øger coverpoolens dækning ifht udstedte obligationer. 

F.eks. Indbetaler kunder med rentetilpasningslån ydelserne 4 gange om året, mens realkreditinstitutterne 

betaler obligationsejerne årligt. De kvartårlige indbetalinger bliver investeret i vores egne 1-årige 

obligationer med udløb på refinansieringstidspunktet. Dette er det "perfekte" hedge, da kundernes midler 

så med sikkerhed bliver anvendt til de forpligtelser, de modsvarer. 

  

Man kan ret let se andre koncernes beholdninger af egne obligationer. Her har vi taget beholdning af egne 

obligationer fra kvartalsregnskaberne i Nykredit, Danske Bank og BRF: 

  Q3 2010 

  Nykredit  18% 

  BRFkredit  18% 

  Danske Bank 22% 

 

5. Hvad er formålet med køb af egne obligationer? 

Praktiske forhold, se også ovenfor 
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6. Kapitalcentre: hvad indebærer det, at BRFkredit allokerer likviditet fra et gammelt til et nyt kapitalcenter, 

udover at det nye center opnår en bedre rating? 

Der overføres ikke likviditet fra gamle til nye kapitalcentre. Det er realkreditinstituttets ret at overføre midler 

mellem kapitalcentre, når blot alle krav overholdes. Det betyder f.eks., at der ikke kan overføres midler, 

hvis det bringer et kapitalcenter under 8% solvenskrav.  

Når BRFkredit optager seniorgæld i "instituttet i øvrigt" med det formål at overkapitalisere vores 

kapitalcenter B, så skyldes det, at "instituttet i øvrigt" er den reelle juridiske enhed i et realkreditinstitut. Det 

er simpelthen måden. man gør det på, at man i prospektet fra instituttet i øvrigt orienterer om, hvad 

midlerne skal bruges til. Derefter overføres de fra seniorgældssalget skabte midler til kapitalcenter E, som 

så "indkapsler" disse til at beskytte JCB/SDO-ejerne mod tab.  

  

7. Er lavere renteniveau ensbetydende med lavere indtjening grundet fast rentemarginal?  

Vi har matchfunding... 

 

8. Hvad vil konsekvensen være for BRF ved en rentestigning (større indtjening grundet rentemarginal, 

større tab på flexlånere, flere omlægninger mv.)? 

Ift. indtjening og rentemarginal:Vi har matchfunding. Ift. tab, omlægninger mv. er det umuligt at svare på, 

hvad konsekvensen er ved "en rentestigning" - såfremt renteændringerne er meget store kan der opstå 

udfordringer for nogle af låntagerne, ligesom omlægninger kan komme i spil. 

  

9. Hvilke muligheder forventes der at opstå de kommende år (fx øget aktivitet grundet ophør af 

finanskrisen, større marked grundet EU-liberalisering e.l.)? 

(Ej besvaret, red.) 

 

 

10. Hvilke trusler anses som mest påtrængende (indtrængen fra EU-udbydere, skærpet lovgivning, 

herunder solvenskrav mv.) 

(Ej besvaret, red.) 

 

  

Venlig hilsen 

Ulrikke Ekelund 

Cheføkonom, Presse og Økonomisk Sekretariat  
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