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Indledning 
 

På baggrund i min arbejdsplads til hver dag i Nykredit og nyheden omkring forandringer i virksomheden til 

forberedelse henimod en børsnotering i 2018 fandt jeg det oplagt og spændende at følge den udvikling og 

hvad det kræver at blive børsnoteret, som virksomhed og hvilke andre faktorer der er afgørende for en 

værdiansættelse af en virksomhed som Nykredit med henblik på en succesfuld børsnotering.  

En anden overvejelse var; hvorfor ville Nykredit egentligt børsnoteres og er de egentligt gearet til at blive 

børsnoteret, når aktionærerne bagved er en fond med stemmerettigheder og hvordan ville fremtidige 

investorer tillid være til sådan den organisationsstruktur. 

Nykredit som virksomhed har i mange år overvejet en børsnotering og har altid haft en selvopfattelse som 

en af de store banker i Danmark. Deres investering i infrastruktur i Kalvebod brygge centralt i København 

har været en af milepæle for at skabe den opfattelse ud af til som en af de store banker, selvom deres 

markedsandel ikke har været til at sammenligne med investeringerne i forhold til Danske Bank, Nordea og 

Jyske bank. Nykredit er relative ny bank i dansk historie, da den blev etableret ved en fusion i 1985 mellem 

forenede kreditforeninger og Jyllands kreditforening, som frem til 1989 var en engros virksomhed med 

hovedsagelig realkreditlån for andre banker til at afsat via pengeinstitutter. I 1989 blev det indført at 

pengeinstitutter kunne oprette realkreditinstitutter og det blev samtidig muligt kreditforeninger at blive til 

APS aktieselskaber. 

I de kommende år udvidet Nykredit deres position ved at det også omfattet bank, forsikring, pension og 

ejendomsmæglervirksomhed (NYBOLIG og ESTATE). Forholdet med dette var selvfølgelig at få en større 

markedsandel ved at udvide deres forretningsområde. I 2003 valgte Nykredit at købe realkreditinstituttet 

Totalkredit og blev den lejlighed det største realkreditinstitut i Danmark med en samlet markedsandel på 

43%.  

Nykredit har I de seneste år skiftet i direktionen(Michael Rasmussen) og det har betydet en 

omstrukturering af Nykredit i forhold til at blive en børsnoteret virksomhed og man har de seneste år 

arbejdet henimod det mål ved at lave nogle generelle ændringer, som har været baseret på et bedre 

kundeservice i alle ugens dage for at få en større kundebase; men man har satset mere på 

udlån/forsikring/realkreditlån for at tilbyde en samlet portefølje for kunderne ved at give bedre 

vilkår/fordele en nogen andre banker til dem, som samler alle deres bankforretninger i Nykredit. De 

fordelagtige vilkår træder rigtig i kraft, hvis man har bolig og bank i Nykredit, som bliver kategoriseret 
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Boligbank kunder. Denne strategi og markedsføring har givet et ekstra boost i forhold til antal nye kunder. 

Man har også valgt at sælge det hovedsæde Glaskuben og Krystallen på Kalvebod brygge for 1.4 milliarder 

for at forbedre deres likviditet og egenkapitalen1, så det har været helt bevidst at Nykredit har arbejdet 

henimod den børsnotering 2018 for at stå bedst på markedet. 

Nykredit er samtidig også en virksomhed som ikke har en lille organisationsstruktur. Den er delt op i en 

direktion, men størstedelen er eget af en stor fond, som repræsenterer ledelsen og bestyrelsen og det er 

derfor en bred organisationsstruktur, hvilket jo gør at beslutninger er langsommere at komme til. Dette kan 

godt være et problem i forhold til at blive børsnoteret med hensyn til mulige investorer, som skal have 

tiltro til brede organisation med mange ejere. 

Efter finanskrisen i 2008 blev SDO-lovgivningen også ændret i forhold til realkreditinstitutternes 

refinansieringsbehov, og der blev stillet større krav til forpligtelse til at stille supplerende sikkerhed imod 

ejendomsprisfald. Dette betyder en ændring i realkreditinstitutternes forretningsmodel, som også kan have 

sin indflydelse på kapitalkravet for de finansielle virksomheder, hvilket kan være grunden til at Nykredit vil 

børsnoteres og få nye penge i virksomheden, men samtidig også besværliggøre processen i at alt 

information nu bliver offentligt. 

En anden påstand kommer fra bestyrelsesformand Nina Smidt er, at Nykredit skal børsnoteres fordi det 

simpelthen billigere som virksomhed pga. kravet for egenkapitalen fra rating institutterne på en stigning på 

2 % for at opretholde en rating AAA, da det er vigtigt i forhold til at sælge deres obligationer til en høj pris, 

hvilket gavner deres mange boligejere. Det er da dog stillet spørgsmål tegn ved om virkelig er sandheden. 

Nykredit bliver ifølge Nina smidt nød til at have en 2% højere egenkapital i forhold til andre børsnoteret 

virksomheder og det vil skabe usikkerhed om Nykredits robusthed og dermed påvirke obligationer, rating 

og følsomhed overfor ejendomsmarked og udviklingen i dansk økonomi ifølge den europæiske 

banktilsynsmyndighed EBA2. Det er derfor grund til at kapitalforholdene er særlig sikre med de mange lån 

langfristet og uopsigelige realkreditlån. 
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Problemformulering: 
Hvad er værdien af virksomheden Nykredit i forbindelse med deres børsnotering i 2018? 

Underspørgsmål 1  

Hvorfor vil Nykredit egentlig børsnoteres? 

Hvilke faktorer spiller ind for værdiskabelsen? 

Underspørgsmål 2 

Er Nykredit endelig egnet som børsnoteret virksomhed i forhold til deres organisationsstruktur? 

Underspørgsmål 3 

Hvilke faktorer spiller ind for værdiskabelsen? 

Afgrænsning: 
I opgaven benyttes lærebøger, årsrapporter og offentligt materiale, såsom artikler og analyser. Der vil blive 

fokuseret i opgaven på Nykredits nuværende markedssituation, samt fremtidige situation henimod de nye 

Basel III/IV krav i 2018. Der vil blive taget udgangspunkt i, at Basel III kravene vil blive gennemført i 2018, og 

der vil ikke blive taget højde for at Basel kravene måske vil blive udsat.  Samme udgangspunkt vil der være 

for børsnoteringen, at den vil blive aktuel i 2018, selvom dette ikke er endeligt afgjort. Den finansielle 

analyse vil hovedsageligt fokusere på rentabilitetanalysen i virksomhedens nøgletal.  

Den strategiske analyse vil blive afgrænses i den interne analyse, da de eksterne analyse, såsom 

konkurrencesituation, ændring af markedsvilkår og struktur etc. er vurderet mere relevante i udarbejdelse 

og besvarelse af problemformuleringen. 
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Metode 

For at finde frem til en værdiansættelse af Nykredit er det essentiel at lave en strategisk analyse og 

finansiel analyse. Den strategiske analyse vil bestå af en PEST analyse, SWOT og Porters Five Forces. En 

PESTLE analyse består i at analysere virksomhedens eksterne forhold, som de umiddelbart ikke har nogen 

indflydelse på. Man kigger herpå de muligheder og trusler der kan befinde sig i den eksterne omverden, 

som er relevante for virksomheden.  

  Den finansielle analyse vil foregå med en for de sidste 5 år, der anvender Dupont modellen og en 

budgettering for at komme frem til en værdiansættelse ved brug af modeller som DCF modellen.  

PESTLE: 
En PESTLE analyse består i at analysere virksomhedens eksterne forhold, som de umiddelbart ikke har 

nogen indflydelse på. Man kigger herpå de muligheder og trusler, der kan befinde sig i den eksterne 

omverden, som er relevante for virksomheden.  

Politiske 
Man kigger herpå de (P)politiske og lovmæssige ændringer og hvor meget et lands regering griber ind 

økonomien og markedet, som kan have en enorm effekt på en virksomhed indtjeningsevne. Dette kan 

omhandle skat, lovgivning og handelsbarrierer. I den politiske analyse vil jeg kigge på den statsfinansiering 

f.eks. bankpakke 1-4/Nye Basel III krav og de indflydelser i forhold til de lovmæssige ændringer det har 

betydet for en bank som Nykredit, men også på det finansielle marked generelt. 

Økonomiske 
De økonomiske forhold(E) omhandler de generelle makroøkonomiske tendenser der har indvirkning på 

virksomhedens strategiske muligheder i forhold til deres vækst og indtjeningsevne. De økonomiske faktorer 

der har indflydelse på Nykredit vi kigger på her er er faktorer som renteniveauet, høj/lav konjunkturerne, 

valuta og inflation.  

Social 
De sociale forhold(S) kigger generelt på velstanden i samfundet såsom befolkningsvækst, kultur, værdier, 

arbejdsmiljø og generelle holdninger. Der fokuseres også her på befolkningen sammensætning, livsstil og 

kultur, men også mediernes effekt på debatten. Disse påvirker en finansiel virksomhed og bank på størrelse 

med Nykredit. 

Technology 
De teknologiske forhold(T) kigger vi hovedsageligt på den teknologiske udvikling indenfor sektoren i den 

aktuelle branche ii form af forskning f.eks. computerbaseret programmering. Her kigger vi på den hele 

digitalisering på marked som er sket de sidste par år såsom Netbank, E-boks, selvbetjening for kunder, men 
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også medarbejders kommunikationsmekanismer og vidensdeling for at skabe et optimalt samarbejde 

mellem systemer og medarbejdere og den konkurrence det skaber med deres konkurrenter. 

Legal 
Når lovgivningen ændres påvirker det alle på det finansielle marked. Reguleringer og standarder skal der 

leves op til, for at blive på marked ved en ændring af loven, som der har været en del af Nykredits tilfælde 

efter finanskrisen i 2008. De udfordringer det har skabt for Nykredit, men også marked sættes der fokus på 

her. (Se under Politiske) 

Environment 
Her kigger vi hovedsageligt på det miljømæssige værdier Nykredit har i forhold til klimaet og virksomheder 

som evt. ikke lever op til de standarder i forhold til samarbejde. (se under Social) 

3 
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Porters Five Forces 
Porters five forces blev udviklet af Michael Porter teori om en analyse af den enkelte virksomheds industris 

med henblik på, hvor konkurrencedygtige virksomheden er på markedet og hvordan det påvirker 

virksomhedens rentabilitet. Teorien bygger på fem kræfter: Den interne rivalisering mellem de nuværende 

aktører i industrien, truslen fra nye aktører, truslen fra substituerende produkter, leverandørernes 

forhandlingskraft og kundernes forhandlingskraft.  

En analyse giver indblik på, hvor konkurrencepræget industrien er og hvor en evt merindtjening/værdi kan 

findes på den enkeltes industris marked. Her vil der blive kigget på Nykredits konkurrenter med henblik på, 

at få en større markedsandele, hvilket selvfølgelig har en indflydelse på Nykredits værdi. 
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SWOT: 
SWOT analysen består i at opsummere virksomhedens interne forhold og bygger på dens: strenghts, 

weaknesses, oppurtunities og threats. Ved SWOT analyse kan vi se på de nuværende strategier og 

analysere i forhold til det skiftende marked(PESTLE) og dens konkurrenter (Porters Five Forces). Så med 

udgangspunkt i resultaterne fra PESTLE og Porters Five Forces får vi her et strategisk overblik over Nykredits 

styrker/ svagheder og muligheder/trusler for at konkludere den strategiske analyse i forhold til en evt. 

børsnotering af Nykredit. 
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Finansiel Analyse 
Afkastkrav - CAPM  

Er en model der beskriver forholdet mellem risiko og forventet afkast og bliver brugt til at prissætte 

risikofyldte værdipapirer. 

For at kunne estimere værdien af en virksomhed er det essentielt at finde afkastkravet til 

egenkapitalen(Rek). Til dette formål anvendes Capital Asset Pricing Modellen(CAPM). Modellen indeholder 

flere faktorer, som skal defineres for at kunne frem til Rek:  

CAPM: REK=Rf+*(RRP), hvor RRP=RM-Rf 

Den risikofrie rente(Rf): Som er det afkast man kan forvente på markedet uden risiko. Aktivet har ingen 

følsomhed overfor markedet. 

Markedets afkastkrav (Rm): er det afkast man kan forvente i en diversificeret portefølje og det vil sige at 

porteføljen er i ligevægt eksponeret over for samtlige aktiver. 

Risikopræmien Rrp: Risikopræmien er den præmie en investor har på deres risiko. Det er også differencen 

mellem Rm og Rf.  

β er en faktor som beskriver et givent aktivs følsomhed overfor ændringer i markedet. Når β er 1 har det 

den betydning at aktivets afkast bevæger sig i takt med markedet Rf = Rm. Er β mindre end 1 er aktivets 

afkastkravet mindre end markedet Rf < Rm. Hvis β er større end 1 så betyder det at afkastkravet er større 

end markedets afkast Rf > Rm.    

WACC 

WACC: Weighted Average Cost of Capital. Det er virksomhedens kapitalomkostninger og WACC er det 

samlede afkastkrav til egenkapitalen og fremmedkapitalen. For at finde frem til Nykredits 

kapitalomkostninger skal vi finde: Egenkapitalen(EK), Fremmedkapitalen(FK), afkastkravet til 

egenkapitalen(Rek), afkastkravet til fremmedkapitalen(Rfk) og virksomhedens værdi(EV). 

Rek: CAPM bruges til at finde afkastkravet til egenkapitalen. 

Rfk: Afkastkravet til fremmedkapitalen 

EK: Er den bogførte værdi af egenkapitalen, siden Nykredit endnu ikke er børsnoteret. 

FK: Ved reformuleringen af balancen i regnskabsanalysen, findes frem til NIBC, som er lig med 

fremmedkapitalen. 
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EV: er den samlet værdi af EK og FK. 

Regnskabsanalyse 

For at lave en værdiansættelse af Nykredit skal der laves en regnskabsanalyse af virksomheden. Ved at lave 

en reformulering af resultatopgørelsen og balancen finder vi frem til proformaopgørelsen af det fremtidige 

cash flow.   

De nøgletal der vil bliver fokuseret er hovedsageligt Net operating Profit after Tax(NOPAT) og Invested 

Capital(IC), da det er forskellen mellem driften og den indskydende capital. 
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PESTLE-Analyse 
Banker har stort haft frie tøjler inden finanskrisen i 2008, men efterfølgende med en for høj udlånsvækst i 

forhold til egenkapital, og da markedet krakket stod mange banker med en kapitalmangel, hvilket gjorde, at 

staten i Danmark måtte indgå aftaler i form af 5 bankpakker for at redde økonomien fra et 

samfundsøkonomisk krise. Dette gik også udover en koncern som Nykredit. Analysen efter finanskrisen så 

at banker i de foregående år inden krisen, havde steget i udlån markant fra 2% helt op til 27% ved sit 

højeste niveau i 2008, hvilket også gjorde BNP faldt med -6 % i 2009. Balancen mellem indlån og udlån var 

nogenlunde stabilt og fulgte hinanden indtil 2003, hvor der efterfølgende startede en markant 

udlånsvækst, som toppede med et indlånsunderskud på -656 mia. i 3.kvartal 20083. Denne opbygning af 

indlånsunderskuddet var et klart brud på den traditionelle finansiering af bankudlån Historisk set har der 

aldrig været så stor forskel mellem ind-og udlån, men på får fra 2003 – 2008 steg det altså til -656 mia. 

Dette gjorde selvfølgelig der var en likviditetsmangel hos bankerne. Da banker samtidig prøvet at få 

pengene på kapitalmarkederne, men bankerne havde stor besværlig med at få denne likviditet ikke mindst 

fordi væsentlig del af den finansiering der var indgået havde kort løbetid f.eks. F1 lån uden afdrag, hvilket 

gjorde at det var sværere at skaffe markedsfinansiering. Dette medførte efter krisen at regeringen og EU 

reguleringer kom på tale i forhold til bankernes adfærd fremadrettet. Reguleringer ville blive indført i 

forhold til likviditetskrav, solvenskrav, indlån og udlåns krav, specielt i forhold til den egenkapital der ville 

blive stillet store krav til for ikke at ende i samme situation igen. Dette er også en af begrundelser for at 

Nykredit vil børsnoteres for at kunne skaffe likviditet på kapitalmarkederne, og derfor ikke sætte så stort 

pres på deres egenkapital i forhold til de nye direktiver og reguleringer fra EU og staten efter 2008 og 

bankpakkerne.   

Politiske Faktorer: 
Nykredit er på baggrund af de mange nye tiltag i lovgivningen efter finanskrisen underlagt mange 

reguleringer, som finanstilsynet tager varer på. De fører b.la. tilsyn med revision, ledelse, kreditstyring, 

kapitalstruktur og om de lever op til en god moral og etik overfor kunderne. Finanstilsynet tilsyn af banker 

(inkluderet Nykredit) offentliggøres og dette skaber ekstra pres på Nykredit, at til leve op til de mange krav 

der stilles. Det er utrolig vigtig for Nykredit at leve op til disse standarder, da det kan have store 

konsekvenser for koncernen, da det kan medføre downgrading af koncernen fra triple AAA og medføre, at 

Nykredit taber mange penge i forhold til investorers interesser i deres obligationer uden den nødvendige 

grade. **  

5EU-reguleringen har derfor sin indflydelse på Nykredit; bl.a. med indførelse af solvenskrav på 13% og med 

samtidig skærpede krav til finansielle virksomheders kapitalgrundlag, som skaber en stor vægt på 



13 
 

egenkapitalen. Det er en vigtig forudsætning for at Nykredit gerne vil børsnoteres for at kunne skaffe 

likviditet på kapitalmarkedet, så det ikke sætter så stort pres på deres egenkapital, hvor minimumskravet 

stiger fra 2% til 4.5%. 

De nye krav på baggrund af finanskrisen og Basel IV direktivet bliver Nykredits likviditetskrav skærpet 

markant. Likviditetskravene kommer i 2 former: Liquidity coverage ratio(LCR) og Net stable funding 

ratio(NSFR).: 

LCR: Direktivet kræver, at det enkelte finansielle institut skal have nok likvide aktiver til at kunne klare et 

finansiel pres over en periode på 30 dage. Fra 2018 skal 60% af Nykredits likviderne skal være udloddet i 

statsobligationer, herunder ikke gældende realkreditobligationer, hvilket besværliggøre det specielt for 

danske banker, da stor del af deres obligationer er realkreditobligationer. 

NSFR: Dette direktiv stiller krav til en stabil finansiering af hele Nykredits udlån, og i dette forbehold indgår 

ikke realkreditobligationer med restløbetid under 1 år., hvilket også er en af grundene til at bankerne 

langsomt udfaser F1 lånene med forskellige metoder overfor kunder ved at øge bidragssatserne på de korte 

udlån, hvor Nykredit som de første gik marked med de øgede bidragsatser7, hvilket giver mening i forhold 

til at leve op til de fremtidige NSFR krav fra 2018. De andre banker fulgte også straks efter, men det var 

samtidig en strategi, der gav Nykredit et dårligt omdømme i blandt kunderne for at være en grådig bank. 

Siden 2011 har det været et krav at Finanstilsynet har fået indberettet LCR og NSFR fra bankerne med 

henblik på, at bankerne skulle leve op til LCR siden 2015 og NSFR fra 2018. Netop 2018 er det år Nykredit vil 

børsnoteres for at kunne skabe yderligere finansiering og likviditet for at leve op til de nye likviditetskrav fra 

myndighederne. 
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Tabel 1 

Samtidig er der stillet krav om kapitalstødpuder, hvor der er to buffere. De nye kapitalkrav til egenkapitalen 

er også blevet skærpet, hvor der indført et såkaldt leverage ratio. Den ene buffer er et krav til 

kapitalbevaringsbufferen der skal være fast 2.5% af de risikovægtede aktiver ud af den samlet kapital. Den 

anden buffer der bestemmes ud fra sammenhængen mellem udlån i den private sektor og landets(DK) BNP. 

Den skal ligge mellem 0% og 2.5%, hvilket stiller krav til at bankerne i dårlige perioder sætter for lidt kapital 

til siden. Som nævnt tidligere er kravet for egenkapital steget fra 2% til 4.5%. 

Leverage ratio skal opfyldes i form af at kravet til kernekapitalen stiger fra 4% til 6% af de risikovægtede 

aktiver. Som nævnt tidligere stiger kravet for egenkapital fra 2% til 4.5%. Med alle de foranstaltninger og 

lovændringer der er på vej er der store krav til Nykredit og deres fremtidsudsigter i forhold til at leve op til 

disse krav og de kapitalkrav. 

Leverage ratio bliver også indført 2018, det samme år Nykredit vil børsnoteres, hvilket ovenståendes 

kapitalkrav giver mening i form af de udfordringer på likviditet Basel komiteen indfører fra 2018. 

Økonomiske faktorer: 
6I de økonomiske faktorer kigger vi på renteudviklingen, valuta, pengepolitik, inflation, udbud og 

efterspørgsel på pengemarkedet og situationen på boligmarkedet om der er høj - eller lavkonjunktur og 

den effekt det har på Nykredits finansielle situation og generelt i den finansielle sektor. Når vi kigger på den 
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lave rente i øjeblikket, som er helt i bund skaber det en købevillighed fra kunder, fordi det er billigere at 

låne penge. Det skaber et boost på boligmarkedet, som har været opadgående de sidste par år, hvilket kan 

skyldes den lave rente og derfor vokser udlåns porteføljen hos bankerne igen. Samtidig skal de jo leve op til 

kravene som nævnt tidligere, hvilket selvfølgelig skaber en udfordring for koncernen Nykredit på den lange 

bane, da bankens indlån bliver lavere, da kunder er villige bruge deres opsparinger til at låne penge til en 

lav rente. Det tager penge ud af banken og vil skabe et likviditetsproblem for koncernen og sætte pres på 

deres egenkapital og likviditet.  

Den finansielle sektor i det hele taget og alle finansielle institutter er påvirket af konjunkturer i samfundet. I 

tilfælde af en lav konjunktur vil man opleve, at efterspørgslen på nye udlån vil falde, konkurser på 

boligmarkedet og virksomheder vil stige, hvilket vil medføre tab for de Nykredit som finansielt institut, 

hvilket vil medføre nedskrivninger og tab på deres udlån. I dette tilfælde vil Nykredit skulle finde ekstra 

kapital, hvilket jo kan argumenteres for, hvorfor at man gerne vil børsnoteres for at finde Funding på andet 

vis f.eks. på kapitalmarkeder. Hvis renten til gengæld er høj på daværende tidspunkt vil man opleve en 

stigning på indlån, da folk har tendens til at spare på deres penge, som vi så da renten stadig var høj efter 

finanskrisen, mens der var lav konjunktur og folk ikke var villige til at bruge deres penge. Der måtte man 

sætte meget i gang for at få gang i økonomien igen, hvilket vi nok ser resultatet af nu, hvor væksten dog 

ikke er steget særlig meget, men økonomien er trods alt ikke gået i stå som lige efter finanskrisen i 2008.  

Renten er også gentagne gange faldet, hvor den nu er nået et nyt lavpunkt næsten i 0. Det har bidraget til, 

at det har sat gang i boligmarkedet igen, priserne stiger og det har bidraget til en stigning i udlån pga. den 

lave rente, hvilket på den ene side er godt for det finansielle institutter og Nykredit. Men på den anden side 

lurer hele tiden Basel III/IV komiteen og de nye skærpet krav, som formodentligt træder i kraft i 2018, hvor 

der er foreslået at de finansielle institutters realkreditobligationer ikke tæller med i likviditeten.  
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Tabel 2 

De nye tiltag fra Basel III/IV reguleringerne får stor betydning for Nykredit, da der vil blive stillet større krav 

til solvens og likviditet. Samtidig vil der også blive stillet krav til opbygning af kapitalbuffere, dels til 

kapitalopbevaring og dels til afdækning af den systematiske risici (modcyklisk buffer). Hvis Nykredit ikke 

lever op til disse krav vil der komme sanktioner og begrænsninger i forhold til deres anvendelse af 

indtjening, indtil man når disse likviditetskrav. Solvens kravet på +8 % vil også blive påbudt de finansielle 

Institutter, men det kan efter nye regler sagtens ligge langt højere, da der efter de gamle regler blev stillet 

krav om, at supplerende kapital højst må udgøre halvdelen af basiskapitalen, og at hybridkapitalen højst må 

udgøre halvdelen af kernekapitalen. I Basel III retningslinjerne vil kravene til den samlede kernekapital være 

på 6 % og den rene kernekapital på 4.5%. Det er som sagt en markant forøgelse af kernekapitalen og 

kravene til den i forhold til den supplerende kapital.  
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Tabel 3 

Som vi kan se i ovenstående Tabel 3 medfører de nye krav store udfordringer i forhold til at skaffe kapital 

og leve op til de nye krav. Vi kan se, at solvens kravet er stillet til 8 %, men rent faktisk bliver højere ved at 

der skal oprettes en kapitalbuffer på 2.5%, hvilket gør at solvens kravet kommer til at stige til 10.5%. 

Samtidig bliver der stillet krav til den modcyklisk buffer/systematisk risici, hvilket skal ligge mellem 0 % - 2.5 

%, så det i yderste konsekvens kan solvenskravet ligge helt op på 13%. Dette høje solvenskrav kan medvirke 

til, at Nykredit og de finansielle institutter kan komme i kapitalproblemer. Disse forøget krav vil have den 

konsekvens, at Nykredit koncernen vil have behov for at skaffe mere kapital til at leve op til disse 

likviditetskrav og solvenskrav, samtidig med at de gerne vil opfylde målet om flere markedsandele.  

Hvor vil man så finde den ekstra kapital der er brug for, det er spørgsmålet? Der er tidligere nævnt, at 

bidragssatser blev hævet på realkreditlån i forskellige størrelser afhængigt af, hvilket type lån man havde og 

argumentet var, at der var brug for den ekstra kapital på baggrund af de nye krav fra myndighederne. De 

korte lån (F1-lån F.eks.) med de højeste bidragssatser, hvilket jo også giver mener mening, da de ikke 

længere tæller i likviditetskravene.  

Der er yderligere to andre måder at skaffe kapital på som finansiel institut: Man kan enten sætte renten op 

på indlån for den måde at få mere kapital i banken eller man kan foretage en aktieemission eller udstede 

garantibeviser, som selvfølgelig skal kunne afsættes. Og det jo netop det der er spørgsmålet og ledelsens 

argument i forhold Nykredit ejerkredsen.6 Der er brug for mere kapital og en børsnotering ville hjælpe til, at 

skaffe den fornødne ekstra kapital ved at foretage en aktieemission. På nuværende tidspunkt er det 
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udelukket, selvom Nykredit er et aktieselskab, fordi ejerkredsen stadig er den bagvedliggende 

kreditforening og deres aktier udbydes pt. ikke på fondsbørsen. 

De skærpede krav vil samtidig sætte en pres på de danske banker og realkreditinstitutters aktier, som vil 

falde i kurs, da store dele af årets resultat vil gå til at leve op til kravene på egenkapitalen, og derfor vil der 

være et lavere afkast til investorer, som i sidste ende vil sælge deres aktier. Så for at bevare interessen for 

Nykredits aktier er det en nødvendighed at skaffe den fornødne ekstra kapital og her vil en børsnotering 

være en mulighed, der giver mening.  

Et andet signifikant krav til de danske banker udover solvens-og kapitalkrav er kravene til egenkapitalens 

opbygning. Der vil fremadrettet være krav om at statsobligationer udgør 60 % af den samlede likviditet. På 

nuværende tidspunkt udgør Nykredits statsobligationer kun 3 % af likviditeten og resten består af 

realkreditobligationer og andre kreditter. Det er jo en kæmpe omvæltning for Nykredit og den danske 

banksektor/realkredit, da der jo skal findes nye investorer for et stort milliardbeløb til disse obligationer. 

Samtidig vil de korte F1 lån ikke længere gælde som Funding, men det kan nok antages, at de allerede er 

langsomt ved at blive udfaset med de høje bidragssatser, der er på de korte lån, så de ikke mere er 

fordelagtige for kunderne. 

En anden måde Nykredit har skabt kapital på indtil er at skære ned for antallet af filialer og medarbejder, 

hvilket man gjorde i november 2016, samtidig med man også solgte sit hovedsæde Krystallen for 1.4 

milliarder. Så man kan med god grund sige at ledelsen i Nykredit, forbereder sig på de kommende krav ved 

at anskaffe sig så meget kapital som muligt. Indikationen med at man vil børsnoteres drejer helt klart 

henimod kapitaludvidelse på alle parametre.  

Sociale Faktorer 
Nykredit har de seneste par år bevæget sig væk fra kun at være et realkreditinstitut til at også at udvide 

bankdelen for kunderne. Der har man skabt en fordelagtig rangering for kunderne i forhold til den type 

kunde man er. Man har delt kunderne op i segmenter som Boligbank 365, Boligbank 360, Boligbank-og 

bankkunder.8 

Boligbank 365: Er for de kunder der har bolig/realkreditlån igennem Nykredit, NemKonto (bank 

forretninger) og OpsparingInvest og Pension. Opsparinginvest er Nykredits investeringsforeninger der 

investerer kundernes penge til at få et godt afkast på deres opsparing. Der har Nykredit faktisk blevet kåret 

som årets bedste i 3 ud af de sidste 4 år af Dansk Aktieanalyse og Jyllandsposten. Disse kunder får de 

største fordel, da de har samlet alle deres bankforretninger i Nykredit og får derfor lavere renter på udlån 

og gratis gebyrer på kort og etc. Disse kunder får også tildelt personlig rådgiver. 
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Boligbank 360: er for kunder der har bolig/realkreditlån igennem Nykredit og NemKonto 

(bankforretninger). Disse kunder for også gode fordele og billigere renter på udlån og gebyrer. Disse kunder 

får også tildelt personlig rådgiver. 

Boligbank: Er kunder der ikke har deres NemKonto(bankforretninger) i Nykredit og disse kunder er som 

oftest ikke særlige aktive i banken foruden deres realkreditlån. Deres fordele er også begrænset, da man 

skal have konto i Nykredit for at kunne gøre brug af de diverse fordele. Disse kunder får også tildelt 

personlig rådgiver. 

Bank: Det er den ordinære kunde, som har sin bankkonto i Nykredit og disse kunder har mindst fordele, 

hvor der også er en del svage kunder. Heriblandt er der også Ung-konto kunder (18-35 år, som får de 

samme fordele som Boligbank 360 kunder, indtil de bliver 35 år. Dette er en bevist indsats af Nykredit 

koncernen til at erhverve unge kunder, og tilbyde dem fordelagtige priser og på den måde skabe et sundt 

langt samarbejde, så man kan beholde dem, når de bliver mere etableret efter f.eks. endt 

uddannelsesforløb. 

I forbindelse med denne omstrukturering har det medført, at Nykredit har brug for nye kompetente 

medarbejder, der kan håndtere de nye kunder i bankdelen med andre kompetencer og de gamle bliver 

oplært i de nye kompetencer der er brug for.  

Nykredits bankforretninger spreder sig over hele landet med filialer i de største byer. Der har dog været 

fyringsrunde i 2016 for at skære ned på antal af medarbejder, og hvor en del filialer9 er blevet lukket på 

grund kapitalbesparelse, hvilket her indikerer Nykredits agenda henimod at skaffe den fornødne kapital 

fremadrettet. Men Nykredit er stadig til stede i de store byer geografisk, hvor det er de mindre byer og 

forstæder, der er blevet lukket, såsom Hellerup, Værløse, Rødovre, Taastrup. Nyborg, Hjørring, Holstebro, 

Ringkøbing, Fredericia og Hobro. Det er cirka hver femte filial der er lukket, hvilket er en god indikation på 

prioriteringen hos ledelsen i Nykredit.  

De fleste af Nykredits strategiske og taktiske beslutninger er ved hovedkontoret i København, hvor man 

også ligger på anerkendte og visionære adresser på Kalvebod brygge. Rådgivning og salg foregår ikke kun i 

filialerne, men også telefonisk ved hjælp af call centre, hvor der sidder rådgiver og kundekonsulenter til at 

varetager kundernes behov. Det en bevist strategi at man har et hurtig responsivt Call center, som er sat op 

på at der skal svares i 80 % af tilfældene inden for 35 sekunder, især nu når man har valgt den digitale 

telefoniske henvendelse løsning i stedet for en masse filialer. Det kræver skarpe og kompetente 

medarbejdere. 



20 
 

Nykredits brand ud af til har til været konservativt og privilegeret og sagen om bidragssatser hjalp ikke til 

denne perception, men man har gjort meget får at gøre op med det i forhold til de ovenstående 

kundetilbud. Der er også ledt en heftig kampagne på markedsføring i forhold til bolig og bank for at skaffe 

flere kunder til Nykredit. Man kan se dem på busser-og busstopsteder og i de offentlige rum.  

Nykredit arbejder også med mangfoldighed og forskellighed i forhold til køn, etnicitet, alder, seksuel 

orientering og fleksjob, hvor man også bevidst har arbejdet henimod at få flere kvinder i lederstillinger i 

koncernen.  

Man har også gjort del ud at være miljøvenlig, hvor man ikke investerer i aktier der er forbundet med social 

dumping og ens hovedsæde Krystallen er bygget CO2 neutral. 

Teknologiske faktorer 
Inden for de teknologiske faktorer og udvikling af de finansielle virksomheders teknologi er der ikke den 

store forskel fra virksomhed til virksomhed. Dog er der en optimeringsproces i mellem de forskellige 

virksomheder, der stadig er en vigtig del i, at kunne differentiere området indenfor IT-udvikling, Netbank og 

hjemmeside, brugervenlighed til kunderne, sagsbehandling tiden og selvfølgelig stabiliteten i den Iøsning 

der bliver brugt. Man kan også kigge på kundesegmenteringen.  

Ud fra min egen erfaring og kendskab til Nykredits IT-løsninger er der dog en del problemer med de 

nuværende løsninger. Da der er et stort udvalg af systemer der skal bruges i sagsbehandlingen og disse 

systemers samarbejde mellem de forskellige IT-løsninger er en udfordring. De arbejder ikke altid lige godt 

sammen og nogle gange arbejde de slet ikke sammen, så det skaber ekstra arbejde for medarbejderen og 

misforståelser i vidensdelingen, og derfor giver det en længere sagsbehandlingstid i forhold til kunden. Den 

teknologiske udvikling i banksektoren er blevet mere digitaliseret med årenes løb og selvbetjening er stor 

del af kundeoplevelsen, men det ikke all kunder der følger lige hurtig med og det skaber en udfordring for 

medarbejder at forklare over telefonen, hvad kunden skal gøre og skaber en udfordring i forhold 

medarbejderen og den tid, der bliver brugt på disse svage kunder i stedet for at bruge denne produktive tid 

på bankforretninger. Der er nogle optimeringsmuligheder i dette segment for at gøre brugervenligheden 

endnu bedre.  

Stabiliteten på IT-systemerne er ikke maksimal, da der er en del nedbrud på systemerne såsom IT løsninger 

og CTI(telefon), og det er helt klar en del af Nykredit, som skal forbedres for at optimere kundeoplevelsen 

og Sagsbehandlingstiden, hvilket er essentielt i forhold til konkurrence niveauet med andre banker, især nu 

hvor der er mindre filialer og alt er blevet digitaliseret. Men med tiden bliver kunderne mere forvente med 



21 
 

IT-løsninger og vil stille krav og have forventninger til brugervenligheden og stabiliteten, derfor forventes 

der en fremgang/udvikling inden for dette område.  

Boligbanken er et sted, hvor Nykredit er foran end andre banker i forhold til deres ekspertise med 

realkreditlån. Brugervenligheden på hjemmesiden er også overskuelig i forhold til kunden selv kan udregne 

sine løsninger og lån. På den måde kan kunden selv finde prisen på det produkt de søger, inden de 

kontakter banken. 

Porters Five Forces 
For at belyse konkurrencesituationen på det finansielle marked har jeg valgt at bruge Porters Five Forces og 

hvordan konkurrencesituationen ser ud nu og efter de nye krav træder i kraft i 2018. Det er en vigtig 

skilning mellem; hvad Nykredits udfordringer er nu og hvad de bliver forandret til med CRD kravenes 

indtræden på det finansielle marked og hele industrien for de danske finansielle virksomheder. 

Indgangsbarrierer: 
Indgangsbarrierer Før 2018: 

Indgangen for nye virksomheder til at komme ind på danske finansielle marked kræves der en stor og 

signifikant kapital for at starte en finansiel virksomhed op. Så truslen for nye virksomheder er umiddelbart 

minimal med den kapital det kræver, men udenlandske konkurrenter og fusioner med små og mellemstore 

banker kan blive en trussel i banksektoren. På den realkredit siden og udstedelse af realkreditobligationer 

er risikoen forholdsvis lav i forhold til den måde de danske realkreditobligationer er bygget op på, men det 

kan jo fremadrettet ændre sig. 

Indgangsbarrierer Efter Basel III og CRD reguleringer: 

På det danske marked er indgangsbarrierer stadig besværlige med den store kapital, men store 

udenlandske banker vil have mulighed for at opkøbe små og mellemstore banker, da kravene til kapital vil 

udgøre et stort problem for dem med de nye direktiver. Samtidig vil de store banker have mulighed for at 

opkøbe dem til en billigere penge, da de små banker vil være presset og ikke har andre muligheder end 

status quo eller sælge. Det kan skabe nogle nye eller færre konkurrenter på markedet i banksektoren. Pa 

realkredit siden vil det stadig være usandsynligt, at udenlandske banker vil udgøre en trussel på markedet. 

De nye direktiver med likviditets beholdning på 60% af de finansielle virksomheders likviditetskrav skal 

bestå af statsobligationer, kan have en effekt på de nuværende banker på markedet, da de skal 

omstrukturere deres nuværende udlåns portefølje eller skaffe en masse kapital en udenlandsk bank evt. 

kan drage fordel af, ved at først at komme ind på markedet nu, men det virker usandsynligt.  
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Intern rivalisering: 
Intern rivalisering før 2018: 

Konkurrencesituationen på det danske marked består hovedsageligt på, at anskaffe sig så store 

markedsandele som muligt, der hermed kan skaffe den fornødne kapital fremadrettet. Det kan man også se 

på Nykredits aggressive markedsføring i øjeblikket, hvilket går ud på at udvide deres markedsandel specielt 

inden for banksektoren, da det ikke har været markedsført nok, at Nykredit også er en bank og ikke kun 

realkreditlån. Derfor bliver er tilbudt ekstra fordele til de kunder med bolig for at tiltrække flere kunder ved 

enten omlægning af lån og tilbyde gode bankydelser med lavere gebyrer og fordele. Det har været 

Nykredits markedsføring hovedsageligt for at skaffe en større markedsandel i den finansielle sektor.  

I 2008 opkøbte man også forstædernes landsbank for ekspandere og få større markedsandele i form af 

flere filialer på tværs landet, samtidig med at man fik anskaffet sig en masse kompetente medarbejdere og 

rådgivere, hvilket er en mangelvare i banksektoren. 

Nykredit har en del konkurrenter indenfor realkredit og banksektoren, såsom Jyske bank, Nordea, 

Arbejdernes Landsbank, Sydbank og Danske Bank. Danske Bank er der så meget større end de andre danske 

banker, at det måske ikke dem man er direkte rivalisering med, men samtidig er det nogle markedsandele 

der, som man selvfølgelig prøver at få fat i via sin gode tilbud til Boligkunder. 

Nykredits kapacitet er vokset de seneste par år, specielt med stigningen af boligsalget med de lave renter. 

Deres markedsføring kører direkte mod at få så mange boligkunder ind som muligt, da boligkunder er som 

regel en mere stabil og stærk kunde i forhold til de svage kunder, som Danske Bank f.eks. har sivet fra i 

forhold til, at det koster penge og have en konto. Der er også brug for en hvis Basiskapital og her er 

boligkunder en bedre bankforretning med deres terminsydelser med bidragssatser, som skaffer kapital til 

banken i modsætning til en svag kunde, som kun har bankkonto og ikke har nogen bankforretninger i 

banken.  

Intern Rivalisering efter Basel III og CRD reguleringer: 

På baggrund af de høje priser og høj kapitalkapacitet det kræver for a være på det finansielle institutters 

marked, er det hovedsagelig markedsandele Nykredit kæmper om med deres konkurrenter. Den bliver 

endnu mere sammenpresset med de kapitalbehov under CRD for mange små og mellemstore banker ville 

have problemer med at leve op til de kapitalbehov, det kræver. Det kan medføre, at der ville komme flere 

fusioner og færre banker at kæmpe med om disse markedsandele. Konkurrencen vil endnu mere spidses til 

og der vil være hovedsageligt være de store banker tilbage at konkurrere med om disse markedsandele. 

Derfor er det essentielt for Nykredit at anskaffe sig så stor en markedsandel som muligt, hvilket kræver 
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kapitalkapacitet. Årsregnskabet bliver vigtig i forhold til at kunne skaffe sig denne mere kapital for at få 

større markedsandele. Problemet er netop for de små finansielle institutter, at de ikke kan leve op til 

kravene og derfor limiteret i antal kunder de kan håndtere, hvis de skal leve op til kravene. 

For Nykredit er derfor essentielt at anskaffe sig denne kapital på andre måder ved f.eks. en børsnotering for 

at kunne følge med de helt store banker, hvilket de er en del af, hvis de vil bevare og udvide deres 

markedsandele. Nykredit har allerede differentieret sine kunder ind i segmenter og rating, og der kan blive 

behov for yderligere at sortere dem til og fra med henblik på de kunder, som kun er en udgift og ikke en 

indtægt. Alternativet er, at Nykredit vil miste markedsandele og deres indtjening vil dalende pga. af at stor 

del af indtjening vil gå til at dække de nye krav. 

Leverandørernes forhandlingsmagt: 
Leverandørernes forhandlingskraft før 2018: 

Nykredit som et finansielt institut er afhængig af leverandører i form privatkunder, erhvervskunder og 

investorer, som sætter deres penge i banken på en bankkonto ved indlån. Indlånere får ikke rente for deres 

penge i øjeblikket, da udlånsrenten er så lav og det er stort set alle banker, der ikke længere i giver rente på 

deres indlån, medmindre man har nogle specielle produkter. Nykredit har renter på indlån, hvis det er en 

børneopsparing, hvilket der er begrænset indbetalinger på 3000 kr. om året eller ved boligopsparing, hvor 

man først får renten på sin opsparing ved køb af bolig igennem Nykredit. Her prøver Nykredit at 

differentiere sig for de andre banker, men generelt er leverandørernes forhandlingskraft minimal, da de 

produkter indenfor renteniveauet er meget ensartet fra bank til bank, og renten er stort set nul på indlån. 

Investorer har en højere forhandlingskraft, da de i bund og grund laver flere bankforretninger i form af 

investeringer i Nykredit. Det kan være lige fra pensionsselskaber, investeringsfonde, forsikringsselskaber, 

udenlandske investorer og andre investeringsforeninger/finansielle virksomheder, som investerer i aktier 

og obligationer, og får hermed en rente på deres investeringer. De har derfor betydelig højere 

forhandlingsmagt, fordi det laver signifikante bankforretninger, og hvis ikke de kan få de fordele vil de have 

mulighed for at investere i et andet produkt, og Nykredit vil komme i problemer med at finansiere deres 

udlån. 

Erhvervskunder med både har bankforretninger og erhverv har en også en større forhandlingskraft, da de 

med erhverv kan have en høj omsætning og derfor skaber en betydelig større indlån og derfor kapital ind i 

banken Nykredit. På den baggrund har disse kunder mulighed for at skifte bank, hvis disse krav ikke bliver 

opfyldt og kan derfor få et bedre tilbud fra en anden bank. 

Leverandørernes forhandlingsmagt efter Basel III/IV og CRD: 
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Efter de nye krav træder i kraft vil efterspørgslen på investorer blive endnu større, og de vil derfor få mere 

magt, da kapitalkravene på likviditets regnskabet ikke omhandler egne obligationer, gør at antallet af 

investorer bliver mindre og de vil derfor få større forhandlingskraft.  

Presset på realkreditinstitutterne for at få deres realkreditobligationer finansieret stiger markant og de 

forskellige realkreditinstitutter i Danmark er afhængige af hinanden og bliver nødt til at finansiere hos 

hinanden(krydsfinansiering) for at det skal tælle i likviditetsregnskabet.  

De store fonde pensionsselskaber, forsikringsselskaber og Investeringsforeninger vil blive markant 

eftertragtet, da der opstår en meget højere kapitalbehov for at leve op til de nye krav, og 

forhandlingskraften vil her blive svækket for Nykredits side, hvilket vil gøre at de store fonde vil forlange 

højere afkast på deres investeringer og realkreditlån vil blive dyrere for kunderne og renten vil stige. 

Kundernes forhandlingsstyrke: 
Kundernes forhandlingsstyrke før 2018: 

Nykredits kunder er opdelt i flere segmenter. Vi har privatkunderne som opdelt i segmenter såsom Bank, 

Boligbank, Boligbank 360 og Boligbank 365. Jo mere engagement du har i Nykredit, jo bedre vilkår har du. 

Nykredits produkter er prisfastsat efter det segment du tilhører under, så privatkunderne har ikke meget 

forhandlingskraft. Til gengæld har Nykredit også et segment for velhavende kunder, som bliver kaldt Private 

Banking kunder (over 2 mio. på konti) og Private Banking Elite (over 7 mio. på konti) og disse kunder har 

individuelle aftaler og fordele ud fra deres individuelle engagement. Disse kunder har en højre 

forhandlingsstyrke i forhold til hvor velhavende de er, hvilket også giver mening i forhold til indlån og 

kapital Nykredit fremadrettet har brug for. 

Det andet segment er erhvervskunder og disse kunder er vurderet ud fra rating og hvor stort engagement 

de har. Deres forhandlingsstyrke er også prisfastsat efter, hvor meget kapital de har i banken. 

Kundernes forhandlingsstyrke efter Basel III og CRD: 

Hvis vi kigger på situation efter de nye krav træder i kraft er situationen forholdsvis uændret for de 

almindelige privatkunder, dog kan de store Private Banking Elite kunder godt have lidt større 

forhandlingskraft end inden de nye krav træder i kraft, da der bliver kamp om kunder med meget kapital. 

Det vil kunne skabe en kamp om disse kunder uden at det ville skabe de helt store rivaliseringer medmindre 

det en helt unik privatkunde med markant kapital. 

For erhvervskunderne er det lidt anderledes historie i forhold til hvor høj rating de har. Disse kunders 

forhandlingsstyrke vil blive en smule forbedret, da der kamp on den likviditet på markedet og den 



25 
 

indtjening, der er behov for at leve op til kravene. Her vil disse kunder kunne presse priserne jo mere deres 

engagement er betydningsfuldt. Men det vil ikke være signifikant ændring i forhold til nuværende situation.  

Substituerende produkter: 

Substituerende produkter før 2018: 

Generelt er de forskellige finansielle produkter i Danmark på grund lovgivningen ikke særlig diversificeret. 

Specielt Realkreditlånene som de opbygget på nuværende tidspunkt, er der ikke rigtig nogen andre 

produkter, der kan konkurrere med de meget lave renter. Boliglånene kan der være en forskel i bank til 

bank, men generelt ligger renterne meget lige. 

Hvis kigger på finansiering af andet end bolig, f.eks. billån er der nogen alternativer da mange bilforhandler 

selv udsteder lån til billigere renter end bankerne. Da bilindustrien har været ramt af finanskrisen ligesom 

de fleste andre virksomheder, er de begyndte at tilbyde billige lån for at anskaffe sig en omsætning og 

mersalg, som var gået i stå efter finanskrisen. De substituerende produkter kan hamle med bankens udlån 

til billån. 

Ydermere er leasing også blevet populær ting på markedet i Danmark efter finanskrisen, da kapital var en 

mangelvare eller kunderne simpelthen ikke ville bruge deres kapital. Det betyder at leasing er et 

substituerende produkt i forhold til at man ikke ejer bilen og der ikke noget udlån, hvilket selvfølgelig 

skaber færre bankforretninger for Nykredit. Nykredit har dog startet deres engen leasing afdeling for at 

konkurrere med dette substituerende produkt.  

Virksomheder leaser også inventar, da det er et billigt alternativt til lån og de kan beholde deres kapital til 

driften, hvilket jo skaber mindre udlån for bankerne generelt. 

Substituerende produkter efter Basel III og CRD: 

Hvis kigger på privatkunderne vil realkreditlånene efter de nye krav træder i kraft vil renten stige og det vil 

blive dyrere for kunderne at låne til bolig. Umiddelbart er der ikke nogen andre billigere alternativer til 

finansiering af boligerne. Boliglånet er et alternativ på de sidste 20%, men dette er et dyrere produkt end 

realkredit obligationerne. Billeasing vil også vinde mere en på markedet, da privatkundernes kapital vil 

formindskes med de højere realkreditpriser og kunderne vil derfor vælge alternativt produkt for at spare 

kapital.  
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Hvis vi kigger på de store erhvervskunder vil finansiel leasing også stige gevaldigt, da det er en billigere form 

for leasing og at kapital på markedet bliver essentiel for virksomhederne, da det kan give dem mere 

likviditet til drift, da udlån vil blive dyrere. 

Opsummering af Porters Five Forces Analyse: 
Der vil ske store ændringer i bankernes drift efter de Base III og CRD bliver effektueret og implementeret på 

det danske finansielle marked og den interne rivalisering er allerede startet med Nykredits offensive 

lancering af markedsføring for skaffe flere boligbank kunder for at anskaffe sig et bedre udgangspunkt, når 

de krav træder i kraft. Den interne rivalisering vil blive endnu mere markant med færre udbydere, da nogle 

af de mindre banker vil have problemer med at leve op til kravene eller i hvert fald ekspandere og en kamp 

er allerede om de store kunder og deres indlån i jagt på kapital. At samle alle kundernes bankforretninger 

et sted er nu kommet endnu mere i fokus, som vi ser med Nykredits lancering med bedre vilkår for 

Boligbank 360 og 365 kunder.  

De nye tiltag på realkreditobligationer vil også have en effekt, da kampen om investorer vil bluse op endnu 

mere op. Prisfastsætningen som den er nu, hvor prisen stort er den samme ville ændre sig, da 

realkreditinstitutterne vil have den store udfordring i at skaffe nok investorer til de danske 

realkreditobligationer. Hvis obligationerne får lave ratings vil det betyde at renten vil være forskellig for 

institut til institut, derfor er det vigtig for Nykredit at leve op til kravene og skaffe nok kapital så deres 

obligationer ikke downgrades. 

Indgangsbarriererne på det danske finansielle marked er rigtig høje, og med de nye regler ville de blive 

endnu høje, da der er mange store udbydere og kravet for kapital indenfor sektoren vil stige. Fusioner og 

opkøb af mindre banker vil være den største truslen for udenlandske banker, da de nye krav vil gøre trussel 

for opkøb større, da mindre banker ikke alle kan leve op til kravene og kan derfor blive lette ofre for opkøb. 

Indenfor realkredit markedet virker de usandsynligt at udenlandske konkurrenter kam komme ind på 

markedet pga. de høje krav til basiskapital. 

Leasing vil være et produkt, som vil erstatte banklån, da kapital kan blive en mangelvare hos privatkunder 

og erhvervskunder. 
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SWOT Analyse: 
 

Interne forhold: 

Styrker: 
En af Nykredits vigtigste styrker er, at det er både en bank og et realkreditinstitut. På den måde kan de 

samle alle kundens engagement et sted og det bliver sværere for kunden at skifte bank/engagement og 

samtidig tilbyder Nykredit ekstra fordele og konkurrencedygtige priser for disse kunder. Det giver Nykredit 

mulighed for at yderligere tilbyde forsikringer og pensionsopsparinger, og på den måde fastholde kunden, 

hvilket også har været Nykredits strategi i kundeservice og salg afdelingen, hvor det enkelte medarbejder 

bliver vurderet på helboligkunder. 

Nykredit har altid et stærkt brand inden for realkreditlån ud af til og med deres markedsføring strategi for 

at tilbyde kunder fordele ved at samle deres engagement stiger antallet af kunder i Nykredit og de gør sig 

mere bemærket også som bank. 

Nykredits force er selvfølgelig stadig realkredit, da det er et produkt de har beskæftiget sig med i mange år 

og rådgivningsmæssig har de en yderst kompetent erfaring, hvilke skaber gode forudsætninger for kunden. 

Deres lokation på Kalvebod Brygge skaber også en form prestige brand for kunden at være en del af 

banken; samtidig med det giver det et godt visuelt omdømme i hovedstaden og for virksomheder at være 

en del af banken. 

Deres kundecenter er det største og mest tilgængelige af banker i Danmark med de længste åbningstider. 

Det gør at kunden har lettere ved at få i sin rådgiver og banken, hvilket er et bevidst tiltag, da mange 

bankforretninger foregår over telefonen med et lavere antal af filialer pga. likviditetsbesparelser. 

Nykredit tilbyder også realkreditlån til deres kunder til køb af boliger i udlandet hovedsageligt i Spanien og 

Frankrig, hvor de også har en filial. 

Svagheder: 
De største udfordringer for Nykredit er helt klart bankdelen, hvor deres erfaring ikke er helt på højde med 

mere erfarne banker, som har drevet bank i længere tid. Deres IT-system intern har også svært ved at følge 

med, og går gentagne gange ned i driften, hvilket medfører dårligere kundeservice og længere 

behandlingstid. 

Nykredit medarbejdere har som sagt stor ekspertise indenfor realkreditlån, men der mangler stadig 

kompetencer indenfor bankdelen. 
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På investor siden har de et godt brand I Danmark, men er ikke så kendt i udlandet endnu, hvilket kan skabe 

problemer i forhold til at finde nye investorer ved en børsnotering, hvilket også kan få betydning for deres 

realkreditobligationer med de krav der er på vej. 

Muligheder: 
Nykredits muligheder i fremtiden er, at udvide deres markedsandele og få flere kunder, hvilket de også er 

godt i gang med den markedsføring kampagne de kører. En anden måde for at udvide er, at man opkøber 

banker, som har problemer med at leve op til de Base III/IV krav og CRD, ligesom man tidligere gjorde med 

at opkøbe Forstædernes Landsbank og på den måde udvide kapacitet og kompetencer. 

Man har allerede 2 samarbejdspartnere i form af Nybolig og Estate mæglerne og yderligere 

samarbejdspartnere vil også medføre flere kunder til banken. 

Flere markedsandele inden for bankdelen og ressourcer, og likviditets stærke kunder kan hjælpe til 

likviditeten der vil blive krævet på Realkreditobligationerne problematikker med de Basel III/IV krav 

fremadrettet. 

Trusler:  
Den virkelige trussel for Nykredit er de nye Basel III/IV direktiver, hvilket vil sætte pres på hele deres 

likviditet og hele deres realkredit struktur, som skal omstruktureres med de nye regler. 

Dette kan medføre dårlige rating på deres realobligationer, hvis de ikke kan leve op likviditets kravene. 

Enten skal de kryds finansiere med andre realkreditinstitutter ellers må de finde udenlandske investorer, 

hvilket Nykredit pt. Ikke er så kendt.  

Nykredits udvikling indenfor bankerhvervet er stadig i udvikling og der kommer først ny netbank system 

2018(intern viden), så derfor halter de efter på den del, hvorimod de andre store konkurrenter som Jyske 

Bank, Danske Bank, Nordea har haft længere tid til at forberede sig på disse direktiver. Danske Bank satte 

allerede i 2012 hårdt ind for svage kunder uden egentlige bankforretninger. 
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Regnskabsanalyse: 
For at analysere virksomheden Nykredit er det nødvendige at foretage en reformuleringen af deres balance 

og deres resultatopgørelse. Der ser her på en analytisk tilgang til i analysen, for at efterfølgende finde frem 

til en nøgletalsanalyse af rentabiliteten og væksten i virksomheden. I den forbindelse bliver der foretaget 

en regnskabsanalyse for at vurdere Nykredits økonomiske sundhedstilstand på baggrund af de sidste 5 års 

årsrapporter fra 2012-2016. Formålet med denne analyse er at finde ud af, hvor Nykredit står på 

nuværende tidspunkt, og hvilken udvikling den har været igennem de seneste par år med henblik på de 

strukturerings ændringer, der vil komme i de kommende år og om er gearet til disse ændringer i forhold til 

kapitalkravene, henimod visionen om en kontinuert fremgang i markedsandele, som ifølge koncernledelsen 

kræver en børsnotering.  

Balance: 
IC: Invested Capital 

Ved reformuleringen af balancen sker ved, at opdele posterne på henholdsvis drifts- og 

finansieringsaktiviteter. På driftssiden opdeler vi poster i driftsaktiver(aktiver) og 

driftsforpligtelser(passiver) for at finde frem Nykredits til Netto driftsaktiver(NDA) på virksomhedens 

kerneaktiviteter, hvilket også er den investeret kapital(IC) virksomheden har indskudt i driften.  

IC findes ved at trække driftsaktiver(OA) fra driftsforpligtelserne(OL): 

IC = driftsaktiver – driftsforpligtelser = OA – OL 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

      

Driftsaktiver(anlægskapital) i alt 1350991 1324453 1326770 1273495 1284050 

Driftforpligtelser(arbejdskapital) i alt 1262471 1276081 1323942 1266971 1279156 

Netto driftsaktiver(NDA)/(IC) 88520 48372 2828 6524 4894 

 

NIBD 
I reformuleringen af balancen på finansieringsdelen findes også NIBD ved at beregne de finansielle 

aktiver(FA) og netto finansielle forpligtelser(NFF), som trækkes fra hinanden. NIBD giver et overblik over 

den rentebærende gæld i aktivet og er samtidig det samme som fremmedkapitalen(FK) for virksomheden.  

NIBD = NFF - FA 
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Finansielle Aktiver 82413 92961 131383 110294 116555 

Netto finansielle forpligtelser 102096 71651 63314 40352 39416 

NIBD 19683 -21310 -68069 -69942 -77139 

 

Rentabilitetsanalyse: 
Rentabilitetsanalysen tilrettelægges på baggrund af egenkapitalsforrentningen, ROE. Samt de 

underliggende værdidrivere. ROE afhænger af udviklingen i ROIC, der måler, hvor virksomhedens 

profitabilitet ligger i forhold til dens ressourcer. 

Overskudsgrad af Salg: 
OGSALG/overskudsgraden udtrykker indtjeningen pr. omsat krone. Nøgletallet er et samlet mål for indtægts-

omkostningstilpasningen i virksomheden. Jo højere OGSALG er, jo bedre er virksomheden til at skabe 

omsætning og desto bedre er de rustet til klare udfordringer i form af udsving i omsætning, omkostninger 

og renteniveau, da de har en høj indtjening pr. omsatte krone. Det mest relevante for Nykredit er, at se på 

Overskudsgraden på salg af deres kerneforretning og som det fremgår af nedenstående beregning svinger 

deres OGSALG lidt op og ned fra 2012-2016. 

Overskudsgrad 2012 2013 2014 2015 2016 

NOPAT (Core driftoverskud fra salg) 1049,6 2540,125 2118,385 2215,974 4142,745 

Nettoomsætning(EBITDA) 8934 9028 10602 11017 10872 

Overskudsgrad (OG) 0,117483 0,2813607 0,1998099 0,2011413 0,3810471 

 

Men i år 2016 er overskudsgraden steget væsentlig fra 20,11 % til 38,10 %. En næsten fordobling af deres 

overskud, hvilket i Nykredits tilfælde kunne have noget at gøre at man valgt og sælge hovedbygningen 

krystallen for 1.4 milliard og derfor er Af-og Nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver væsentligt 

reduceret, hvilket selvfølgelig har betydeligt nedsat driftsomkostningerne. Vi kan også se ud fra tallene, at 

Nettoomsætning er nogenlunde stabilt i den samme i årene fra 2012-2016 og der for er den en klar 

indikation på den store ændring i fordobling af overskudsgraden. Nykredit valgte også i slutningen af 2016 

at fyre 227 medarbejdere og lukke en femtedel af deres filialer, hvilket yderligere vil skære ned på deres 

driftsomkostninger og dette vil kunne ses i regnskabsåret i 2017 og derfor forventes det, at OGSALG stiger 

yderligere i det kommende regnskabsår, hvilket vil betyde en stigning i ROIC og derfor en umiddelbar 

stigning i ROE. Nøgletallet er dog påvirket af et salg, så flere faktorer kan spille ind i forbindelse med om 
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overskudsgraden vil fortsætte stigningen. Men som udgangspunkt med henblik på en evt. børsnotering er 

det umiddelbart en positiv udvikling. 

Overskudsgrad inkl. Andet driftsoverskud: 

Overskudsgrad inklusiv Andet 

driftoverskud 2012 2013 2014 2015 2016 

Driftoverskud efter skat 765,06 2658,25 -931,605 2664,072 5000,55 

Nettoomsætning(EBITDA) 8934 9028 10602 11017 10872 

Overskudsgrad inklusiv Andet 

driftoverskud 0,0856346 0,294445 -0,0878706 0,241814 0,4599475 

 

Af ovenstående tabel fremgår det, at OGAD har været stigende i 2012-2013, men så efterfølgende faldet 

markant i 2014 for efterfølgende at have kraftig stigning i de efterfølgende år.  Baggrunden for at Nykredits 

faldende overskudsgrad fra årsrapporten fra 2013-2014 skyldes et markant tab på renteswaps(note) og en 

lavere indtjening på investeringer, hvilket betød at Nykredits bundlinje kun fylder en tredjedel af sidste års 

resultat, som var på 1.9 milliarder til 666 mio. På trods af Nykredits stigende indtægter i nettoomsætning i 

årsresultatet har høje nedskrivninger på 3.36 milliarder på renteswapsene den direkte årsag til at OGAD 

faldt markant i 2014. Dette skyldes blandt andet den faldende rente, som har fortsat dens nedadgående 

kurve. Men siden 2014 er OGAD steget igen markant og ligger i 2016 over tidligere niveauer, hvilket er en 

positiv udvikling.  

 

Overskudsgrad Totalindkomsten: 

Overskudsgrad 2012 2013 2014 2015 2016 

Totalindkomst på driften efter skat 803,6 2748,375 -926,415 2669,52 5006,91 

Nettoomsætning(EBITDA) 8934 9028 10602 11017 10872 

OG Total 0,0899485 0,3044278 -0,0873811 0,2423091 0,4605325 

 

 

Ved at kigge på den totale overskudsgraden OGTOTAL for Nykredit, har den udviklet sig positivt i de seneste 

par år, hvis vi ser bort fra årsregnskabet fra 2014. I 2016 ser vi fordobling af OGTOTAL fra 2015 og dette 

skyldes hovedsageligt de lave ned- og afskrivninger som er faldet gevaldigt i 2016. 
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Det rekordmæssige gode resultat i 2016 skyldes til dels at man har skåret i omkostningerne mht. til lukning 

af filialer og fyring af medarbejdere. Samtidig hævede man bidragssatserne for tusindvis af boligejere, 

hvilket har medført en næsten fordobling af OGTOTAL. Det skal dog også siges at man valgte i 2016 at sælge 

de to store hovedbygninger Glaskuben og Krystallen til 1.4 milliard, hvilket har medført en række 

ekstraordinære engangsindtægter, som er medført i regnskabet og har påvirket OGTOTAL væsentlige stigning. 

Men generelt har det seneste år medført en positiv udvikling for overskudsgraden for Nykredit, hvilket jo 

også har en indflydelse på ROIC og ROE, som er en faktor for investorer og deres villighed til at investere i 

Nykredit ved en børsnotering. 

Aktivernes omsætningshastighed(AOH) 
Omsætningshastigheden(AOH) måler salget pr. krone investeret i netto driftsaktiver. Det vil sige, ved at 

betragte den inverse værdi af AOH(note) fås et udtryk for; hvor meget der er bundet i netto driftsaktiver til 

at skabe en krones salg. 

Aktivernes omsætningshastighed  2013 2014 2015 2016 

Nettoomsætning(EBITDA) 9028 10602 11017 10872 

GNS. (NDA)/(IC) 68446 25600 4676 5709 

AOH 0,1318996 0,35265625 2,267322498 1,929760028 

Inverse værdi af AOH 7,581524147 2,414638747 0,441048859 0,518199147 

 

Vi kan se at aktivernes omsætningshastighed udviklet sig i positiv retning i årene 2014-2016. Nykredit er 

blevet bedre til at udnytte deres netto driftsaktiver(NDA)I 2013-2014 steg AOH væsentligt, men den IC var 

til gengæld markant faldende allerede på det tidspunkt og den faldende tendens i IC er først stoppet i 2016. 

Nykredit er dog blevet bedre og bedre til at udnytte deres driftsaktiver til at skabe omsætning, hvilket også 

kan ses i det gode resultat i 2016. 

 

hvor man her i stedet har skåret i omkostningerne mht. til lukning af filialer og fyring af medarbejdere. 

Dette kan endvidere betyde at ROE er mindre end ROIC ved netop dette tilfælde, da investeringer i 

obligationer og aktier giver et lavere afkast end investering i driften. Vi kan se ud fra balancen siden 2014, 

at investeringer i netop disse finansielle aktiver er steget med cirka 25 % fra 2013 til 2014 og holdt 

nogenlunde stabilt efterfølgende. 
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Afkast på Investeret kapital(ROIC): 
ROIC defineres som return on Invested Capital og det har to underliggende drivere, som består af 

overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed, som blev beregnet og analyseret i overstående 

afsnit.  

 

ROIC 2013 2014 2015 2016 

Driftsoverskud(DO) 2748,375 -926,415 2669,52 5006,91 

GNS. (NDA)/(IC) 68446 25600 4676 5709 

ROIC 4,02% -3,62% 57,09% 87,70% 

 

Da OG og AOH er drivere for ROIC påvirker de store afskrivninger på renteswaps og det lave afkast på 

investeringer i 2014 ROIC. Faldet i overskudsgraden i 2014, som følge af nedskrivninger er årsagen til faldet 

i ROIC. Efterfølgende kan vi se at ROIC er steget gevaldigt i regnskabsårene i 2015 og 2016. Men har næsten 

fordoblet sin ROIC fra 2015-2016, som også var det bedste årsregnskab på driften i Nykredit14. Endvidere 

skal det tilføjes til den ROIC i 2016, at man har lavet ekstraordinært salg af Glaskuben og Krystallen for 1.4 

milliarder og et overskud på 369 millioner, som indgår i det bogførte regnskab og påvirker den høje ROIC i 

2016. Det er dog en positiv fremgang for Nykredit og for mulige investorer at se en stigning ROIC.  

Finansiel Gearing: 
Den finansielle gearing(FGEAR) i Nykredit er en betegnelse for den gearing virksomheden bruger på at 

finansiere deres driftsaktiver. De netto driftsaktiver er nemlig finansieret med egenkapital(EK), såvel som 

netto finansielle forpligtelser(NFF). FGEAR måler forholdet mellem disse finansieringskilder og deres 

påvirkning af afkastet på den investeret kapital ROIC. 

ROE(egenkapitalkapitalsforrentning) 

 

Nøgletallet er den værdi Nykredit formår at tjene på ud fra egenkapitalen. Vi kan se at ROE har haft god 

fremgang de sidste par år. Året 2014 går igen ligesom de andre nøgletal, at det var et dårligt år for Nykredit 

med tab på egenkapitalen. Hvorimod fremgangen er i kurs i den positive retning i de efterfølgende år. 

Dette er en absolut positiv tendens fremadrettet for Nykredit mht. at investorer vil investere i Nykredit 

aktier. Men der stadig et udestående med et potentielt yderligere tab på renteswaps på 6,5 milliarder17, 

som i 2014 kan gå ud over egenkapitalsforrentningen i den nærmere fremtid. 

ROE 2013 2014 2015 2016

Totalindkomst 3824,215 -199,895 3296 5342,29

Gns egenkapital 58136 59109 62481 68208,5

ROE 6,58% -0,34% 5,28% 7,83%
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NOPAT: 

Udviklingen er overskuddet på salget er i de sidste par også steget gevaldigt og Nykredit havde deres 

bedste årsresultat på Core driften i 2016 og forventer den samme omsætning i 2017. dog skal der tages 

forbehold for den ekstraordinære indtægt på salget af hovedbygninger, som også har haft effekt på 

stigningen i egenkapitalen. 

Vækstanalyse: 
Nykredit vil som udgangspunkt gerne øge sine markedsandele og den anden begrundelse internt at man vil 

børsnoteres. Til dels for at sikre sig mod uventet events, men hovedsageligt strukturændringer i forhold til 

at leve op til Basel kravene. Man vil også fortsætte med at vinde markedsandele, da udsigter henimod de 

nye krav på markedet vil blive indsnævret af antal af banker på markedet pga. muligheder for fusioner og 

opkøb af mindre banker, som vil have svært ved enten at leve op til kravene og på den måde udvide deres 

markedsandele. Begrebet vækst kan være mange ting for en virksomhed er som anses for en positiv ting, 

hvor en vækst i salg; vækst i overskud eller vækst aktiver kan være et mål for virksomheden. Investorer vil 

også være villige til betale en præmie over den bogførte værdi ud fra forventning om at virksomhedens 

evne til skabe vækst i dens residualoverskud. Residualoverskuddet er: forskellen mellem Nettooverskuddet 

og det forventet afkast på egenkapitalen.  
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Afkastkrav 
For at vurdere ændringer ved afkastkravet stilles der her to scenarioer op i forhold til nuværende situation 

på markedet og situationen efter de nye Basel III krav træder i kraft, som vil være i forbindelse med 

Nykredits formodet børsnotering i 2018. 

CAPM 
 

CAPM som står for capital asset pricing model kan bruges til at finde ejernes afkastkrav Rek, som senere skal 

bruges til at finde WACC for virksomheden, men først skal der findes de nødvendige faktorer som den: 

risikofrie rente Rf, beat β og risikopræmien Rrp= Rm – Rf for et beregne den ejernes afkastkrav. 

REK = Rf + *RRP hvor RRP =  (RM-Rf)/n  

 

Den risikofrie Rente 
 

For at finde den risikofrie rente Rf kigger vi på de mest stabile aktiver på markedet for at finde den værdi og 

afkast som er mest upåvirket af ændringer i markedet. Når vi ser på for Den Danske 10-årige 

Statsobligation, som er umiddelbart et meget stabilt aktiv, ser vi på Danmarks statistik i december 2016, 

ligger den på nuværende tidspunkt på 0. Da renten på er utrolig lav i markedet og i nogle tilfælde i minus, 

bruger vi som udgangspunkt den risikofrie rente Rf til beregningen ejernes afkastkrav Rek. Da renten er 

historisk lav giver det ikke mening fremadrettet, at bruge denne rente i hele budgetteringsperioden. Der 

ses derfor på den risikofrie rente for 10-årige statsobligationer igennem de sidste 5 år for at finde frem til 

den risikofrie rente. Brugen af renten på en lang statsobligation afspejler et ønske om at matche 

varigheden på pengestrømmene i værdiansættelsen med varigheden på obligationen. Efter beregningen af 

gennemsnittet (61,74/68) er den risikofrie rente 0,908 %. Man kan så argumentere ud fra at renten er 

historisk lav og derfor vil det umiddelbart give mening, at den vil stige jf. strategisk analyse i form af de nye 

Basel III krav, at den risikofrie rente vil stige fremadrettet pga. de større kapitalkrav og fremtidige 

investeringer i statsobligationer. 
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Tabel 4 
 

 Men den risikofrie renter forventningshypnose afhænger af to dele: Inflation og realrentedelen. Den 

fremtidige udvikling af den korte risikofrie rente afspejler meget af den inflationsrisiko som ECBs har som 

målsætning at holde under 2 %, samt den usikkerhed der er ved ECB’s pengepolitik.15 Vedrørende 

realrentedelen vil den ifølge økonomisk vækstteori svare til realvæksten i BNP. På baggrund af disse 

forudsætninger af analysen af den risikofrie rente er der derfor valgt et gennemsnit risikofrie rente fra 

2009-2017/3 på 1.73% for at få en mere realistisk budgettering fremadrettet. 

 

Beta β 
For at udlede Beta β kigger vi på en benchmark analyse af lignende børsnoterede selskaber såsom Danske 

Bank, Sydbank, Jyske Bank. Faktoren Beta β er måling af den volatilitet og systematisk risiko for en 

sikkerhed for aktivets følsomhed overfor markedsbevægelser. Beta er også et udtryk i forhold til jo højere 

Beta β er, jo større tendens er der til udsving i afkast ved turbulens i markedet.   

Markedets beta ligger altid på 1, så hvis beta er over 1 er det et udtryk for  

 For at finde beta på markedet har vi kigget på følgende Beta fra Reuters16 på børsnoteret banker på det 

danske markedet lignende med Nykredits position på markedet og lavet en benchmark analyse af deres 

beta værdi. De banker som er brugt til Benchmark analysen er Danske Bank, Jyske Bank, Sydbank, Nordea, 

SEB, Nordjysk bank og Spar Nord Bank. 

 

Benchmark analysen og gennemsnittet af Beta β er 0,832, som bliver faktoren brugt i CAPM til at finde 

Ejernes Afkastkrav Rek.  
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Der er ikke valgt at justere beta for gearing af den simple grund at pengeinstitutter er meget homogene i 

deres kapitalstruktur, da de er reguleret i forhold til lovgivningen. Definition af gæld i et pengeinstitut er 

svært at definere og derfor svært at fastsætte gearing. 

Når vi kigger på de nye Basel III kravs indførelser vurderes der her at risikoen for udsving er højere end det 

aktuelle marked og Beta bestemmes til at være 0,2 højere og derfor er Beta β 1,032. 

 

Risikopræmien 
Markedsrisikopræmien defineres som merafkast på en markedsportefølje af aktier i forhold til den risikofrie 

rente. Merafkastet er den kompensation til investor for den yderligere risiko der følger ved at investere i 

aktier i stedet for risikofrie værdipapirer. Risikopræmien bestemmes ud fra de forhold, som påvirker det 

forventet afkast, da risikopræmien er det forventet aktieafkast minus den risikofrie rente. Ud fra Nykredits 

synspunkt med de Basel III direktiver er der mulighed for at investorerne er meget risikoaverse, men da det 

er stabile statsobligationer er der også en vis sikkerhed, men da der sker mange ændringer på markedet vil 

det efter min mening gøre kravet til risikopræmien høj på grund af den usikkerhed på markedet med de 

nye krav. Risikopræmien på markedet på markedet spiller en meget central rolle, da den har direkte 

indflydelse på CAPM og ejernes afkastkrav, men det usikre er at risikopræmien ikke er direkte observerbar 

og skal derfor estimeres ud fra markedet.  

 

 
Tabel 5 
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Hvis vi kigger på de historiske data for markedsrisikopræmien og udviklingen i den gennemsnitlige MRP 

blandt danske markedsdeltagere, som Price Water Cooper-undersøgelsen ligger MRP historisk fra artiklen 

fra PWC fra 1998-2016 på et gennemsnit af markedsrisikopræmien liggende på 5,6%. Ovenstående kan vi 

se udviklingen i MRP. 

Ifølge Ole Sørensen vurderes det at bruge en risikopræmie mellem 4-6 %, men ud fra de makro faktorer 

pga. de nye krav der træder i kraft fra 2018 og Nykredits muligheder for at trække nye investorer til deres 

realkreditlån og statsobligationer og den konkurrence det kommer til at skabe på markedet med at skaffe 

investorer, har jeg valgt at sætte risikopræmien lidt højere end PwC gennemsnit til 8.0 %.  

 

CAPM 
 

Ud fra ovenstående beregner vi her CAPM: 

 

REK=Rf+*(RM-Rf) = 0,0174+ 1,032 * (0,08 – 0,0174) = 0,082 = 8,2 % 

 

Som vi kan se på forskellen på de to scenarioer er ejernes afkastkrav steget pga. den højere finansielle 

risiko ved at bankernes likviditet, hvilket er essentiel for banken for at leve op til kravene og det hermed 

giver investorerne større forhandlingsstyrke, men samtidig også højere risiko pga. de uforudsete usikkerhed 

med den nye markedsstruktur; derved vil et højere afkastkrav vil blive forlangt. 

WACC: 
I det de seneste har det været divergerende holdninger til størrelsen af WACC og hvordan afkastkravet 

skulle beregnes i det aktuelle marked for en børsnoteret virksomhed. Medianen fra 2013-2015 af WACC har 

ligget i intervallet fra 7.5 % - 9 % med enkelte ydre kvartiler over dette interval helt ned til 6 % og op til 10 

%, som vi kan se i nedenstående søjlediagram. 
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Tabel 6 

 

Men ellers har WACC været forholdsvis stabil og derfor ikke direkte afspejlet de kommende ændringer i 

markedsstrukturen for en virksomhed som Nykredit, hvor de kommende ændringer vil afspejle og indikere 

en stigning i WACC’en set i lyset af den faldende og lave risikofri rente. Enten vil det indikere en stigning i 

Markedsrisikopræmien eller andre tillæg til WACC’en. 

 

WACC = REK*(EK/EV) + (1-t)*RFK*(FK/EV) = 

 

Hvor REK = 0,082, EK=70159, FK= 77139, EV= 147298, RFK = 0,045, t = 0,22 

WACC = 0,0576 = 5,76 % 
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IPO 
Nykredit vil ifølge Smit i 2018 gennemføre en børsnotering, også kaldet IPO/ Initial Public Offering for 

virksomheden Nykredit. Når man foretager en IPO er der mange faktorer der spiller ind for at opnå en 

succesfuld børsnotering. Da alle informationer vil blive offentlige vil det skabe en større gennemsigtighed 

og kontrol af virksomheden.  

At være børsnoteret åbner mange finansielle muligheder; På baggrung af den øgede kontrol fra investorer 

og analytikere, kan offentlige virksomheder udstede gæld til en bedre og lavere rente, hvilket i Nykredits 

tilfælde vil gøre dem bedre forberedt på at udvide deres markedsandel til de nye konkurrence krav på 

markedet, men også skabe en bedre forudsætning for kampen om de stærke investorer og kunder. 

Samtidig kan det tiltrække de bedste medarbejdere på markedet ved at give dem 

medarbejderaktier(ESOP). 

Først og fremmest vil en børsnotering øge Nykredits prestige og offentlige image, som kan betyde en bedre 

omsætning og overskud fremadrettet. De yderligere fordele som Nykredit som virksomhed er at det bliver 

lettere at opkøbe f.eks. konkurrenter for at få større markedsandele og samtidig er det også ved en 

børsnotering man kan anskaffe sig den største kapital. Hvilket jo er en del af grundene i forhold til den 

strategiske analyse og ifølge bestyrelsen udtalelser(note), at man vil børsnoteres, hvilket jo samtidig er en 

markant og essentiel faktor for at leve op til de nye krav på markedet. 

Der er også nogle ulemper ved en børsnotering som f.eks. at virksomheden er forpligtet til at offentliggøre 

sine finansielle, regnskab, skat og andre virksomhedsoplysninger, hvilket potentielt kan udnyttes af 

konkurrenter. En IPO kan også betyde at virksomheden taber kontrol pga. nye aktionærer som kan have 

stemmeret og indflydelse på virksomhedens beslutninger og da Nykredit er styret af en stor ejerkreds kan 

dette have en indflydelse overfor potentielle investorers tiltro til Nykredit aktier, hvilket kan medføre med 

den usikkerhed, at markedet ikke accepterer den IPO pris, som den bliver udstedt til. 

I Nykredits tilfælde når man skal lave en IPO, så det første der skal gøres er at hyre en investeringsbank til 

at finde investorer der er villige til at investere i aktien. Da Nykredit allerede er en bank har de selvfølgelige 

allerede en del kontakter igennem deres erhverv end en normal ikke finansiel virksomhed, men der vil 

stadig være brug for udenlandske investorer, hvor Nykredit ikke er så kendt endnu. Derfor er det yderst 

vigtig for dem at finde nok pengestærke investorer til at invester i deres børsnotering for også at få den 

kapital og prisen ikke efterfølgende falder for meget efter Lock-up perioden, som varer typisk 3 måneder. 

Når en virksomhed som Nykredit gerne vil børsnoteres er det hovedsageligt på grund af muligheden for at 

anskaffe sig kapital, hvilket er deres primære mål ved en IPO. For at få de bedste mulige forudsætninger for 
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dette, er at få så mange pengestærke investorer som muligt til at købe deres aktier. Det gælder både 

indenlandske og udenlandske investorer og i den forbindelse er det vigtig for en virksomhed og finde den 

rigtige Investeringsbank/assurandør, som står mellem virksomheden og investorerne, som skal 

markedsføre og sælge de kvoter de har fået tildelt. Nogle af de store assurandører er Goldman Sachs, 

Credit Suisse Group og Morgan Stanley. Begrundelsen for at Nykredit som bank har behov for dette er 

selvfølgelig også, fordi de ikke endnu er en kendt bank internationalt og derfor har brug udenlandske 

investorer til at investere i deres aktier for at få den største mulige kapital. 

Værdiansættelse 
Overskudsgraden: konkurrencemæssige forhold og systematisk støj (salg af bygning, nye krav) 

Forudsætning: Salgsvækstraten>vækstrate 

De foregående analyser af Nykredit danner grundlaget for værdiansættelsen, der vil blive foretaget ved 

hjælp af DCF-modellen. Der vil blive henvist til de strategiske analyser: PEST og SWOT, samt 

regnskabsanalysen, rentabilitetsanalysen såvel som de eksterne og interne forhold. Værdiansættelsen vil 

foretages på baggrund af det seneste årsregnskab fra 2016. 

Budgettering: 
Til værdiansættelse vurderes der en budgetperiode på 5 år, da dette vil give det bedste estimat ud fra 

Nykredits formodet børsnotering i 2018, samt de nye Basel krav III der bliver indført i 2018. Der vurderes at 

for at opnå en stabilitet og indkøringsperiode af de nye krav at en budgetperiode på 5 år mest relevant for 

virksomhedens fremtidige værdi. Budgetperioden vil strække sig fra 2017-2021, hvor sidstnævnte vil 

udgøre terminalperioden. Budgetteringen tager udgangspunkt i den fremtidige gældende skatteprocent på 

22%.  

Nykredits følgende forventninger til 2017: 

• Fortsat samme omsætning som 2016 på 5.3 milliarder 

• Fortsat forøgelse af deres EK 

• Nedskæringer i medarbejderstaben, som allerede blev gjort i første omgang i ultimo 

2016. 

• Fusion og opkøb en mulighed i fremtiden 

• Udvide deres markedsandel 
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Nettoomsætning: 
Ud fra den reformulerede resultatopgørelse kan vi se, at nettoomsætningen(EBITDA) har steget gradvist fra 

2012-2015 med et gennemsnit i vækst på 7,3 %, som er over normal væksten (3-6%). Fra 2015-2016 faldt 

nettoomsætningen dog med 1,3 %, selvom overskuddet på driften var det bedste nogensinde for Nykredit. 

Da Nykredit samtidig er det største realkreditinstitut i Danmark og det er her de har deres største 

indtjening vil de fremadrettet stadig have en stor markedsandel af realkreditmarkedet, hvilket deres 

forventning til de fremtidige omsætning vil være større markedsandele og en forventning af regnskabsåret 

2017 vil være sammenlignelige med 2016. Med udgangspunkt i 2016 om vækst og udmeldinger sætter jeg 

vækstraten i hele perioden på 5,5 %, da mulighederne for et større markedsandel ved evt. opkøb og 

fusioner på baggrund af den strategiske analyse omkring højere konkurrence og færre banker på markedet 

ved indførelse af de nye krav estimeres vækstraten i hele perioden til 5,5%. Det skal også ses i lyset af 

Nykredits egne udmeldinger. 

Aktivernes Omsætningshastighed(AOH): 

Efterfølgende estimeres Nykredits nettodriftsaktiver(NDA) via den forventet omsætningshastighed(AOH). In 

vesteringer i arbejdskapital er tæt forbundne med udviklingen i nettoomsætningen. Når vi kigger på de 

historiske regnskabstal for AOH er omsætningshastigheden steget i 2013 – 2014 til 0,63, men siden faldet 

til -2,06. Da samtidig investeringer i driftsaktiver er faldet i den historiske periode fra 2014-2015 pga. tab på 

renteswaps og har været nødsaget til at foretage pengebindingerne fremadrettet til dette tab, som kan 

løbe op i 6.5 milliard. 

Kundernes forhandlingsstyrke forventes at være uændret, men at stærke kunder vil kunne forøge deres 

forhandlingsstyrke på baggrund af den kapital der bliver nødvendig til at klare likviditets kravene på deres 

egenkapital. Nykredits kapacitet muligheder forventes dog at stige ved en børsnotering som vil skaffe 

kapital for at kunne stige i markedsandele og derfor i arbejdskapital. 

Derfor estimeres det AOH vil fremadrettet stige og der estimeres en AOH på 0,1 2017 og derefter 

budgetteres med en svagt stigende AOH til 0,4. 

Overskudsgrad 
Ved budgettering af Nykredits overskudsgrad fremadrettet kigger vi på Nykredits eksterne forhold og 

konkurrencen på pengeinstitutmarkedet. Da der vil ske en omstrukturering på markedet med indførelsen af 

de nye Basel III krav, vil det på den ene side skabe større sikkerhed for kunderne/investorer og insolvens, da 

der vil være større kontrol på markedet, men samtidig stiller det store krav til bankerne at leve op til. 

Renten er helt i bund, men det har ikke forhindret Nykredit at have en stigende overskudsgrad på de 

historisk tal fra specielt 2015-2016, hvor den næsten er fordoblet fra 24 % til 46 %. Samtidig har der været 
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nedskæringer på personaleomkostninger i slutningen af 2016, som vil have sin indflydelse på 

overskudsgraden fremadrettet. Den flotte overskudsgrad forventes at blive holdt fremadrettet og der 

budgetteres hermed en overskudsgrad på 45 %, som kommer til at falde i forbindelse med de kravs 

indførelse i 2018 for så igen at stige til nuværende høje niveau. Der forudsættes her at: 

• Nykredit børsnoteres for at få Nem adgang til yderligere kapital. 

• Færre aktører på markedet vil skabe vækst. 

• Renten vil stige i forhold til de nye Basel III krav. 

Der er mange ukendte faktorer der kan spille ind, da ingen præcist ved hvad konsekvenserne vil blive med 

de nye krav og hvordan det kommer til præge markedet, men der estimeres at der vil være fremgang for 

Nykredit på trods af disse endnu ukendte faktorer. 

Andet driftsoverskud 
Nykredits andet driftsoverskud har hovedsageligt bestået af kursreguleringer, andre driftsindtægter og 

andre driftsudgifter og posterne er med i budgetteringen af overskudsgraden. 

Finansieringsaktiviteten 
Hvis vi kigger på hvordan den finansielle gearing i Nykredit opstår, er det en del af driftsforpligtelserne der 

er finansieret af egenkapitalen og gæld/netto finansielle forpligtelser(NFF). Finansieringsaktiviteten 

budgetteres ved nøgletallen FGEAR og NFF. Den finansielle gearing bruges for at beregne NFF, som en 

funktion af netto driftsaktiverne. I 2012 havde Nykredit Netto finansielle forpligtelser, men siden hen har 

Nykredit haft netto finansielle aktiver. 

FGEAR blev beregnet til 0,58 i 2016 og den er kontinuerligt faldet år for år. Da lånerenten er lav har det 

indflydelse på NFF, men det forventes at stige med de nye krav og struktur. 

  



44 
 

DCF (DIscounted Cash flow) 
 

 

De gennemgåede forudsætninger er sat Ind I ovenstående tabel, der beregner den teoretiske værdi af 

Nykredits børsnotering i 2018 ved at beregne EV og trække den rentebærende gæld fra for at få en 

aktiekurs på 38,47 kr.  

Følsomhedsanalyse: 
En værdiansættelse er bygget på mange estimater i forhold til markedets situationen, hvor disse faktorer 

og value drivers, som er op til fortolkning at vurdere for analytikeren og derfor kan der forekomme mange 

forskellige scenarioer ved disse estimater.  
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Konklusion: 
Nykredit har de sidste par år igennem de offentlige medier publiceret, at de vil børsnoteres i 2018 pga. de 

nye kapitalkrav fra Basel III/IV direktiverne, der formodentlige vil blive indført samme år. Disse krav ifølge 

ledelsen vil skabe et helt nyt marked for de danske finansielle institutter og Nykredit koncernen, at de ser 

ikke anden udvej end at børsnoteres for at leve op til kapitalkravene og have adgang/mulighed til at rejse 

kapital fra kapitalmarkederne. Ud fra det udgangspunkt blev en problemformulering opsat til at analysere 

baggrunden for disse udtalelser om, ”Hvorfor vil Nykredit egentlig børsnoteres”? 

Der blev stillet tre strategiske analyser op ved brug af en PEST-analyse for at analysere de eksterne 

omverdenens forhold omkring de nye direktiver; en SWOT analyse for at analysere de Interne forhold og 

eksterne forhold i virksomheden og en Porters Five Forces for at analysere konkurrencen på det finansielle 

marked og den indflydelse de nye direktiver vil have for Nykredit. 

PEST-analysen viste, Nykredits nuværende situation på baggrund af de direktiver, at det er en 

nødvendighed at have adgang til kapital, da usikkerheden på det finansielle marked er uklart med de nye 

krav og hvilken betydning det vil få: 

• LCR direktiverne som kræver at 60 % af Nykredits likviditet er udloddet i statsobligationer, hvor 

egne realkreditobligationer ikke er gældende som likviditet. 

• NSFR direktiverne som kræver finansiel stabilitet, så korte realkreditobligationer ikke tæller som 

likviditet.  

• Solvenskravet kan stige helt op til 13 % i nogle tilfælde højere, hvis man ikke har den rette 

portefølje af likvider der indgår som likviditets sikkerhed i kravene. 

• Leverage ratio betyder, at kernekapitalen kravet stiger fra 4 % - 6 % af de risikovægtede aktiver og 

egenkapitalen kravet stiger fra 2 % til 4,5 %. 

Analysen viste også at boligmarkedet har ændret sig og udlån er steget igen de sidste par år, hvilket vil 

ydermere stille krav til Nykredit koncernen, da desto mere udlån, desto mere kapital er brug for at dække 

kravene, da egne realkreditobligationer ikke tæller som likviditet og en krydsbelåning mellem banker er en 

af de få muligheder for at gøre op med dette. Men det er igen en af de usikkerheder Nykredit står med. På 

nuværende tidspunkt er kun 3 % af Nykredits obligationer statsobligationer. 

Porters five forces viste os, hvordan den konkurrencemæssige situation på det danske finansielle marked 

ændrer sig i nærmeste fremtid: 
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• Indgangsbarriererne vil stadig være usandsynlige for udenlandske banker, men at konkurrencen 

kan blive indskærpet til de kun de store banker, da mindre og mellemstore banker vil have 

problemer at leve op til kravene, dermed være nødsaget til fusion eller opkøb af de større banker. 

• Der vil åbne sig markedsdele at konkurrere om, hvilket vil kræve behov mere likvider/kapital. 

• Stærke privatkunder, men hovedsageligt store erhvervskunder vil blive endnu mere vigtigt, da 

kapital bliver en afgørende faktor for konkurrencen på det finansielle marked, og derved øge de 

stærke kunders forhandlingsstyrke. 

For Nykredit koncernen hvis mål er at blive endnu de store banker i Danmark vil det kræve kapital til at 

følge med de andre store banker, som er børsnoteret virksomheder. Dette vil lempe Nykredits 

kapitalkrav at være børsnoteret og have adgang til kapital og efter ledelsen beretning er grunden til at 

søge i denne retning. 

SWOT-analysen viser os at der vil åbne sig muligheder på markedet i den nye struktur i from af 

markedsandele, der bliver tilgængelige med Basel III/IV krav, men samtidig også den væsentligste 

trussel til Nykredit, da de samtidig er et realkreditinstitut, der bliver ramt ekstra hårdt af de nye krav. 

Regnskabsanalysen viser hvilke faktorer der skaber værdi for Nykredit og at Nykredits økonomiske 

situation efter 2014 er i positiv udvikling med en totalindkomst på 5.3 milliarder, hvilket næsten er 

fordobling af året før. Faktorerne der har skabt værdi for Nykredit er øget fokus på Bolig helkunder, et 

salg af hovedsædet Krystallen og Glaskuben, men også en lav rente på markedet, som har sat gang i 

boligmarkedet. Rentabiliteten for Nykredit koncernen er også i rivende udvikling de sidste par år med 

en stigende ROIC og en ROE på næsten 8 %. Det er positiv udvikling for Nykredit ved en evt. 

børsnotering. Værdiansættelsen vurderet en egenkapitalsværdi på 36 milliarder og en aktiekurs på 

38,47 kr.  

Der er dog stadig nogle usikkerheder i forhold til Nykredits børsnotering, der kan trække i den negative 

retning. Nykredit har tabt en del på renteswaps og har stadig noget udestående, der kan løbe op i 6.5 

milliarder, hvilket kan svække investorers villighed til at investere i Nykredit hvis det ikke er opgjort 

inden en IPO. Samtidig er Nykredits ejerkreds en anden problematik i forhold til en børsnotering, da 

investorer vil være usikre omkring beslutningsprocesser ved en stor ejerkreds med mandat. 

Men med ovenstående analyse og usikkerheder i de fremtidige reguleringer vil en børsnotering for 

Nykredit være en positiv udvikling efter min mening, hvis de vil fortsætte den positive udvikling med 

forbehold for de udfordringer fremadrettet. 
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BILAG 

 

BALANCE REFORMULERING

Nykredit Koncernen 2012 2013 2014 2015 2016

Driftsaktiver

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker 9497 4810 4644 3095 2087

Tilgodehavender hos kreditinstittuer og centralbanker 50677 30948 37644 20158 32742

Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi 1.172.253 1193813 1172805 1158926 1155155

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret pris 50111 47393 50958 47036 55361

Immaterielle aktiver 3705 3054 3104 271 243

Grunde og bygninger 2319 2180 1767 1704 664

Kapitalandele i associerede virksomheder 158 120 123 124 130

Kapitalandele i tilknyttet virksomheder 0 0 0 0 0

Øvrige materielle aktiver 377 355 273 235 177

Aktuelle skatteaktiver 353 152 632 0 162

Udskudte skatteaktiver 184 159 128 103 113

Aktiver i midlertidig besiddelse 1412 676 552 451 311

Andre aktiver 59724 40559 53914 41171 36667

Periodeafgrænsningsposter 221 234 226 221 238

Driftsaktiver(anlægskapital) i alt 1350991 1324453 1326770 1273495 1284050

Driftforpligtelser

Indlån og anden gæld 54509 65172 65232 62599 65415

Udstedte obligationer til dagsværdi 1103818 1130020 1167163 1137314 1152383

Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 27595 30273 29457 23945 21292

Aktuelle skatteforpligtelser 17 0 146 142 14

Midlertidligt overtagne forpligtelser 478 136 29 29 29

Andre passiver 75099 49629 61161 42305 39400

Periodeafgrænsningsposter 4 4 3 7 11

Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser 167 207 203 175 155

Hensættelser til udskudt skat 465 263 198 123 126

Tilbagebetalingspligtige reserver i ældre serier 87 80 74 63 55

Hensættelser til tab på garantier 82 103 107 100 52

Andre hensættelser 150 194 169 169 224

Driftforpligtelser(arbejdskapital) i alt 1262471 1276081 1323942 1266971 1279156

Netto driftsaktiver(NDA)/(IC) 88520 48372 2828 6524 4894

Finansielle Aktiver

Obligationer til dagsværdi 79055 90091 127972 106200 111981

Aktier 1592 1410 1376 1979 2129

Aktier disponible for salg 1766 1460 2035 2115 2445

Finansielle Aktiver 82413 92961 131383 110294 116555

Netto Finansielle forpligtelser

Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi 34557 27258 18451 10126 17735

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 67539 44393 44863 30226 21681

Netto finansielle forpligtelser 102096 71651 63314 40352 39416

Efterstillede kapitalindskud 11281 10966 11395 11006 11076

Egenkapital i alt 57556 58716 59502 65460 70957

Samlet Finansiering 88520 48372 2828 6524 4894

Gns. Netto forpligtelser(NFF) 86873,5 67482,5 51833 39884

Gns. Ordinær egenkapital(EK) 58136 59109 62481 68208,5

Finansiel Gearing(FGEAR) 1,49431505 1,14166201 0,82958019 0,58473651

2012 2013 2014 2015 2016

Finansielle Aktiver 82413 92961 131383 110294 116555

Netto finansielle forpligtelser 102096 71651 63314 40352 39416

NIBD 19683 -21310 -68069 -69942 -77139
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RESULTATOPGØRELSE REFORMULERING

2012 2013 2014 2015 2016

Renteindtægter 38088 34926 35568 31927 28404

Negative renter(udgift) 0 0 0 31 0

Renteudgifter 29475 25913 25100 20784 17344

Udbytte af aktier 100 254 82 104 108

Gebyr og provisionsindtægter 2305 1872 2167 2498 2381

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 2084 2111 2115 2697 2677

Nettoomsætning(EBITDA) 8934 9028 10602 11017 10872

Udgifter til personnale og adminstration 4739 5004 4715 4658 4796

Af-og Nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 766 896 1087 2185 185

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender 2149 225 2351 920 680

EBIT 1280 2903 2449 3254 5211

Effektive skatteprocent 0,18 0,125 0,135 0,319 0,205

SKAT 230,4 362,875 330,615 1038,026 1068,255

NOPAT (Core driftoverskud fra salg) 1049,6 2540,125 2118,385 2215,974 4142,745

Andet Driftoverskud

kursreguleringer -547 150 -3557 652 775

Andre driftindtægter 230 210 185 194 589

Andre driftsudgifter 30 225 154 188 285

Andet Driftoverskud før skat -347 135 -3526 658 1079

Effektive skatteprocent 0,18 0,125 0,135 0,319 0,205

Skat -62,46 16,875 -476,01 209,902 221,195

Driftoverskud efter skat 765,06 2658,25 -931,605 2664,072 5000,55

Usædvanlige Poster

Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 47 103 6 8 8

Effektive skatteprocent 0,18 0,125 0,135 0,319 0,205

Skat 8,46 12,875 0,81 2,552 1,64

Totalindkomst på driften efter skat 803,6 2748,375 -926,415 2669,52 5006,91

Core finansielle omkostninger 592 145 201 31 -25

core finansielle indtægter 2817 1457 1087 795 384

SKAT 18% 400,5 236,16 159,48 137,52 73,62

NFO 1824,5 1075,84 726,52 626,48 335,38

Totalindkomst 2628,1 3824,215 -199,895 3296 5342,29


