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1 Executive Summary 
The rapid boom in regulation of the banking sector over the past couple of decades has resulted in 

significant changes for the sector, implementing demanding and costly requirements. The increased 

regulation is widely considered to have negatively impacted the profitability of the financial sector as a 

whole. With this in mind we set out to investigate the effects of the regulation implemented through the 

Basel III framework in the EU on Danish banks. The focus is strictly limited to corporate lending. We seek to 

develop a pricing model of bank loans to corporates, which under a set of widely used economic 

assumptions, will provide a framework for estimating the “true” cost of bank financing for corporates. Thus 

the model sets the lower limit on interest rates, which banks can offer without incurring an economic loss, 

when issuing loans. Relaxing the assumptions of perfect competition and rearranging the terms of the 

model, the model can used to price corporate lending given a target level of excess return. 

The model is derived from the drivers of banks’ economic costs, which given the assumption of perfect 

competition will exactly match all costs of issuing the loans. Cost of lending includes operating expenses 

and financing costs of raising the principal. Cost of financing is largely driven by the capital requirements 

under EU legislation, where minimum requirements of quantity and quality are stipulated. After fulfilling 

the legislative capital requirements the residual financing needs are assumed fully financed by deposits. 

Generally the model assumes that cost of capital, do, matter and that the costs related to different types of 

capital instruments differ. A number of arguments behind this statement is discussed including the low risk 

anomaly and risk transfer through non risk-related contributions to insurance programs. As a result of this 

debt financing is preferred and we can thus derive the target capital structure directly from the minimum 

requirements to equity capital. Further along these lines, banks will fund the required the liquidity buffer 

under Capital Requirement Regulations (CRR), with as high a degree of deposits as possible. In addition to 

these primarily regulatory driven costs, there is also the cost of the client’s default risk. This is estimated 

through credit default swaps.  

The costs involved in a marginal loan will therefore consist of an operating cost, a cost of regulatory capital, 

a funding cost, a liquidity cost and a credit risk cost. We establish the quantity of each, which a new 

marginal loan issue will require them to hold, given the current regulation. In turn we then estimate the 

corresponding price of the different capital classes. The costs are then expressed in relation to the invested 

capital, to give the effective after tax interest rate that the loan must earn, for the bank to cover its costs. 
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2 Indledning 
Over de sidste 15-20 år er reguleringen af banker steget eksponentielt, og omfanget af både love, 

paragraffer og tilsyn er vokset til et niveau, hvor praksis har svært ved at følge med (Bentov, 2015). Allerede 

inden finanskrisen var fokus på sektoren øget, og efter at de vidtrækkende konsekvenser af den finansielle 

sektors kollaps blev virkelige, er den blevet den måske hårdest regulerede sektor overhovedet 

(Finansrådet, 2016). Lovgivningens omfang skyldes bankers rolle i det finansielle system som 

kapitalformidlere i realøkonomien. For både private og virksomheder er bankernes samfundsmæssige 

opgave en nærmest nødvendig forudsætning for hverdagen, og uden denne vil eksistensgrundlaget for 

mange små og mellemstore virksomheder med stor sandsynlighed være truet. I snart et årti har den 

lovgivende magts svar på dette problem været mere regulering, hvilket har haft stor indflydelse på bankers 

forretningsmodeller og lønsomhed. På det seneste har et øget fokus på P2P-finansiering i takt med den 

stærkt stigende interesse for deleøkonomi taget mange overskrifter, og en interessant implikation af den 

tunge regulering er, hvorvidt det rammer bankerne på konkurrenceevnen. 

Med de udfordringer som udspringer heraf, og som formentligt fremover stadig vil tage til i styrke, finder vi 

det interessant, at se på hvordan lovgivningskravene kommer til udtryk i bankernes omkostningsstruktur. Vi 

vil derfor opstille en model for bankers prisfastsætning af erhvervsudlån, som tager højde for reguleringen 

af bankerne og driverne af deres omkostninger for herigennem at finde ligevægtsprisen på det marginale 

bankudlån. Udgangspunktet for den opstillede model vil være bankernes indtjening ved normal profit dvs. 

0-EVA, som dermed vil være lig med de økonomiske omkostninger forbundet med lånet. Prisen (renten) 

udledt af modellen bliver dermed et udtryk for den effektive efter skat rente, som banken kan udstede lån 

til uden at påføre investorerne et tab. Lovgivningen opstiller en række kapitalkrav, og de dikterer dermed 

bankernes kapitalstruktur, der sammenholdt med de relevante afkastkrav bestemmer bankers 

kapitalomkostninger. Sammen med omkostninger fra lånets drifts- og risikotræk vil vi deraf kunne 

bestemme ligevægtsprisen under fuldkommen konkurrence. 

Denne økonomiske gennemgang af bankers forretningsmodel, regulative krav og omkostningsstruktur vil 

således have til formål at øge gennemsigtigheden for eksterne interessenter, som indirekte er påvirket af 

reguleringen, men som ingen eller meget begrænset indsigt har i det. Opgaven sigter dermed mod at skabe 

indsigt i driverne af bankers omkostningsstruktur og prissætning, og den vil dermed nedsætte den 

asymmetriske information og manglende forståelse af bankernes forretningsmodel. 
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3 Problemformulering 
Igennem vores speciale ønsker vi at afmystificere bankernes prisfastsætning af erhvervsudlån ved at skabe 

større gennemsigtighed for eksterne interessenter, som ikke er underlagt reguleringen, og dermed kan 

have svært ved at gennemskue den og de afledte effekter, som påvirker prisfastsætningen af udlån. Det er 

vores forhåbning, at øget gennemsigtighed omkring erhvervsudlån på bankmarkedet vil skabe større 

konkurrence ved at øge kundernes forhandlingsstyrke. Samtidig vil modellen dog også kunne finde 

anvendelse i banksektoren som nedre grænse for priskvoteringer på udlån, og hos tilsyn som baseline for 

en estimering af ”producer surplus”, og for hvorvidt banker tjener en merprofit på erhvervsudlån. Med en 

berettigelse som tager afsæt i de bredde anvendelsesmuligheder og de potentielle store samfundsmæssige 

implikationer, vil vi søge at besvare følgende problemformulering: 

Opstil en model der på baggrund af bankers forretningsmodel og gældende lovkrav beregner bankers 

fulde ressourcetræk og omkostningsbelastning på marginalforretninger, og som under almindelige 

økonomiske antagelser vil angive prisen på bankfinansiering for erhvervsvirksomheder 

Til styring af vores analyse har vi opstillet følgende delspørgsmål: 

- Hvilke elementer bør indgå i bankers prisfastsætning af erhvervsudlån? 

- Hvordan påvirker lovkravene bankernes økonomiske omkostninger på marginalforretninger og 

dermed den minimumsrente, de vil kunne tilbyde? 

- Hvad koster bankers finansiering under modellens forudsætninger, og hvad er retvisende priser på 

de afledte omkostninger af risiko og driftsbelastningen? 

4 Teoretisk udgangspunkt 
Den finansielle teori er sjældent entydig, og det følgende kapitel vil derfor fungere som udgangspunkt for 

den videre analyse igennem diskussion af de centrale teorier og begreber. 

4.1 Bankers forretningsmodel 
En bank er i sin grundform karakteriseret ved at agere som mellemled mellem, på den ene side, juridiske 

enheder med overskydende kapital, det være sig virksomheder, privatpersoner, det offentlige eller lign., og 

på den anden side juridiske enheder med et finansieringsbehov. Ved at opkræve en højere rente på udlån 

end den der tilbydes til bankens indlånere, tjener banken på rentemarginalen (”spreadet”) imellem indlåns- 

og udlånsrenten. Udover den klassiske ind- og udlånsforretning tilbyder banker også en række relaterede 

ydelser, hvor profitten skabes gennem gebyrer som valutaveksling, aktiehandel, pengeoverførsler osv. 
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Fokus i denne opgave vil dog være på omkostningerne ved udlån til virksomheder og vi vil derfor afgrænse 

os til udelukkende at fokusere på den klassiske udlånsforretning. 

Det er selvfølgelig en grov forsimpling at opstille bankens tilbudte indlånsrente, som den relevante hurdle 

rate for den pris banken må opkræve på sine udlån. For det første må banken tage højde for 

konkursrisikoen ved den pågældende låntager, som er bestemt af det forventede tab ved en konkurs og 

eventuelle sikkerhedsstillelser samt sandsynligheden for konkurs. Dette må inkorporeres i bankens 

prissætning. Derudover vil banken ikke nødvendigvis udelukkende finansiere sig med indskud fra sine 

indlånere, ligesom den typiske kapitalstruktur består af en bred vifte af forskellige instrumenter.  

Afkastkravet, samt de relative andele af komponenterne der udgør bankens kapitalstruktur, må estimeres 

før de gennemsnitlige kapitalomkostninger kan beregnes. Slutteligt må banken også tage sig betalt for 

lånets belastning på de administrative ressourcer, som indgår i driften af lånet. Dermed kan vi allerede nu 

på overordnet niveau, se at vores prisfastsætningsmodel må indeholde tre generelle faktorer: 

Kapitalomkostninger, forventet tab på kreditten og belastningen på bankens driftsomkostninger. 

Ved vurdering af det enkelte udlån anlægger vi i analysen en porteføljebetragtning med udgangspunkt i en 

antagelse om, at banken i forvejen har en bred og diversificeret portefølje af udlån. Ligesom antallet af 

aktiver i porteføljen går imod uendelig, vil den aktivspecifikke risiko gå imod nul (Bodie et al., 2014). 

Dermed er det ikke relevant at vurdere risikoen på det enkelte udlån isoleret, men vi må i stedet vurdere, 

hvordan det enkelte udlån bidrager til den samlede porteføljes risiko.  

4.2 Kapitalstruktur 
En virksomheds kapitalstruktur beskriver i den simpleste form virksomhedens finansieringsvalg ved 

henholdsvis egenkapital og fremmedkapital. Virksomheden står overfor næsten endeløse muligheder i 

forhold til forskellige instrumenter og sammensætninger heraf. Spørgsmålet bliver dermed, om der findes 

en optimal kapitalstruktur, der minimerer virksomhedens kapitalomkostninger og derigennem maksimerer 

virksomhedens værdi her og nu. 

4.2.1 M&M propositionerne 

Lærebogstilgangen til denne problemstilling tager udgangspunkt i M&M propositionerne fremført af Miller 

og Modigliani. Proposition 1 siger, at en virksomhed ikke kan ændre sin markedsværdi blot ved at splitte 

sine pengestrømme op i forskellige dele. Virksomhedens værdi kommer fra dens reale aktiver, og er 

dermed uafhængig af hvilke krav, der er herpå, igennem den valgte kapitalstruktur. I M&M proposition 2 

beskriver Miller og Modigliani, hvordan det forventede afkast på virksomhedens egenkapital stiger i takt 

med at virksomhedens gearing øges. I takt med at virksomheden udskifter den ”dyre” egenkapital med den 

”billige” fremmedkapital vil risikoen på den resterende egenkapitalandel stige, og investorerne vil hæve 
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deres afkastkrav. Det øgede afkastkrav på egenkapitalen vil præcis modsvare den ”rabat”, der er opnået 

ved at udskifte egenkapital med fremmedkapital. Dermed vil virksomhedens gennemsnitlige 

kapitalomkostninger være uændrede på tværs af forskellige kapitalstrukturer, og virksomhedens værdi kan 

derfor ikke ændres ved skift i kapitalstruktur. Proposition 1 og 2 antager perfekte kapitalmarkeder, 

fuldstændig uden friktioner (Brealey et al., 2014). 

4.2.2 Basel III og M&M propositionerne 

Ovenstående tilgang til valget af kapitalstruktur har en klar implikation for indvirkningen af de øgede 

kapitalkrav fra Basel III på bankernes kapitalomkostninger; hvis M&M holder er de irrelevante. Med 

udgangspunkt i dette kan der derfor stilles spørgsmålstegn ved bankernes store fokus på og beklagelser 

over de skærpede kapitalkrav. 

Hvad enten politikerne og embedsmændene vil erkende det eller ej, kommer den øgede regulering til at koste 

bankerne og dermed også kunderne på pengepungen. (…) Ifølge Nykredit vil de øgede kapitalkrav bl.a. 

fordoble bidragssatsen. (Bindslev, 2013). 

Eftersom virksomheders kapitalstruktur ingen indvirkning har på deres gennemsnitlige 

kapitalomkostninger, vil regulering af bankers kapitalstruktur igennem Basel III ingen effekt have på 

bankernes kapitalomkostninger. En øget andel af den ”dyre” egenkapital vil blot sænke egenkapitalens 

risiko, og dermed pris, akkurat så meget, at de gennemsnitlige kapitalomkostninger vil forblive uændrede 

på trods af den ændrede kapitalstruktur. M&M propositionerne som beskrevet indtil nu bygger dog på 

perfekte kapitalmarkeder uden nogle markedsfriktioner. I det følgende præsenteres tre mulige forklaringer 

på relevansen af skærpede kapitalkrav for bankernes kapitalomkostninger. 

4.2.3 Virkelighedens friktioner 

Som beskrevet ovenfor bygger M&M propositionerne på strenge antagelser om perfekte kapitalmarkeder. I 

virkelighedens verden er der dog en række friktioner, der spænder ben for irrelevansargumentet som 

præsenteret ved M&M propositionerne. Eksempler på virkelighedens imperfektioner er asymmetrisk 

beskatning af fremmed- og egenkapital, konkursomkostninger, incitamenter til gaming, asymmetrisk 

information, risikooverførsel osv. 

Det danske skattesystem giver fradrag for renteomkostninger hvorimod udbyttebetalinger ikke er 

fradragsberettigede. Skattesystemet favoriserer altså gæld over egenkapital. Dermed skaber 

skattesystemet incitamenter for danske virksomheder til at maksimere den samlede gældsandel. Der er dog 

en række modvirkende faktorer, som forhindrer ekstremet med 100% fremmedkapitalsfinansiering. I takt 

med at virksomheden øger sin gearing, øges sandsynligheden for konkurs. En konkursproces er forbundet 

med betydelige omkostninger, som vil påhvile virksomhedens kreditorer. Når konkurssandsynligheden 
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øges, vil virksomhedens kreditorer derfor kræve en højere pris for at stille kapital til rådighed. 

Fordelagtigheden ved gæld overfor egenkapital mindskes altså i takt med at konkurssandsynligheden øges. 

Udover de direkte konkursomkostninger netop beskrevet vil kreditorerne også tage højde for de indirekte 

konkursomkostninger i deres prissætning. De indirekte omkostninger er svære at kvantificere og opstår 

inden den faktiske konkursbegæring, udelukkende som følge af risikoen for at en konkurs indtræffer. Øget 

konkurssandsynlighed medfører øget forsigtighed for virksomhedens kunder og leverandører, hvilket kan 

medføre svigtende salg, kortere kredittider, forværrede betingelser osv. En anden indirekte 

konkursomkostning følger af de optionslignende karakteristika forbundet med egenkapitalen skabt af 

aktionærernes begrænsede hæftelse. Aktionærerne holder effektivt en call option med virksomheden som 

det underliggende aktiv og den nominelle værdi af gælden som ”strike-pris”. Eftersom værdien af optioner 

stiger ved øget risiko, er det i aktionærernes interesse at øge virksomhedens risikotagning for på den måde 

at øge værdien af deres option. I takt med at virksomhedens værdi nærmer sig den nominelle værdi af den 

udestående gæld eller falder under denne øges incitamentet til at tage meget store risici, og en eventuel 

værdiforøgelse der skabes for aktionærerne sker derfor på bekostning af virksomhedens kreditorer. Dette 

er problematisk for kreditorerne, eftersom aktionærerne har bestemmende indflydelse over 

virksomhedens operationelle beslutninger. Både de direkte og indirekte konkursomkostninger stiger, i takt 

med at konkurssandsynlighed øges, hvilket vil hæve virksomhedens fremmedkapitalomkostninger. 

Omkostningerne ved konkurs varierer afhængigt af virksomhedens type af aktiver og af hvilken salgsværdi 

disse vil have ved en konkurssituation. Virksomheder med betydelige materielle aktiver kan dermed 

operere med en mere aggressiv gearing end virksomheder, hvor aktiverne hovedsageligt består af 

brandingværdi, viden, interne processer eller lignende som ikke vil være aktiveret på balancen (Brealey et 

al., 2014). 

4.2.3.1 Pecking order teorien 

Pecking order teorien tilføjer en alternativ forklaring til virksomheders valg af kapitalstruktur. 

Udgangspunktet herfor ligger i informationsasymmetrien imellem virksomhedens ledelse og 

kapitalmarkedsinvestorerne. Virksomhedens ledelse må alt andet lige antages at have den bedste ide om 

virksomhedens sande værdi. Dermed vil de afholde sig fra at udstede ny egenkapital, når virksomhedens 

aktiekurs ligger under, hvad ledelsen vurderer som virksomhedens sande værdi. Omvendt vil de være 

positivt stemt overfor at udstede ny aktiekapital, når den gældende aktiekurs ligger over deres vurdering af 

den sande værdi. Ovenstående incitamenter er kapitalmarkedsinvestorerne opmærksomme på, og de vil 

derfor kræve en rabat på nye egenkapitaludstedelser, hvilket vil presse aktiekursen ned på virksomheder, 

der vælger at udstede ny egenkapital. Denne effekt skaber en præference for fremmedkapital overfor 
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egenkapital. Denne logik kan udvides til virksomhedens andre finansieringskilder, hvor der grundet 

signalværdien vil være præference for at benytte de kilder, hvor virksomhedens udsigter har mindst 

betydning for investorerne. Derfor forudsiger pecking order teorien, at virksomheden først vil benytte 

internt genererede pengestrømme, og såfremt behovet for ekstern finansiering skulle opstå, vil 

virksomheden udstede de sikreste aktivklasser først, og kun benytte egenkapitalfinansiering som sidste 

mulighed. Egenkapital vurderes altså som den dyreste finansieringskilde ifølge pecking order teorien 

(Brealey et al., 2014). 

4.2.3.2 Risikooverførsel 

Begrebet risikooverførsel dækker i denne sammenhæng over tilfælde, hvor virksomheders risikotagning 

ikke påhviler virksomhederne fuldt ud. Princippet herfor er identisk med argumentet om gaming imellem 

aktionærer og kreditorer berørt ovenfor, hvor aktionærerne har interesse i at øge risikoen, eftersom en del 

af det mulige tab vil lande på kreditorerne. Denne form for risikooverførsel ses for kreditinstitutter desuden 

i form af implicitte statsgarantier. Såfremt markedet forventer, at staten vil træde ind i tilfælde af en 

konkurs, vil kreditorer og aktionærer kræve et lavere afkast, og forventningen om en statsgaranti vil 

dermed fungere som et subsidium til kreditinstitutterne. Den samme effekt skabes af indskydergarantier 

som ved Garantiformuen, hvor indskuddene ikke står mål med den individuelle risikotagning. Eftersom 

indskuddene, dvs. omkostningen ved dækningen, er bestemt af de gennemsnitlige konkurstab for alle 

kreditinstitutter omfattet af garantien, vil der ske en risikooverførsel fra de institutter, der tager mere risiko 

end gennemsnittet til dem, der tager mindre risiko end gennemsnittet. På de dele af indlåneres indskud der 

er sikret af Garantiformuen, vil indlånerne kræve et mindre afkast end påkrævet, hvis eksponeringen var 

direkte imod det enkelte institut. Risikooverførsel repræsenterer dermed endnu en forklaring på, hvorfor 

bankers finansiering ikke nødvendigvis er prissat korrekt i markedet (Økonomi- og Indenrigsministeriet, 

2014). 

4.2.3.3 The low risk anomaly 

Baker og Wurgler (2013) har undersøgt sammenhængen mellem bankers kapitalstruktur samt deres 

forhold mellem risiko og afkast. Deres studie er baseret på historiske amerikanske data, men lignende 

anomalier er fundet i studiet af internationale data (Ang et al. 2009), og vi anvender derfor deres resultater 

analogt på europæiske banker. Baker og Wurgler finder, at bankers risiko målt ved beta stiger i takt med 

øget gearing. Ved øget gældsandel stiger risikoen på egenkapitalen og første del af M&M propositionerne 

holder dermed ifølge Baker og Wurgler. Spørgsmålet bliver derfra, hvorvidt en øget beta-værdi også 

medfører en stigning i afkastkravet på egenkapitalen? Her viser deres studie af amerikanske banker over de 

sidste 40 år, at dette ikke er tilfældet. Selv uden at risikojustere afkastet viser det sig, at afkastet på 

bankerne med de laveste beta-værdier er højere end afkastet på bankerne med de højeste beta-værdier. 
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Dette resultat er tidligere vist på andre datasæt i den finansielle akademia, og det er kendt som ”the Low 

Risk Anomaly”. Ovenstående resultat er i direkte modstrid med Miller og Modiglianis sætninger om 

konstante kapitalomkostninger på trods af skiftende kapitalstruktur. Størrelsen på den påviste 

kapitalomkostningseffekt af en stigning i bankers andel af kernekapital i forhold til deres risikovægtede 

aktiver leder Baker og Wurgler til at konkludere, at skærpede kapitalkrav til bankerne kan lede til 

væsentlige stigninger i deres kapitalomkostninger. 

4.2.3.4 Basel III i den virkelige verden 

Under den strammeste teoretiske tilgang til kapitalstruktur kan de skærpede regulativer under Basel III ses 

som et irrelevant side note for bankerne, som kun de respektive compliance-afdelinger bør bekymre sig 

om. Grundet skattehensyn, konkursomkostninger, informationsasymmetri og ”the Low Risk Anomaly” er 

det dog klart, at bankerne ikke bør tage let på effekten af ændringerne i Basel-regulativerne. Vi er derfor 

ikke betænkelige ved at opbygge modellen omkring antagelsen om, at nogle former for kapital er dyrere 

end andre, og at kapitalomkostningen derfor varierer med kapitalstrukturen. 

5 De lovgivningsmæssige rammer 
For at forstå den gældende lovgivning og motiverne bag den følger her først en kort beskrivelse af krisen, 

der ramte de globale finansielle markeder i anden halvdel af 2007. Lovgivningen, som den er i dag, er i høj 

grad et produkt af de erfaringer der blev gjort i årene optil, under og efter den finansielle krise. Derfor 

følger en beskrivelse af de reaktioner og modsvar som både EU og Basel Komiteen er kommet med siden, 

og som har formet lovgivningen til det den er i dag. Derefter går vi videre til en kort diskussion af hvordan 

Basel III er implementeret i EU. 

5.1 Den finansielle krise 
Overskydende likviditet kombineret med lave globale renter identificeres af Larosière gruppen (2008) som 

de primære drivere bag den seneste globale finansielle krise. Årene op til krisen var præget af favorable 

makroøkonomiske forhold med lav inflation og et lavt renteniveau. Den megen overskydende likviditet 

medførte ikke øget forbrugerprisinflation, men blev i stedet oversat til kraftigt stigende aktivpriser. 

Det lave renteniveau og det betydelige likviditetsoverskud i årene op til krisen pressede investorerne til at 

finde alternative måder at skabe et acceptabelt afkast på. Samtidig hermed, og på grund af dette, var der 

en tendens til øget finansiel innovation i den finansielle sektor; nye produkter hvis formål var at sprede 

risiko bedre, skabte mere kompleksitet og mindre transparens. Hvorvidt risikoen reelt var nedbragt eller 

blot forbundet på nye måder var mindre klart. Kombinationen af sultne investorer og øget kompleksitet 
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skabte et generelt misforhold mellem afkast og risiko udtrykt ved historisk lave risikopræmier (Larosière et 

al., 2008). 

De stigende aktivpriser var særligt udtalte i USA, hvor Taylor (2009) argumenterer for, at det amerikanske 

boligmarked var genstand for en økonomisk boble. ”Originate-to-distribute”-modellen (OTD-modellen), der 

var en vigtig del af det amerikanske boligfinansieringsmarked, nævnes som en kraftig medvirkende faktor 

til overophedningen af det amerikanske boligmarked. OTD-modellen og sekuritisering af boliglån har været 

til stede på det amerikanske boligfinansieringsmarked i omkring 40 år. Fra midten af 90’erne og frem til 

krisen udbrød, skete der dog en kraftig vækst i brugen af denne finansieringsform (Rosen, 2009). OTD-

modellen indebærer, at udstederen af boligfinansieringen videresælger fordringen umiddelbart efter 

udstedelsen af lånet til låntager. Denne dynamik har potentialet til at skabe et moral hazard problem, da 

det hurtige videresalg fritager udstederen for låntagers fremtidige konkursrisiko. Purnanandam (2010) 

finder, at et sådant moral hazard problem var tilstede på det amerikanske boligfinansieringsmarked i årene 

op til den finansielle krise, da han påviser en negativ sammenhæng mellem bankers grad af involvering på 

OTD-markedet og kvaliteten af bankernes initiale kreditvurdering af låntager. 

Ovenstående model skabte ingen problemer, så længe der var stigende boligpriser og rigelig likviditet. I takt 

med at likviditeten forsvandt fra boligfinansieringsmarkedet skete der et skift væk fra investorernes 

hidtidige uddifferentierede tilgang til de forskellige puljer af sekuritiserede boliglån. Uden et likvidt og 

velfungerende marked at afhænde produkterne i blev de enkelte låns karakteristika en vigtig parameter for 

investorerne. De forskellige sekuritiserede puljer var differentierede på en række forskellige parametre som 

geografisk beliggenhed, kvaliteten af bankens oprindelige kreditvurdering, lånets dokumentation, låntagers 

indkomst osv. Informationen om de komplekse produkter blev derfor af afgørende betydning. Dette skabte 

et informationsasymmetriproblem, der yderligere bidrog til kollapset på markedet for sekuritiserede 

boliglån igennem den såkaldte ”lemon-law” (Kashyap et al., 2009). Eftersom sælgeren af en MBS, CDO eller 

CDO2 alt andet lige må have en informationsfordel i forhold til potentielle købere, vil køberne mistænke 

sælgeren for at afhænde de ringeste dele af sin portefølje og dermed værdisætte alle puljer derefter. 

Eftersom sælgeren ikke vil kunne overbevise køberen om den høje kvalitet af det tilbudte produkt og 

dermed hæve prisen, vil sælgeren udelukkende afhænde de ringeste produkter i sin portefølje. Købernes 

forventning om den ringe kvalitet af det tilbudte vil derfor være en selvopfyldende profeti. 

Tab på det amerikanske boligfinansieringsmarked i juli 2007 kan i følge Larosière Gruppen (2008) ses som 

starten på den finansielle krise. Den ringe gennemsigtighed samt usikkerhed omkring placeringen og den 

endelige størrelse på tabene skabte mistillid til de globale kreditmarkeder, hvilket medførte at likviditeten 

forsvandt. Tabene på kreditmarkederne startede en ond spiral drevet af mark-to-market kravene i 
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regulativerne, som de finansielle institutioner var underlagt. Et fald i markedspriserne tvang bankerne og 

andre aktører til enten at frasælge aktiver eller rejse ny egenkapital. Den hidtidige regulering kan dermed 

beskrives som procyklisk, og modvirkning heraf er blandt fokusområderne i de nye regulativer. Signifikante 

frasalg lagde yderligere pres på aktivpriserne, hvilket igen pressede andre institutioner til at følge trop. 

Denne tendens var yderligere forværret af den manglende illikviditet på kreditmarkederne. 

5.2 EUs svar på den finansielle krise  
Efter den finansielle krise stod det klart, at de gældende regulatoriske rammer for den finansielle sektor 

havde været utilstrækkelige til at sikre den ønskede stabilitet på de finansielle markeder. Som reaktion 

herpå nedsatte Europa Kommissionen en gruppe ledet af Jacques de Larosière, hvis formål var at 

undersøge årsagerne til den finansielle krise og derigennem udarbejde en række anbefalinger til en 

reformering af EU-regulativerne gældende for aktørerne i den finansielle sektor (COM (2009) 0114, final). 

Larosière gruppen (2009) udstedte 31 konkrete anbefalinger omhandlende regulatoriske, overvågnings- og 

krisehåndteringsspørgsmål. 

5.2.1 The European System of Financial Supervision (“ESFS”) 

Blandt anbefalingerne i Larosière rapporten var bl.a. oprettelsen af et decentraliseret europæisk netværk til 

overvågning af den finansielle sektor. Denne anbefaling er fulgt igennem oprettelsen af ESFS i 2011, som 

dækker over systemet af mikro- og makrotilsyn i den Europæiske Union (Europa Parlamentet, ingen dato). 

5.2.1.1 Mikrotilsyn 

Mikrotilsynet på det europæiske niveau udøves gennem ”European Supervisory Authorities” (”ESAs”), der 

består af tre forskellige instanser henholdsvis ”European Banking Authority” (”EBA”), ”European Insurance 

and Occupational Pensions Authority” (”EIOPA”) og ”European Securities and Markets Authority” (”ESMA”). 

EBA, EIOPA og ESMA danner tilsammen en fælles komite, hvis opgave er at etablere overordnet 

koordination for at sikre tilsynskonsistens. 

Tilsyn med kreditinstitutter falder under EBA, hvis ansvar inkluderer sikring af effektiv og tilstrækkelig 

overvågning, ensartede regulatoriske rammer på tværs af medlemslande, forbrugerbeskyttelse, 

koordinering af den europæiske overvågning osv. Derudover udarbejder EBA tekniske standarder, der 

fungerer som tillæg til de europæiske forordninger og direktiver på området.  

Udover tilsynet på europæisk niveau vil hvert medlemsland have sine egne myndigheder med ansvar for 

tilsynet med den finansielle sektor. Disse tilsynsmyndigheder vil være repræsenteret i de respektive ESA’er. 

I Danmark varetages tilsynet med de finansielle virksomheder af Finanstilsynet. 
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5.2.1.2 Makrotilsyn 

European Systemic Risk Board (”ESRB”) varetager makrotilsynet i unionen. Målet hermed er at forebygge 

og mindske systemiske risici i det europæiske finansielle system. ESRB har et tæt samarbejde med andre 

internationale myndigheder som IMF og ”The Financial Stability Board”. ESRB er ledet af den siddende 

præsident i den europæiske central bank (”ECB”). 

5.3 Basel-komiteen 
Efter Bretton Woods systemets kollaps i 1973 blev det klart for G10 landene, at stabiliteten på de 

finansielle markeder måtte sikres gennem et sæt ensrettede retningslinjer for regulering og overvågning af 

den finansielle sektor. Til dette formål oprettedes i slutningen af 1974 en komite, bestående af alle G10 

lande; denne komite er, hvad vi i dag kender som Basel Komiteen. Antallet af medlemmer er blevet udvidet 

fra de oprindelige 10 i to omgange; først i 2009 og igen i 2014, og komiteen omfatter nu i alt 28 

medlemslande. Formandskabet vælges for perioder á 3 år og den nuværende formand er Stefan Ingves, 

Sveriges nationalbankdirektør. Basel-komiteen har ingen lovgivende magt og søger udelukkende indflydelse 

igennem offentliggørelse af vejledninger og retningslinjer (Bank for International Settlements, 2015). 

5.4 Basel III 
Basel Komiteen udgav sit første sæt retningslinjer i 1988, ”the Basel Capital Accord” også kendt som Basel I. 

Det primære fokus under Basel I var sikring af stabiliteten i banksektoren ved minimumskrav til bankernes 

andel af kapital i forhold til risikovægtede aktiver (8%). Det var fra starten tiltænkt, at Basel I skulle udvikle 

sig over tid (Bank for International Settlements, 2015). 

Efter en række ændringer og udvidelser til 1988-aftalerne (Basel I) valgte Basel Komiteen i 1999 at 

igangsætte udviklingen af et nyt regelsæt ”the Revised Capital Framework” som erstatning for Basel I. De 

nye rammer blev kendt som Basel II, og de udvidede det oprindelige fokus på kapitalkrav med to yderligere 

områder; overvågning af kapitalkrav og interne processer samt et offentliggørelseskrav. Basel II’s 

retningslinjer var altså opdelt i tre søjler. Efter 5 års konsultationer med branchen, eksperter og 

medlemslandenes nationalbanker, offentliggjorde Basel Komiteen Basel II retningslinjerne i juni 2004 (Bank 

for International Settlements, 2015). 

Under og efter den finansielle krise stod det klart, at en opdatering af Basel II var nødvendig og allerede i 

juli 2009 offentliggjorde Basel Komiteen en række tilføjelser til Basel II omhandlende sekuritisering, trading 

book eksponeringer og andre komplekse problemstillinger. En omfattende opdatering af Basel II var dog 

nødvendig, hvilket også var blandt anbefalingerne i Larosière rapporten (2009). Denne opdatering kom i 

2010 med et sæt nye standarder; Basel III. Basel III retningslinjerne indeholdt udover en styrkelse af de tre 

søljer fra Basel II, rammer for en række nye områder, bl.a.; kernekapitalbuffere, udvidet modcyklisk 
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kapitalbuffer, gearing, likviditetsbehov og identificering af samt skærpede krav til systemisk vigtige banker 

(Bank for International Settlements, 2015).  G20 lederne tilsluttede sig Basel III retningslinjerne ved G20 

topmødet i 2010 i Seoul (Bank for International Settlements, 2012). 

5.4.1 EU implementeringen af Basel III 

Eftersom Basel Komiteen ikke har nogen direkte lovgivende beføjelser, er det op til de enkelte 

medlemslande at implementere Basel III retningslinjerne i de gældende regulativer for den finansielle 

sektor. I den Europæiske Union er denne implementering sket igennem hhv. Kapitalkravsforordningen 

(Capital Requirements Regulation – CRR) og Kapitalkravsdirektivet (Capital Requirements Directive IV – CRD 

IV) (European Banking Authority, ingen dato). Både forordninger og direktiver er bindende og almengyldige 

for medlemslandende, men kun forordninger er direkte gældende, hvorimod direktiver først skal 

gennemføres i national lovgivning (Dahl, 2012). CRR og CRD erstatter to tidligere EU direktiver 2006/48 og 

2006/49, og der er dermed sket et skift imod mere direkte regulering ved anvendelse af forordninger, 

hvilket understreger vigtigheden af Basel III regulativet i EU’s øjne. Samordning af den nationale regulering 

gennem EU-lovgivning bidrager til sikringen af et velfungerende indre marked i den Europæiske Union. 

5.5 Kapitalkravsdirektivet (CRD IV) 
Kapitalkravsdirektivet (Rådets Direktiv 2013/36/EU) regulerer tilladelsen til at drive virksomhed samt de 

tilsynsmæssige rammer for kreditinstitutter og investeringsselskaber. Dette inkluderer krav til forhold som 

startkapital, selskabets ledelse, selskabsdeltagere, instituttets navn og principperne for tilsyn samt 

myndighedernes beføjelser, udveksling af oplysninger, tavshedspligt og lignende. Kapitalkravsdirektivet er 

vedtaget i Europa Parlamentet og Rådet for den Europæiske Union samtidig med kapitalkravsforordningen, 

og det er tiltænkt, at direktivet ses i sammenhæng med forordningen (Rådets Direktiv 2013/36/EU). 

Eftersom den opstillede problemformulering beskæftiger sig med den marginale effekt af en enkelt 

udlånsforretning, vil vi ikke behandle betingelserne for tilladelse til at drive pengeinstitut virksomhed og de 

tilsynsmæssige rammer for kreditinstitutter og investeringsselskaber beskrevet i kapitalkravsdirektivet. Den 

primære behandling af lovgivningen i forbindelse med en marginal udlånsforretning vil derimod 

koncentrere sig om CRR forordningen, med enkelte reference til CRD-IV hvor det er relevant. 

5.6 Kapitalkravsforordningen (CRR) 
Kapitalkravsforordningen (Rådets Forordning (EU) 575/2013) fastsætter de tilsynsmæssige krav til 

kreditinstitutter og investeringsselskaber. Forordningens overordnede mål er defineret, som tilskyndelsen 

til almennyttig bankvirksomhed med samtidig begrænsende effekt på finansiel spekulation. Forordningen 

tilsigter at sikre finansiel stabilitet blandt aktørerne på de finansielle markeder samt at sikre en høj grad af 

sikkerhed for indskydere og investorer i unionen. Efter anbefaling fra Larosière gruppen tager mikrotilsynet 
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i forordningen hensyn til den makroøkonomiske udvikling for at sikre den størst mulige effektivitet af 

reguleringen. 

Forordningen er som nævnt ovenfor umiddelbart gældende i alle medlemslande. Dette sikrer ensartede 

betingelser for, og krav til, institutterne i samtlige medlemslande, hvilket understøtter tilliden til de 

finansielle markeder på tværs af medlemslandene i den Europæiske Union. Ensartede regler modvirker 

samtidig den konkurrenceforvridning, der kunne opstå i kraft af divergerende nationale lovgivninger 

(Rådets Forordning (EU) 575/2013). 

Kapitalkravsforordningen er opdelt i 11 overordnede dele med videre inddeling i afsnit under hver del. I 

Figur 1 nedenfor er forordningens struktur og indhold illustreret. 
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Figur 1: Oversigt over indholdet i Kapitalkravsforordningen
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6 Gennemgang af de centrale punkter i Basel III regulativet 
I det følgende gennemgås Basel III regulativet, som det er implementeret i EU lovgivningen gennem CRR 

forordningen og CRD IV direktivet, da det er disse bestemmelser, som har direkte indflydelse på de danske 

banker og dermed erhvervslånemarkedet. CRR er som nævnt umiddelbart gældende i dansk lovgivning, 

mens CRD IV blev implementeret i lov om finansiel virksomhed med virkning fra 31. marts 2014 i lov nr. 268 

af 25/03/2014. 

Eftersom vi ønsker at opstille en model til prissætning af erhvervsudlån, afgrænser vi os til udelukkende at 

behandle de artikler, der påvirker kreditinstitutionerne ved den marginale udstedelse af lån til 

virksomhedskunder. Der er i lovgivningen fire generelle effekter, der må tages højde for, når det marginale 

udlån skal prissættes; kapitalgrundlagskravene inklusiv bufferkrav, risikovægtningen af eksponeringer, krav 

til gearingsratioen og likviditetskravene. Vi vil i det følgende behandle hvert enkelt punkt, og 

udgangspunktet herfor vil igennem hele gennemgangen være erhvervsudlån, og vi vil derfor ikke behandle 

den del af lovgivningen, der ikke har indflydelse her på.  

6.1 Kapitalkrav 
Et af de centrale punkter i finanskrisen var bankernes rådighed over kapital og ikke mindst 

tabsabsorberingen af denne kapital (Nyberg & Andersson, 2010). Dette afspejler sig naturligt nok i et øget 

fokus i Basel III regulativet, både hvad angår kvantiteten og kvaliteten af kapitalen. Dette har betydet 

højere og strengere kapitalkrav (kvantitet) samt en re-definition af kapitalgrundlaget og kravene til hvilken 

kapital, der må indregnes (kvalitet). Kapitalkravet er således helt centralt i lovgivningen. Kapitalkravene i 

Basel III bygger videre på søjle I i Basel II, som dog havde noget lempeligere krav både til kvantiteten og 

kvaliteten af kapitalen. Formålet med kapitalkravene er både at sikre, at bankerne har nok kapital og at 

kapitalen er af en passende kvalitet til at kunne modstå finansiel ustabilitet og uforudsete driftstab (Köffer, 

2014). Den finansielle krise gjorde det klart, at kapitalgrundlaget i mange banker ikke var tilstrækkeligt til at 

dække de tab, man oplevede, og desuden var tabsabsorberingsevnen i instrumenterne heller ikke god nok, 

hvilket betød, at staten måtte dække store tab hos nogle af de største banker. Dermed skete der en 

overførsel af risiko fra banken over på staten, hvilket betød, at visse instrumenter reelt slet ikke indeholdt 

den risiko, de var prissat efter (Niemayer, 2016).  

Kapitalgrundlagskravene i lovgivningen definerer minimumsbeholdningen af egenkapital og andre 

kapitalinstrumenter, som banken til enhver tid skal besidde for fortsat at måtte drive bankforretning. 

Lovkravene fastsætter dermed ikke kun hvor meget kapital, der skal til for at opretholde tilliden til det 

finansielle system og nedsætte risikotransferen fra investorerne over på staten, men også hvor stor en 

andel fremmedfinansiering bankerne kan lægge til grund for udlån.  
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6.1.1 Øget kvalitet af kapital – re-definition af kapital klasser 

Det regulative fokus har naturligt nok været på at begrænse graden af risikotransfer, og i relation til 

kapitalkravene har dette derfor givet et fokus på kvalitet og på instrumenternes evne til at absorbere tab. 

Dette har afspejlet sig i definitionen af kapitalgrundlaget i Basel III, dvs. de kapitalinstrumenter, som må 

regnes med til bankens kapitalgrundlag, når kapitalratioerne opgøres. Kapitalgrundlaget opdeles i 3 

forskellige klasser jf. art. 72 og 25 i kapitalkravsforordningen (Rådets Forordning (EU) 575/2013): Egentlig 

kernekapital (common equity tier 1 capital eller core tier 1 capital), hybrid kernekapital (additional tier 1 

capital eller other tier 1 capital) og supplerende kapital (tier 2 capital). Egentlig kernekapital og hybrid 

kernekapital udgør tilsammen kernekapitalen, mens kernekapital og supplerende kapital udgør 

kapitalgrundlaget. Kernekapitalen er påtænkt at skulle dække tab fra driftsaktiviteten, og den kaldes derfor 

også ”going concern”-kapital, mens supplerende kapital skal dække tab efter banken er gået konkurs og 

kaldes ”gone concern”-kapital.  

Værdien af den højeste kvalitet kapital; den egentlige kernekapital vil i ”going concern”-situationen, være 

fuldt variabel med værdien af instituttet, og vil dermed fuldt ud absorbere de tab, som måtte følge af 

driften under normale omstændigheder. Samtidig vil den egentlige kernekapital ikke have nogen krav mod 

boet ved konkurs. Derefter står den hybride kernekapital, der er egenkapitallignende instrumenter, som 

ikke kan begære instituttet konkurs, og dermed heller ikke vil have et prioritetskrav på boet. Princippet i 

lovgivningen er, at værdien af kernekapitalen vil være tabt i tilfælde af konkurs fordi konkurs først 

indtræffer, når det har vist sig, at kernekapitalen ikke kunne bære tabene (se Figur 2). Først når det står 

klart, at bankens drift ikke kan fortsætte, bruges den supplerende kapital til at dække tabene, og dermed 

tages hul på kreditorrækkefølgen bagfra (Niemayer, 2016). Desuden er der som tidligere nævnt også 

inkluderet kapitalbuffere i lovgivningen, som skal kunne absorbere markedschok, og som gennemgås 

senere. 

Figur 2: Kapitalstruktur og tabsabsorbering 
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Vi vil nu gå nærmere ned i hver af kapitalklasserne, som udgør kapitalgrundlaget og beskrive kravene for 

indregning af kapitalposter. Vi vil ikke komme ind på kravene til, hvordan posterne må indregnes, dvs. 

hvordan de skal opgøres, men kun hvilke poster der må klassificeres. Generelt gælder for alle typer af 

kapital, at så snart indregningskravene ikke længere er opfyldt, må kapitalposten med øjeblikkelig virkning 

ikke længere indregnes i den pågældende klasse, ligesom en evt. overkurs ved instrumentets emission 

heller ikke må indregnes længere. 

6.1.1.1 Egentlig kernekapital (Core tier 1) 

Den egentlige kernekapital skal være af højeste kvalitet, og den er defineret i art. 26 og 27 af 

kapitalkravsforordningen (Rådets Forordning (EU) 575/2013). Egentlig kernekapital er i princippet 

egenkapital, og er derfor evigt løbende, og har kun et residualkrav ved likvidation. Det består af 

kapitalinstrumenter, som opfylder kravene i art. 28 og 29 i CRR forordningen samt overkurs ved emission af 

kapitalinstrumenter, som opfylder samme krav. Desuden må bl.a. overført resultat og andre reserver også 

bruges, men kun hvis de kan anvendes til dækning af instituttets tab og risici straks og uden begrænsninger, 

når de indtræffer. Det er Finanstilsynet (og ultimativt EBA), som vurderer, om instrumenter kan indregnes 

efter art. 28 og 29, og alle nye udstedelser skal godkendes, inden de kan indregnes som egentlig 

kernekapital. EBA offentliggør en liste med de godkendte kapitalinstrumenter for hvert enkelt 

medlemsland, jf. art. 26, stk. 3. I Danmark er der tre godkendte instrumenter (EBA, 2015) henholdsvis 

aktiekapital, der er godkendt under art. 28 samt garantkapital og andelskapital, der begge falder under art. 

29 i CRR. Kapitalinstrumenter, som offentlige myndigheder har tegnet i nødsituationer, kan desuden 
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medregnes, hvis de opfylder en række krav som gør, at EBA betragter det som statsstøtte, ifølge art. 31 

(Rådets Forordning (EU) 575/2013).   

Desuden foreskriver CRR forordningen (Rådets Forordning (EU) 575/2013) en række poster, som skal 

fradrages i den egentlige kernekapital i art. 36-47 med enkelte undtagelser i art. 48 og 49. Dette omhandler 

bl.a. immaterielle aktiver, udskudte skatteaktiver som afhænger af fremtidig rentabilitet og aktiver i 

ydelsesbaserede pensionskasser, som er ført på balancen. Beholdninger af egne instrumenter, 

instrumenter i koncernforbundne selskaber og krydsejerskab skal modregnes i den opgjorte værdi af den 

egentlige kernekapital. Skatter på kernekapitalposter, som kan forudses på udstedelsestidspunktet, skal 

også modregnes, ligesom komponenter som skal fratrækkes den hybride kernekapital, men som er større 

end denne, også skal fratrækkes den egentlige kernekapital.  

6.1.1.2 Hybrid kernekapital (additional tier 1) 

Hybride kernekapitalinstrumenter er defineret i CRR forordningens art. 51 (Rådets Forordning (EU) 

575/2013) som kapitalinstrumenter, der opfylder en række af krav defineret i art. 52 samt overkurs ved 

emission for disse instrumenter. Hybrid kernekapital består altså udelukkende af kapitalinstrumenter, og 

ikke af f.eks. reserver som må medregnes i den egentlige kernekapital. Desuden må hybrid kernekapital 

naturligvis ikke kvalificeres som hverken egentlig kernekapital eller supplerende kapital. Den hybride 

kernekapital er en del af instituttets kernekapital, og skal derfor fungere som buffer imod de tab, som 

instituttet må forventes at have på den løbende drift. Den hybride kernekapital skal derfor fungere som 

”kvasi” egenkapital igennem;  

- de facto evigtløbende profil 

- Fleksibilitet for det udstedende institut til at udsætte udbyttebetalinger  

- Ingen prioritetskrav ved instituttets likvidation 

Instrumentet skal være udstedt og fuldt indbetalt, og der gælder et armslængdeprincip med hvem, der må 

have købt og finansieret instrumenterne. Hvis ikke instituttet selv har udstedt instrumenterne direkte, skal 

det være en enhed som er konsolideret med instituttet, og provenuet skal være fuldt til rådighed for 

instituttet uden begrænsninger. Desuden skal instrumenterne være efterstillet supplerende kapital i 

kreditorrækkefølgen, og der må ikke være stillet sikkerhed eller garanti, som forbedrer prioriteten af 

nærtstående parter eller koncernforbundne selskaber. Hybrid kernekapital-instrumenter skal som 

udgangspunkt være evigt stående uden incitamenter til førtidig indfrielse, men kan indfries før tid eller 

genkøbes, hvis kriterierne i art. 77 og 78 er opfyldt og først efter 5 år. Indeholder instrumentet call 

optioner, må disse kun kunne udnyttes af udstederen. Derudover gælder det, at instrumentets hovedstol 

enten nedskrives eller konverteres til egenkapital, når instituttets egentlige kernekapitalprocent falder til 

under 5,125% eller højere, hvis det er aftalt i kontrakten, jf. art. 54. Desuden må der ikke være noget i 



 

23 
 

kontrakten som forhindrer en re-kapitalisering af instituttet, og udlodninger må kun ske med midler som er 

frie til udlodning, og hvor størrelsen ikke påvirkes af kreditsituationen, men hvor udlodninger til enhver tid 

kan annulleres og bruges til at indfri forfaldne forpligtelser uden, at det betragtes som misligholdelse og 

uden, at det bebyrder instituttet yderligere.   

De hybride kernekapitalinstrumenter, som anerkendes, kan maksimalt udgøre den værdi, som ville blive 

genereret i egentlig kernekapital, hvis instrumenterne blev konverteret eller nedskrevet med det samme, jf. 

art. 54, stk. 3.  

Fradrag i den hybride kernekapital er beskrevet i CRR forordningens art. 56-60 (Rådets Forordning (EU) 

575/2013). Som ved den egentlige kernekapital skal instituttets egen beholdning af instrumenter, 

beholdninger i andre finansielle enheder og krydsejerskab (art. 56 litra b) fradrages i hybride 

kernekapitalposter. Dette gælder både direkte, indirekte og syntetiske positioner. Samlede positioner i 

finansielle institutter som ikke udgør en væsentlig kapitalandel, for både tier 1 og tier 2 kapital, og som ikke 

overstiger 10% af egentlig kernekapital, skal ikke modregnes, jf. art. 60 stk. 4. Desuden gælder, som for den 

egentlige kernekapital mht. hybrid kapital, at poster som skal modregnes den supplerende kapital, men 

som overstiger denne, skal fratrækkes den hybride kernekapital.  

6.1.1.3 Supplerende kapital (tier 2) 

Supplerende kapital er defineret i art. 62 i CRR forordningen (Rådets Forordning (EU) 575/2013). 

Kapitalinstrumenter og efterstillede lån, i det følgende kaldet instrumenterne, som opfylder kravene i art. 

63 og overkursen ved emissionen af disse må indregnes. Kun poster, som ikke kvalificeres som kernekapital, 

kan medregnes. 

Som ved hybride kernekapitalinstrumenter skal armslængdeprincippet igen gælde for hvem, der må købe 

eller finansiere instrumenterne, og provenuet skal være fuldt til rådighed for instituttet uden 

begrænsninger. Instrumenterne skal være stillet bag ved alle fordringer, som ikke er efterstillede i 

kreditorrækkefølgen, og der må ikke være noget i aftalen, som forbedrer deres prioritet.  I modsætning til 

kernekapitalinstrumenter er der ikke noget krav til supplerende kapital om ubegrænset løbetid, men 

instrumenter skal mindst have en løbetid på 5 år, og der må ikke være incitamenter til førtidig indfrielse. 

Som ved hybride kernekapitalinstrumenter må vedhæftede optioner kun kunne kaldes af udstederen og 

ved efterstillede lån af debitoren. Instrumenter må desuden kun kunne førtidsindfries, genkøbes eller 

opkræves med forudgående godkendelse fra Finanstilsynet (jf. art. 77, litra b) og først efter 5 år, med 

mindre betingelserne i art. 78, stk. 4 er opfyldt. Desuden må der ikke være påhæftede rettigheder til at 

fremskynde betalinger ift. den aftalte betalingsstruktur, og størrelsen af renter eller udbytter må heller ikke 

ændres pga. instituttets kreditsituation. 
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Igen skal egne beholdninger og beholdninger i krydsejerskab (art. 66 litra b) fradrages i supplerende 

kapitalposter. Supplerende kapitalinstrumenter i andre finansielle institutioner skal ligeledes modregnes, 

hvad end instituttet har en væsentlig kapitalandel eller ej. 

6.1.2 Øget kvantitet af kapital – højere kapitalkrav 

I CRR forordningens art. 92 er de formelle kapitalgrundlagskrav specificeret (Rådets Forordning (EU) 

575/2013). Institutter skal til enhver tid have nok kapital til at dække følgende krav, beregnet som en 

procentandel af risikovægtede aktiver: 

 Egentlig kernekapitalprocent: 4,5% 

o Består udelukkende af egentlig kernekapital 

 Kernekapitalprocent: 6% 

o Består af egentlig kernekapital og hybrid kernekapital 

 Samlet kapitalprocent: 8% 

6.1.3 Incitamenter til stimulering af udlån til mindre virksomheder - SMV-støttefaktoren 

For at anerkende SMV’ers andel og betydning for den Europæiske økonomi har man fra EU’s side inkluderet 

incitamenter til at supplere kapital til disse virksomheder, som har til formål at stimulere SMV’ernes 

finansieringsmuligheder og understøtte deres vækst (Rådets Forordning (EU) 575/2013). SMV-

støttefaktoren tillader bankerne at nedvægte kapitalkravene med en faktor på 0,7619 på engagementer 

med virksomheder, som opfylder kravene, jf. art. 501, stk. 1 i CRR. SMV-rabatten må dog kun anvendes på 

detaileksponeringer, virksomhedseksponeringer eller eksponeringer med sikkerhed i ejendomme, jf. stk. 2 

litra a. 

Kravene, som skal opfyldes, for at virksomhederne kvalificerer som SMV, følger den definition, som er 

fastsat i art. 2 i bilaget i Europa Kommissionens henstilling af 6. maj 2003. Her er en SMV defineret som en 

virksomhed med mindre end 250 ansatte og enten en omsætning mindre end eller lig med 50 mio. EUR om 

året eller en balancesum mindre end eller lig med 43 mio. EUR. Dog er det ifølge CRR art. 501, stk. 2 litra b 

kun kravet til omsætningen, som finder anvendelse på SMV-støttefaktoren. Desuden kræver samme 

stykkes litra c, at virksomhedens samlede skyldige udestående til banken ikke må være over 1,5 mio. EUR, 

hvilket gælder for hele koncernen, som virksomheden er en del af.   

Kravet er dog kun indført som en overgangsbestemmelse, hvilket betyder, at det er midlertidigt og skal 

ophøre på et tidspunkt. Der er dog ikke indført nogen dato, hvor kravet skal ophøre med at være 

gældende, hvilket dermed betyder, at det for nuværende er gældende på ubestemt tid. I en rapport til 

Kommissionen konkluderer EBA, at man ikke har været i stand til at nå en entydig konklusion omkring SMV 
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faktorens niveau, fordi deres analyse har givet beviser for både for og imod, og at man derfor bør lade 

fradraget være for nuværende, indtil man kan nå nogle resultater, som tillader en nærmere konklusion 

(European Banking Authority, 2016d). På baggrund af denne anbefaling og fordi incitamenterne mod 

kapitalstrømme mod SMV sektoren er uændrede, samt at kravet for nuværende er gyldigt på ubestemt tid, 

har vi valgt at inkorporere det i modellen. 

6.2 Kapitalbuffere 
I tillæg til kapitalkravene og deres betydning som beskrevet i forrige afsnit er indførelsen af kapitalbuffere 

måske den største ændring, som Basel III medførte, og som har den største betydning for bankerne, da man 

i princippet pålægger dem ekstra de-facto kapitalgrundlagskrav (Niemayer, 2016). Bufferne fungerer som 

en ekstra sikring ovenpå kapitalgrundlaget, og de skal kunne dække bankens uforudsete tab, hvor 

kapitalgrundlaget er ment til at dække de forventede tab (Köffer, 2014). Bufferne er således indført som en 

ekstra foranstaltning, der skal begrænse nødvendigheden af statens indgriben, og er desuden en 

specificering af konsekvenserne, hvis bankerne ikke overholder Basel III regulativets forskrifter (Niemayer, 

2016). Således sanktioneres overskridelser af kapitalbuffere ”blødt”, hvilket vil sige, at institutterne ikke kan 

miste deres tilladelse til at drive bankvirksomhed, men derimod pålægges restriktioner indtil de opfylder 

kravene (Danmarks Nationalbank, 2013). Overskridelse af kapitalbufferne sanktioneres efter art. 141, stk. 2 

og 3 i CRD IV (Rådets Direktiv 2013/36/EU). Hvis et institut ikke opfylder kravene pålægges det restriktioner 

på udlodning, som maks. må udgøre en beregnet MUB (Maksimalt udlodningsbeløb), som beregnes i 

overensstemmelse med samme art. stk. 4. Institutter, som opfylder det kombinerede bufferkrav, må 

desuden ikke foretage udbetalinger, som vil bringe deres egentlige kernekapital ned under bufferkravet, jf. 

art. 141, stk. 1. 

6.2.1 Kombineret buffer 

Den kombinerede buffer er den totale kapitalbuffer, som består af flere forskellige buffere med forskellige 

specifikke formål, men som alle udelukkende skal bestå af egentlig kernekapital, jf.  Art. 128, stk. 6 i CRD IV 

(Rådets Direktiv 2013/36/EU). Alle buffere skal supplere kapitalgrundlagskravene, og må derfor ikke bestå 

af kapital, som bruges til at opfylde andre krav. Det kombinerede bufferkrav består af følgende buffere lagt 

sammen: 

 Kapitalbevaringsbuffer 

 Institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffer 

 G-SII buffer 

 O-SII buffer 

 Systemisk buffer 
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6.2.2 Kapitalbevaringsbuffer 

Kapitalbevaringsbufferen er den primære buffer, som skal absorbere generelle midlertidige markedschok, 

og som skal holdes af alle banker. Bufferkravet er til enhver tid fastsat til 2,5% af den totale 

risikoeksponering opgjort ligesom for kapitalgrundlagskravene ifølge art. 129, stk. 1 i CRD direktivet (Rådets 

Direktiv 2013/36/EU).  

6.2.3 Kontracyklisk buffer 

Den institutspecifikke kontracykliske buffer er indført for at reducere cyklisk risiko og konjunkturudsving, og 

for at reducere procykliske virkninger. Dette er bl.a. resultatet af den overoptimisme, der ofte kan spores 

på markederne under økonomiske opsving og den over pessimisme, der opstår under økonomisk nedgang 

(Niemayer, 2016). En sådan højrisikostrategi i opgangstider og "flight to safety", når væksten stagnerer eller 

vender, kan forstærke udsvingene i makroøkonomien. Denne buffer fokuserer således på den risiko, som 

bankerne er med til at skabe, eller i hvert fald influerer, i økonomien. Bufferen er påtænkt, at skulle 

modsvare for store udlån hos bankerne i gode tider, så risikoen for tab reduceres i perioder med økonomisk 

nedgang. Det er således tænkt, at en ekstra buffer kan tage toppen af overophedning på markedet for 

udlån under opsving (og modvirke en evt. overoptimisme) f.eks. i forbindelse med en boble, som vi 

oplevede det i den finansielle krise. Bufferen skal derfor indføres i højkonjunkturer, eller når der opleves 

store stigninger i institutters udlån, så man er rustet hvis/når konjunkturen vender (Köffer, 2014). Dette 

nedsætter den cykliske påvirkning på bankbogen, og dermed indflydelsen på realsektoren (Niemayer, 

2016). Justeringer i bufferen skal annonceres 12 måneder forud for deres ikrafttræden af den nationale 

myndighed.  

Den kontracykliske buffer er således op til hvert enkelt land at fastsætte ift. udviklingen i udlån, men skal 

være imellem 0 og 2,5% af den totale risikoeksponering opgjort ligesom for kapitalgrundlagskravene iht. 

Art. 92, stk. 3 i CRR forordningen (Rådets Forordning (EU) 575/2013). Dette betyder imidlertid også, at en 

bank kan have forretninger, som er underlagt mange forskellige buffersatser, hvorfor bankens totale 

bufferkrav beregnes som et vægtet gennemsnit. Det vil altid være den gældende buffersats i det land, hvor 

modparten på en eksponering har hjemme, som vil gælde for eksponeringen. Kun hvis alle lande, som 

banken har forretninger i, har hævet bufferkravet til de maksimale 2,5%, vil bankens totalbuffer være 2,5%. 

Den faktiske buffer, som bankerne står overfor, er derfor sandsynligvis noget mindre end maksimummet. I 

Danmark er den kontracykliske buffer i øjeblikket ikke aktiveret, dvs. at bufferkravet er sat til 0% (Erhvervs- 

og Vækstministeriet, 2015). 
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6.2.4 G-SII buffer 

Globale systemisk vigtige institutter (G-SII'er) skal udover de ovennævnte kapitalbuffere opfylde ekstra 

bufferkrav på grund af deres betydning for den globale økonomi og den øgede risiko, de udgør for det 

finansielle system (Rådets Direktiv 2013/36/EU). Hvis disse banker gik konkurs, ville konsekvenserne række 

langt ud over landegrænser og langt ud over den finansielle sektor. Dette betyder dermed også en større 

risikotransfer, fordi myndighederne højst sandsynligt ville være tvunget til at træde ind med begrundelsen 

"too-big-to-fail". G-SII bufferen skal dermed nedsætte risikoen for dette ud fra en logik om, at jo større 

konsekvenserne er i tilfælde af konkurs, des større skal bufferen være. Dermed prøver man at gøre op for 

den ulighed, som vil være i forventet tab, hvis disse banker havde samme konkurssandsynlighed som andre 

banker med et lavere tab ved konkurs eller højere recovery rate (se afsnit om kreditrisiko i analysen). 

Bufferen bruges derfor til at nedsætte konkursrisikoen for G-SII'erne for at udligne forskellen i forventede 

tab institutterne imellem (Niemayer, 2016).  

FSB offentliggør hver november en liste med bankerne, som er udpeget som G-SII'er. Den seneste liste 

består af 30 banker. G-SII bufferen skal opdeles i mindst fem underkategorier, og den laveste af disse skal 

have et bufferkrav på 1% af den risikovægtede eksponering stigende med 0,5% for hver underkategori, 

men hvor den øverste kategori skal have en G-SII buffer på 3,5% (Rådets Direktiv 2013/36/EU, art. 131, stk. 

9).  

Der er ingen danske banker på listen, men Nordea er på konsolideret niveau på bucket 1 med det laveste 

bufferkrav på 1% af risikovægtede aktiver.  

6.2.5 O-SII buffer og systemisk buffer 

I tråd med klassificeringen af globale systemisk vigtige institutter (G-SII'er) inkluderer CRD IV også en 

klassificering af nationale (eller europæisk) systemisk vigtige institutter (O-SII'er). Hvis et institut er 

underlagt både en G-SII buffer og en O-SII buffer, gælder den højeste af de to, jf. Art. 131, stk. 14.  O-SII 

bufferen skal ifølge CRD IV art. 131, stk. 5 være mellem 0 og 2%.  

CRD IV indeholder desuden en systemisk buffer, som også fastsættes af den nationalt kompetente 

myndighed, som skal dække for risici mod det finansielle system på lang sigt, som ikke er cykliske, og som 

ikke er dækket af CRD IV/CRR lovgivningen i øvrigt, jf. Art. 133, stk. 1 og 2 (Rådets Direktiv 2013/36/EU). 

Bufferen indføres på nationalt niveau gældende for alle institutter i den finansielle sektor eller dele af den. 

Hvis instituttet er underlagt en O-SII buffer, gælder den højeste buffer af denne og den systemiske buffer.  

Det er Finanstilsynet, som herhjemme er den kompetente myndighed til at udpege O-SII'erne eller SIFI'er, 

som de kaldes mere bredt og uden at være begrænset til bankvirksomhed. I Danmark har man dog ikke 
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aktiveret O-SII bufferen, men har i stedet implementeret en SIFI-buffer på baggrund af den systemiske 

buffer, som er implementeret i § 125 h, jf. § 309 i lov om finansiel virksomhed (LBK nr. 182 af 18/02/2015). 

Erhvervs- og Vækstministeren fastsætter årligt niveauet for SIFI-bufferen på baggrund af Finanstilsynets 

udpegning af SIFI institutter, beregning af systemiskhed og inddeling i kategorier fra 1-5, jf. § 125 h i lov om 

finansiel virksomhed (LBK nr. 182 af 18/02/2015). Således er SIFI-bufferen altså ikke begrænset af de maks. 

2%, som gælder for O-SII bufferen, men kan fastsættes op til 3%, og højere hvis EU Kommissionen giver 

tilladelse til det (art. 133, stk. 14 og 15 i CRR). 

Finanstilsynets udpegning opdateres årligt, og seneste liste fremgår af Tabel 1 nedenfor. Institutterne er 

udpeget på baggrund af systemisk vigtighed som målt på en eller flere af følgende 3 parametre, som skal 

være overskredet 2 år i træk i overensstemmelse med CRD art. 131 og lov om finansiel virksomhed § 308 

(LBK nr. 182 af 18/02/2015);  

 Balancesum i procent af BNP > 6,5% 

 Udlån i Danmark i procent af danske institutters samlede udlån i Danmark > 5%  

 Indlån i Danmark i procent af danske institutters samlede indlån i Danmark > 5%  

Finanstilsynet udregner en systemiskhed for hver SIFI og inddeler på baggrund heraf institutterne i 5 

kategorier efter § 308, stk. 6 og 7 i Lov om finansiel virksomhed (LBK nr. 182 af 18/02/2015), hvor kategori 

1 er den laveste systemiskhed, og 5 er den højeste og hvor hver kategori har et tilhørende bufferkrav, som 

er stigende i kategorierne med minimum 0,5 procentpoints interval efter art. 133, stk. 9 i CRD IV. De senest 

gældende SIFI-bufferkrav fremgår af Tabel 1 nedenfor og blev offentliggjort af Erhvervs- og 

Vækstministeriet d. 30. juni 2015. 

Tabel 1: SIFI-bufferkrav (Erhvarvs- og Vækstministeriet Tabel 1) 

Kilde: 

Erhvervs- og Vækstministeriet, 2015 s. 1. https://www.evm.dk/nyheder/2015/15-10-20-sifibufferkrav 

Kategori Systemiskhed Institutter SIFI-bufferkrav 

Kategori 1 ≤ 5 
DLR Kredit A/S (1,9) 

Sydbank A/S (3,2) 
1% 

Kategori 2 [5 - 15[ Jyske Bank A/S (5,4) 1,5% 

Kategori 3 [15 – 25[ 
Nordea Bank Danmark A/S (16,9 

Nykredit Realkredit A/S (19,7) 
2,0% 

Kategori 4 [25 – 35[ - 2,5% 

Kategori 5 ≥ 35 Danske Bank A/S (37,4) 3,0% 

 

https://www.evm.dk/nyheder/2015/15-10-20-sifibufferkrav
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6.2.6 Indfasning af kapitalkrav og kapitalbuffere 

De ovenfor gennemgåede krav til bankernes kapital er som tidligere antydet stadig kun i indfasningsstadiet. 

Kravene er vedtaget og gældende, men skal først være fuldt opfyldt i 2019. Indtil da stiger kravene gradvist 

år for år som vist nedenfor i Figur 3. Indfasningen af SIFI-bufferen som gennemgået i forrige afsnit fremgår 

af bilag 1.2. I den ovenstående gennemgang og i analysen som følger, tager vi dog ikke højde for den 

gradvise indfasning, da det er de endelige krav, der er relevante. Markederne er klar over de endelige krav, 

som bankerne skal opfylde, og der er stor signalværdi for bankerne i at være foran indfasningsplanen. 

Således lever alle danske systemisk vigtige banker allerede op til de fulde krav, og dette gælder også de 

ikke-systemiske banker i Finanstilsynets gruppe 1 og 21 (Danmarks Nationalbank, 2015). Desuden er det i 

skrivende stund "kun" kapitalbufferne, som endnu ikke er indfaset fuldt, hvilket betyder, at sanktionerne 

ved ikke at leve op til kravene er restriktioner på overskudsfordelingen. 

Samme princip gælder ændringer eller nye tiltag i Basel III, som gradvist udfaser tidligere gældende regler, 

f.eks. vedrørende kapitalinstrumenter som må indregnes som gennemgået tidligere. Dette vil blive 

behandlet på samme måde, så der ikke tages højde for den gradvise udfasning, men kun de endelige krav. 

Figur 3: Indfasning af kapitalkrav og kapitalstødpuder i CRD IV/CRR (Figur B2-1) 

 

Kilde: Danmarks nationalbank – Finansiel Stabilitet 2013 

                                                           
1
 Finanstilsynet gruppeinddeler danske banker efter størrelsen på deres arbejdende kapital, som består af indlån, 

egenkapital, udstedte obligationer og efterstillede kapitalindskud. Gruppe 1 består af banker med en arbejdende 
kapital på over 75 mia. kr. Mens gruppe 2 består af banker med over 12 mia. kr. 
https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Tal-og-fakta/2016/Statistik/Gruppeopdeling_2016.ashx 

https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Tal-og-fakta/2016/Statistik/Gruppeopdeling_2016.ashx
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6.3 Risikovægtning af aktiver 
Kapitalkravene og kapitalbuffere som beskrevet i afsnittene ovenfor er opstillet som procentdele af 

institutternes aktiver på risikovægtet basis. Institutterne er altså ikke forpligtede til at opfylde 

kapitalkravene på baggrund af aktivernes markedsværdi eller bogførte værdi, men må nedvægte dem ift. 

risikoen efter bestemmelserne i tredje del af Kapitalkravsforordningen. Opgørelsen af risikoeksponeringen 

varierer afhængigt af aktiviteten opdelt i (art. 92, stk. 3 i CRR); 

- Kreditrisiko 

- Positionsrisiko  

- Store eksponeringer  

- Valutarisiko 

- Afviklingsrisiko 

- Råvarerisiko 

- Kreditværdijusteringsrisikoen for OTC-derivater  

- Operationel risiko  

- Modpartsrisikoen fra en række handelsbeholdningsaktiviteter 

Mange af disse aktiviteter retter sig mod trading-bogen, og er ikke relevante for bankbogen. Som tidligere 

nævnt tager modellen kun hensyn til kreditrisikoeksponeringerne i lovgivningen, og vi vil derfor afgrænse 

os fra at behandle metoderne til opgørelse af risikoeksponeringer for de resterende aktiviteter. 

6.3.1 Kreditrisiko 

Institutterne har mulighed for enten at opgøre deres kreditrisiko efter standardmetoden eller den interne 

rating--baserede metode (IRB-metoden) jf. art. 107, stk. 1 i Kapitalkravsforordningen. Tilladelse til at 

anvende IRB-metoden gives af Finanstilsynet jf. art. 143. På nuværende tidspunkt har 6 danske institutter 

opnået tilladelse til at benytte IRB-metoden disse fremgår af tabellen i bilag 1.1. Institutter, der ikke har 

opnået godkendelse til at anvende IRB-metoden, må i stedet risikovægte deres aktiver efter 

standardmetoden jf. art. 107, stk. 1. I modellen vil vi udelukkende tage udgangspunkt i standardmetoden, 

da IRB-metoden ikke gælder for alle, og desuden er specifik for hvert enkelt institut.  

Udgangspunktet for risikovægtningen er aktivets eksponeringsværdi, der beregnes som aktivets bogførte 

værdi fratrukket alle foretagne reduktioner i instituttets kapitalgrundlag i forbindelse med aktivposten jf. 

art. 111, stk. 1. 

6.3.1.1 Standardmetoden 

Risikovægtningen af de enkelte aktivers eksponeringsværdi er ved benyttelse af standardmetoden 

afhængig af aktivets eksponeringsklasse. Under standardmetoden opstilles samlet 17 forskellige 

eksponeringsklasser, jf. art. 112. Se bilag 1.6 for den fulde liste over eksponeringsklasser. Da vores model 

søger at bestemme institutters hurdle-rate ved det marginale virksomhedsudlån, vil vi i det følgende kun 
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behandle fremgangsmåden for følgende 4 eksponeringsklasser; eksponeringer mod selskaber (litra g), 

detaileksponeringer (litra h), eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom (litra i) og eksponeringer mod 

institutter og selskaber med kortsigtet kreditvurdering (litra n). 

6.3.1.1.1 Virksomhedhedsudlån 

Risikovægtning af virksomhedsudlån foretages efter retningslinjerne i art. 122 om eksponeringer mod 

selskaber. Vægtningen sker efter kreditkvaliteten af den pågældende modpart som ratet af de godkendte 

ECAI’er - se uddybning om ECAI’er nedenfor. Hver eksponering tildeles en rating på en skala fra 1 – 6, hvor 

trin 1 er forbeholdt de mest kreditværdige virksomheder med meget lav konkurssandsynlighed, og trin 6 

tildeles eksponeringerne med den største risiko, hvor konkurstruslen er meget udtalt. Efter tildelingen af 

kreditkvalitetstrin vægtes eksponeringen efter følgende tabel (Rådets Forordning (EU) 575/2013, art. 122, 

Tabel 6): 

Tabel 2: Risikovægt efter kreditkvalitetstrin (CRR - Tabel 6) 

Kreditkvalitetstrin 1 2 3 4 5 6 

Risikovægt 20% 50% 100% 100% 150% 150% 

 

I tilfælde hvor der ikke findes en rating for eksponeringen, vægtes eksponeringen med 100% eller til den 

risikovægt, der benyttes på centralbanken i det land, hvorfra eksponeringen stammer, såfremt 

centralbankens risikovægt er over 100%, jf. art. 122, stk. 2. 

Såfremt der udelukkende foreligger en kortsigtet kreditvurdering fra et godkendt ECAI, benyttes i stedet 

følgende tabel som defineret i (Rådets Forordning (EU) 575/2013, art. 131, Tabel 7): 

Tabel 3: Risikovægt efter kreditkvalitetstrin for eksponeringer med kortsigtet kreditvurdering (CRR - Tabel 7) 

Kreditkvalitetstrin 1 2 3 4 5 6 

Risikovægt 20% 50% 100% 150% 150% 150% 

6.3.1.1.2 Detaileksponeringer 

Institutter kan opnå fordelagtige vilkår for risikovægtning i forbindelse med diversificerede porteføljer af 

udlån. Dette reguleres igennem reglerne for eksponeringer, der kan klassificeres som detaileksponeringer, 

hvor institutter må anvende en risikovægt på 75% jf. art. 123. Følgende 3 betingelser skal være opfyldt:  

- Der skal være tale om udlån til personer eller en virksomhed i SMV-segmentet 

o Mindre end 250 ansatte  
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o Enten en omsætning mindre end eller lig med 50 mio. EUR om året eller en balancesum 

mindre end eller lig med 43 mio. EUR. 

- Instituttet skal have en stor pulje af ensartede udlån og 

- Det samlede udlån må ikke overstige 1 mio. EUR 

6.3.1.1.3 Eksponering med sikkerhed i ejendomme 

Har instituttet sikkerhed i fast ejendom gælder bestemmelserne i art. 124-126. Her gælder der særregler 

for henholdsvis sikkerhed i beboelsesejendomme (art. 125) og erhvervsejendomme (art. 126). For den 

usikrede del af eksponeringen målt mod ejendommens belåningsværdi, anvendes risikovægten, der finder 

anvendelse på en usikret eksponering for modparten, jf. art. 124, stk. 1. 

Risikovægten for eksponeringer sikret ved pant i beboelsesejendomme er 35% såfremt hele eksponeringen 

er dækket af pantet jf. art. 125, stk. 1, litra a. Her gælder det dog, at maksimalt 80% af ejendommens 

belåningsværdi kan stilles til sikkerhed for lånet, jf. art. 125, stk. 2, litra d. Samtidig må værdien af 

beboelsesejendommen ikke må være for afhængig af låntagers finansielle stilling jf. art. 125, stk. 2 litra a. 

Eksponeringer sikret ved pant i erhvervsejendomme må risikovægtes med 50% jf. art. 126, stk. 1, litra a. 

Endnu engang gælder det, at værdien ikke må være for tæt knyttet til låntagers kreditværdighed jf. art. 

126, stk. 2, litra a. For erhvervsejendomme går grænsen for, hvad der kan anvendes som sikkerhed ved 60% 

af belåningsværdien jf. art. 126, stk. 2, litra d. 

6.3.1.2 External Credit Assessment Institutions (ECAI) 

For at fastsætte kreditkvaliteten af bankernes eksponeringer anvendes ratings udstedt af 

kreditvurderingsbureauer. For at sikre objektiviteten, uafhængigheden og kvaliteten af de anvendte ratings 

må bankerne udelukkende benytte ratings fra godkendte eksterne kreditvurderingsinstitutter (External 

Credit Assessment Institutions - ECAI’er) jf. art. 135, stk. 1 i Kapitalkravsforordningen. 

Kreditvurderingsbureauer reguleres af Rådets forordning nr. 1060/2009 af 16. september 2009. EBA er 

forpligtet til at offentliggøre en liste over godkendte ECAI’er på sin hjemmeside jf. art. 13, stk. 3 i Rådets 

forordning 1060/2009. På nuværende tidspunkt har 45 juridiske enheder status af godkendt ECAI; ingen 

danske institutter har opnået godkendelse. 

De godkendte ECAI’er repræsenterer en bred vifte af forskellige rating-metodologier, der ikke er direkte 

oversættelige til de definerede kreditkvalitetstrin i Kapitalkravsforordningen, og de må derfor først 

konverteres. Denne konvertering sker på baggrund af de tekniske standarder udgivet af de europæiske 

overvågningsautoriteter EBA, ESMA og EIOPA, jf. Kapitalkravsforordningen art. 136, stk. 1. Konverteringen 
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sker med henblik på at matche de respektive ECAI-ratings med definitionerne af hver enkelt 

kreditkvalitetstrin fra 1 - 6, en sumarisk oversigt er vedlagt som bilag 1.5. 

6.3.1.3 Kreditrisikoreduktion igennem kreditrisikoafdækning 

De regulerede institutter kan benytte en række forskellige teknikker til kreditrisikoafdækning med en 

reducering af et aktivs eksponeringsværdi til følge. Fælles for alle risikoafdækningsteknikker er, at den 

valgte metode skal have retsvirkning og kunne fuldbyrdes i alle relevante jurisdiktioner, jf. art. 194, stk. 1.  

Behandlingen af sikkerheder følger den enkle metode i lovgivning, som benyttes, når risikoeksponeringen 

opgøres efter standardmetoden jf. art. 222, stk. 1. Overordnet inddeles teknikerne til kreditrisikoreduktion i 

to hovedgrupper hhv. finansieret og ufinansieret kreditrisikoreduktion. Kun finansielle sikkerheder må 

anvendes som sikkerhed ved standardmetoden. Ingen fysiske aktiver godtages som sikkerhed udover 

ejendomme, som der tages højde for i den tilhørende eksponeringsklasse. Det gælder for alle typer af 

kreditrisikoafdækning, at afdækningen af eksponeringen ikke må medføre en højere risikovægt, end 

eksponeringen ville have haft uden kreditrisikoafdækning, jf. art. 193, stk. 1. 

6.3.1.3.1 Finansieret kreditrisikoafdækning 

De finansierede kreditrisikoreduktionsteknikker dækker over situationer, hvor instituttet har fået stillet 

sikkerhed for sin krediteksponering igennem et underliggende aktiv - det være sig kontanter, aktier, 

konvertible obligationer, guld, gældsinstrumenter og lignende. Den fulde liste over godkendte aktiver ved 

brug af standardmetoden findes i art. 197 samt 200 og i bilag 1.6.  

Udover at aktivet, der stilles til sikkerhed, skal være blandt de godkendte, gælder det samtidig at aktivet 

skal være likvidt og stabilt nok til at virke effektivt som sikkerhed for instituttets eksponering jf. art. 194, 

stk. 3, litra a. Det gælder videre for de aktiver, der stilles til sikkerhed, at de skal kunne overtages eller 

sælges af det långivende institut ved låntagers misligholdelse, samt at værdien af aktiverne ikke må have 

for stor korrelation med låntagers kreditværdighed jf. art. 194, stk. 4.  

I tillæg til de generelle krav til finansieret sikkerhed som beskrevet ovenfor, er der yderligere en række 

specifikke krav afhængigt af aktivklassen; finansiel sikkerhed, fordringer, lejede aktiver, indskud i kontanter 

hos tredjepartsinstituttet og livsforsikringspolicer. De specifikke krav søger alle at sikre, at den ønskede 

effekt af kreditrisikoreduktionen er stabil, effektiv og juridisk gældende. På baggrund af disse principper går 

kravene på følgende; lav korrelation mellem værdien af sikkerheden og låntagers kreditrisiko, fuld juridisk 

virkning af sikkerheden, sikring af tilstrækkelig udskilning af aktivet hos tredjemand, hyppighed af 

værdiansættelser, procedurer for realisering og risikostyring. De specifikke krav reguleres af art. 207 samt 

art. 209 – 212. 
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I den enkle metode må værdien af sikkerheden først fastsættes jf. art. 222, stk. 2. Dette gøres efter 

retningslinjerne i art. 207, stk. 4, litra d, som tilsiger værdiansættelse minimum hvert halve år samt i alle 

tilfælde, hvor instituttet mener, at værdien af aktivet er faldet materielt. Såfremt markedsværdien af 

sikkerheden overstiger værdien af eksponeringen mod låntager, må instituttet beregne den endelige 

risikoeksponering som var den eksponeret imod det aktiv, der er stillet som sikkerhed og ikke den 

oprindelige låntager jf. art. 222, stk. 3. Denne beregning foretages efter standardmetoden gennemgået i 

afsnit 6.3.1.1. For de dele af den oprindelige eksponeringsværdi, der måtte ligge udenfor markedsværdien 

af sikkerheden, anvendes blot risikovægten, der ville påfalde den oprindelige eksponering. Der er sat en 

nedre grænse for risikovægten på 20% jf. art. 222, stk. 3, 2. afsnit med undtagelse af en række særtilfælde, 

hvor denne nedre grænse ikke er gældende, jf. art. 222, stk. 4-6. 

Såfremt der er manglende match mellem løbetiden på sikkerheden og den afdækkede eksponering, kan 

den pågældende finansierede sikkerhed ikke benyttes som kreditrisikoafdækning under den enkle metode 

for finansielle sikkerheder jf. art. 239, stk. 1. 

6.3.1.3.2 Ufinansieret kreditrisikoafdækning 

Ufinansieret kreditrisikoafdækning dækker over risikoreduktion ved garantistillelser samt købt forsikring 

gennem kreditderivater. For at sikre kvaliteten af risikoreduktionen accepteres udelukkende ufinansieret 

kreditrisikoafdækning, såfremt den er udstedt af de i art. 201 litra a - h godkendte udbydere.  

Kravene til den ufinansierede kreditrisikoafdækning tilsigter alle at sikre kvaliteten, effekten samt, at 

afdækningen er juridisk gældende. For både garantier og kreditderivater gælder det derfor, at de må være; 

direkte, baseret på entydige hændelser, uden mulighed for udbyderen til at afkorte/opsige/sænke 

dækningen og være juridisk gældende jf. art. 213, stk. 1, litra a-d. 

Herudover gælder der for garantier en række yderligere krav i art. 215. Der skal være tale om 

selvskyldnerkaution, garantien skal være klart defineret, og såfremt garantien ikke dækker det fulde beløb, 

må instituttet justere den indregnede værdi af sikkerheden, så den matcher værdien af det garanterede. 

For kreditderivater gælder ligeledes en række supplerende krav i art. 216.  

Udgangspunktet for virkningen af en ufinansieret kreditrisikoafdækning er værdien af afdækningen (G), 

som svarer til det nominelle beløb, der er dækket af garantien eller kreditderivatet jf. art. 233, stk. 1. 

Afdækningens værdi bliver derefter justeret, såfremt der ikke er fuldt match mellem kreditrisikoen og 

henholdsvis valuta eller løbetid for kreditrisikoafdækningen. Manglende valutamatch medfører 

nedjustering af G* efter art. 233, stk. 3, ved følgende: 
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𝐺∗ = 𝐺 ∙ (1 − 𝐻𝑓𝑥) 

Hvor Hfx er et udtryk for volatilitetsjustering baseret på de seneste 10 handelsdage, og G er den nominelle 

værdi af afdækningen. 

Manglende løbetidsmatch opstår i situationen, hvor eksponeringens løbetid er længere end løbetiden på 

den anvendte afdækning jf. art. 237, stk. 1. Justeringen af ufinansieret kreditrisikoafdækning for manglende 

løbetidsmatch foretages efter art. 239, stk. 3: 

𝐺𝐴 = 𝐺∗ ∙
𝑡 − 𝑡∗

𝑇 − 𝑡∗
 

Hvor t er den resterende løbetid på afdækningen (ikke støre end T), T er den resterende løbetid på 

eksponeringen og t* er en faktor på 0,25. 

Efter korrektion for eventuel manglende valuta- og/eller løbetidsmatch kan vi nu beregne den fulde 

virkning af den ufinansierede kreditrisikoafdækning. Værdien af den risikovægtede eksponering findes 

derved som jf. art. 235, stk. 1: 

max{0, 𝐸 − 𝐺𝐴} ∙ 𝑟 + 𝐺𝐴 ∙ 𝑔 

Hvor E er eksponeringens bogførte værdi efter specifikke kreditrisikojusteringer, som dog ikke behandles 

nærmere her jf. art. 111, stk. 1. r dækker over eksponeringens risikovægt afhængig af eksponeringsklassen 

jf. art. 112, og g er risikovægten for modparten ved afdækningen bestemt efter den pågældende 

eksponeringsklasse jf. art. 112. 

6.4 Likviditetskrav 
En anden tilføjelse til Basel-regulativet efter finanskrisen er likviditetskrav, som skal opgøres og overholdes 

både på kort og lang sigt. Et stort problem under krisen var bankers rådighed over og adgang til likviditet 

(Nyberg & Andersson, 2010). Et af de store skrækscenarier generelt i det finansielle system er risikoen for 

”bank-runs”, hvor folk mister tilliden til bankerne og vil sikre deres penge ”under hovedpuden”. Dette går 

ud over bankernes likviditet, og rammer dem på forretningsmodellen i og med, at indeståender fungerer 

som en central kilde for kapital, der kan aktiveres i forretningen (Mishkin, 2013). Likviditetsproblemerne 

opstår fordi en betydelig del af disse indeståender, som er passiver for banken, kan hæves uden videre, 

mens banken har brugt likviditeten til at udstede lån til private, virksomheder og staten, som oftest er 

langsigtede og dermed bundet i en vis periode (Niemayer, 2016). Desuden vil de fleste indlån være 

nominelt denominerede - dvs. uden at være placeret i bankens aktier eller pengemarkedsfonde, så 

passivernes værdi ikke svinger med de finansielle markeder udover den gældende variable 
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rentetilskrivningssats. Værdien af mange af aktiverne, som banken placerer pengene i derimod, vil have 

kursudsving i takt med den makroøkonomiske udvikling - f.eks. virksomhedsobligationer eller 

statsobligationer. I et nedadgående marked vil aktiverne derfor være mindre værd end passiverne. Dermed 

står banken både med et problem hvad angår horisonten på pengebindingerne på hver sin side af balancen 

og hvad angår aktivernes værdiudsving ift. Passiverne, som er faste (Niemayer, 2016). Dette er kernen i 

bankers likviditetsudfordringer.  

Under finanskrisen var det et problem, at bankerne havde meget store indlånsunderskud, som krævede 

finansiering via markederne - primært gennem obligationsudstedelser og interbankmarkedet (Danmarks 

Nationalbank, 2013). Dette satte mange banker under pres, da det økonomiske opsving begyndte at vende 

og likviditeten i markedsfinansieringen nærmest forsvandt. Derfor blev mange centralbanker nødt til at 

stille garantier og spæde til med likviditet (Köffer, 2014). 

For at undgå dette og minimere risikotransferen fra bankerne over på staten indførtes der to likviditetskrav 

i CRR - hhv. Liquidity Coverage Ratio (LCR) som er kortsigtet, og Net Stable Funding Ratio (NFSR) som er 

langsigtet. Disse to krav vil nu blive behandlet i dybden. 

6.4.1 Kortsigtet likviditetskrav – LCR 

Likviditetsdækningskravets formål er at mindske risikoen for kortsigtet ustabilitet i det finansielle system 

ved at sikre, at banken har likvide aktiver af høj kvalitet i beredskab til at absorbere choks og stress fra de 

finansielle markeder (Bank for International Settlements, 2013 & 2014). Hvis banken selv har likviditet nok 

til at håndtere midlertidige markedsudsving, er den ikke tvunget til at gå til markedet for at rejse kortsigtet 

kapital, når markedet i forvejen er stresset. Således nedsættes risikoen for, at midlertidige 

markedspåvirkninger spredes i det finansielle system og udvikler sig til noget mere permanent, som spreder 

sig til den reale økonomi. Stress defineres således i denne kontekst som en forringelse af bankens solvens 

eller likviditet på grund af ændrede markedsforhold, som kan bringe den i fare for ikke at kunne opfylde 

sine forpligtelser indenfor de næste 30 dage (jf. art. 3 nr. 11 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 

61/2015).  

6.4.1.1 Likviditetsdækningsgrad 

Likviditetsdækningskravet er fastsat i CRR art. 412 (Rådets Forordning (EU) 575/2013), og reglerne er 

præciseret i Kommissionens delegerede forordning (EU) 61/2015 af 10. oktober 2014 - i det følgende kaldet 

LCR-forordningen med hjemmel i CRR art. 460. Kravet tvinger bankerne til altid at have nok likvide aktiver 

til at dække deres nettolikviditetsbehov over de kommende 30 dage. De indgående pengestrømme 

medregnes således i likviditetsdækningskravet pga. nettobetragtningen af pengestrømme jf. art. 20 i LCR-

forordningen. Dermed vil banken til enhver tid være i stand til at møde de forventede udgående 
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pengestrømme. Likviditetsdækningsgraden beregnes i et stressscenarium over en periode på 30 

kalenderdage efter følgende formel, og skal være minimum 100% jf. art. 4, stk. 1 og 2: 

𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟

𝑢𝑑𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡𝑟ø𝑚𝑚𝑒
=  𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑑æ𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 

Likviditetsdækningskravet fraviges dog til enhver tid, hvis instituttet omsætter de likvide aktiver for at 

dække deres udgående pengestrømme i perioder med stress jf. art. 4, stk. 3 i LCR-forordningen. 

Likviditetsbufferen kan derfor benyttes til at dække likviditetsbehovet under markedsstress ifølge CRR art. 

412, stk. 3 og art. 414. 

LCR-kravet indføres fra d. 1. oktober 2015 og indfases som angivet i Tabel 4. Indfasningen gælder kun for 

ikke-SIFI institutter. For SIFI-institutter skal kravet opfyldes med 100% fra 1. oktober 2015 (Erhvervs- og 

Vækstministeriet, 2015d). 

Tabel 4: Indfasning af LCR kravet 

 

6.4.1.2 Likviditetsbuffer 

For at aktiver må indregnes i likviditetsbufferen, skal de opfylde en række generelle krav specificeret i art. 7 

i LCR-forordningen samt en række operationelle krav specificeret i art. 8 i samme forordning. De generelle 

krav trække linjerne op for, hvad der kan defineres som likvide aktiver, bl.a. at de skal være ubehæftede, 

det skal være muligt at fastslå markedsværdien af aktiverne, og de skal handles på en anerkendt 

markedsplads jf. art. 7. De operationelle krav omfatter bl.a., at instituttet skal have ubegrænset adgang til 

dem og kunne omsætte dem til enhver tid i en periode på 30 dage, at aktiverne skal være diversificerede og 

matche valutaerne, som de udgående pengestrømme er sammensat af jf. art. 8.  

Desuden inddeles likvide aktiver som må medregnes i likviditetsbufferen i 2 niveauer, og de skal opfylde 

kravene for indregning i et af niveauerne for at indgå i likviditetsbufferen. Niveau 1 omfatter aktiver som 

nævnt i art. 416, stk. 1 litra b i CRR med ”særdeles stor likviditet og særdeles høj kreditkvalitet” og som 

defineret i art. 10 i LCR-forordningen, mens niveau 2 omfatter aktiver med ”stor likviditet og høj 

Deadline Indfaset andel af LCR kravet 

1. oktober 2015 60% 

1. januar 2016 70% 

1. januar 2017 80% 

1. januar 2018 100% 
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kreditkvalitet” som omtalt i art. 416, stk. 1 litra d i CRR. Niveau 2 underinddeles desuden i et A og B niveau, 

som er defineret i hhv. art. 11 og 12 i LCR-forordningen.  

Alle likvide aktiver indregnes til markedsværdi jf. samme forordnings art. 9. Men ud over forskelle i 

indregningskriterier og nedvægtninger af specifikke instrumenter mellem aktivniveauerne er niveau 1 

aktiverne ikke underlagt et haircut, som er en nedskrivning af aktivernes værdi i forbindelse med 

indregningen ud over markedsværdien af de dækkede obligationer, som må medregnes samt aktier og 

andele i CIU’er jf. art. 10, stk. 2 i omtalte forordning. Aktiverne på niveau 2A er derimod underlagt et 

haircut på mindst 15% af deres markedsværdi, og niveau 2B-aktiverne er underlagt haircut på 50% for 

erhvervsobligationer, aktier og aktiver som ikke er rentebærende samt 30% for dækkede obligationer jf. 

hhv. art. 11, stk. 2 og art. 12, stk. 2 litra b-e i samme forordning.  

Niveauinddelingen har derudover også betydning for selve opfyldelsen af likviditetsdækningskravet, da 

følgende krav er gældende krav til likviditetsbufferen, jf. art. 17, stk. 1 i LCR-forordningen: 

Tabel 5: Krav til likviditetsbufferen (LCR art. 17) 

 

6.4.1.2.1 Niveau 1 aktiver (ekskl. dækkede obligationer) 

Likvide aktiver på niveau 1 omfatter kun de listede aktivtyper i art. 10 i LCR-forordningen. Til denne kategori 

hører penge, fordringer mod eller garanteret af centralbanker, regeringer eller offentlige myndigheder og 

enheder. For fordringer mod offentlige enheder skal der dog være tale om, at de behandles som om, de var 

mod centralregeringen, ligesom det gælder at centralbanker, regeringer og offentlige myndigheder og 

enheder, som ikke tilhører en medlemsstat, skal være kreditvurderet til trin 1. Desuden må aktiver udstedt 

af kreditinstitutter medregnes, men kun hvis instituttet enten er oprettet af staten med tilhørende retlig 

forpligtelse til at understøtte instituttet i hele dets levetid, eller hvis det yder støttelån i politisk øjemed, 

som samtidig er garanteret af regeringen eller offentlige myndigheder. Slutteligt kan fordringer på 

multilaterale udviklingsbanker og internationale organisationer, som tildeles en risikovægt på 0% efter art. 

117, stk. 2 og art. 118 i CRR-forordningen også medregnes.  

6.4.1.2.2 Dækkede obligationer af særlig høj kvalitet (Niveau 1) 

Dækkede obligationer omfatter i dansk forstand realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer samt 

særligt dækkede realkreditobligationer (Realkreditrådet, ingen dato). Det er obligationer, som er dækket af 

Min. Niveau 1 aktiver (ekskl. dækkede obligationer) 30% 

Min. Niveau 1 aktiver 60% 

Maks. Niveau 2B aktiver 15% 
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puljede sikkerheder, som investorerne har et prioritetskrav på - f.eks. fast ejendom (European Covered 

Bond Council, ingen dato). Obligationerne skal dog opfylde en række krav i art. 10, stk. 1 litra f i LCR-

forordningen, inden de anses som værende af særlig høj kvalitet og kan indgå i niveau 1. Kravene går bl.a. 

på den pulje af sikkerheder, som dækker udstedelsen, prioritetsstillingen samt udstederen af 

obligationerne, jf. art. 10, stk. 1 litra f nr. i og vi. Alle danske dækkede obligationer opfylder disse generelle 

krav (Erhvervs- og Vækstministeriet, 2014). Desuden skal udstederen kvalificere til kreditkvalitetstrin 1, og 

udstedelsen må ikke udgøre mere end 15% af den nominelle værdi af udstederens samlede udestående af 

dækkede obligationer. Hvis der ikke er en rating af udstedelsen, skal den kvalificere til, at kunne tildeles 

risikovægten tilhørende kreditkvalitetstrin 1 efter art. 129, stk. 5 i CRR. Hvis løbetiden er under 100 dage 

gælder dog i stedet, at instituttet som minimum skal kvalificere til kreditkvalitetstrin 2. Derudover skal 

størrelsen af udstedelsen minimum være på 500 mio. EUR jf. art. 10, stk. 1 litra f, nr. iv i LCR-forordningen.  

6.4.1.2.3 Niveau 2A aktiver 

Aktiver under dette niveau inkluderer som for niveau 1 fordringer på eller garanteret af, centralbanker, 

regeringer eller offentlige myndigheder og enheder, men kun i det omfang at de ifølge CRR art. 114-116 

ville blive tildelt en risikovægt på 20%. Dette gælder f.eks., hvis eksponeringer mod offentlige myndigheder 

eller enheder ikke kan behandles, som om de var mod regeringen, eller hvis en ikke-EU medlemsstat har en 

rating, som kvalificerer til kreditkvalitetstrin 2. Desuden kan dækkede obligationer af høj kvalitet indregnes, 

hvor de samme grundlæggende krav som gennemgået ovenfor er gældende, men hvor størrelsen på serien 

kun skal være over 250 mio. EUR, og den skal kvalificere til kreditkvalitetstrin 2. Det er også tilladt at 

indregne dækkede obligationer af høj kvalitet fra et land, som ikke er en medlemsstat, såfremt de opfylder 

alle krav i art. 11, stk. litra d i LCR-forordningen, ligesom erhvervsobligationer må indregnes her. Ifølge art. 

11, stk. 1 litra e skal de dog være tildelt en rating, som kvalificerer dem i kreditkvalitetstrin 1, ligesom 

udstedelsen skal være på over 250 mio. EUR og med en løbetid på maksimalt 10 år på 

udstedelsestidspunktet.  

6.4.1.2.4 Niveau 2B aktiver 

På dette niveau kan sekuritiseringer indregnes, så længe de opfylder kriterierne i art. 13 i LCR-forordningen. 

Desuden må erhvervsobligationer på minimum kreditkvalitetstrin 3 indregnes, hvis udstedelsen er større 

end 250 mio. EUR., og løbetiden ved udstedelse maksimalt er 10 år. Aktier må også indregnes i denne 

kategori jf. art. 12, stk. 1 litra c. De skal dog være en del af et større aktieindeks. Desuden skal deres 

likviditet være bevist, hvilket kan testes ved, om aktiens kurs ved en stressperiode på markedet over 30 

kalenderdage faldt med mere end 40%. Desuden kan bevilgede kreditfaciliteter i centralbanker eller i ECB 

medregnes, hvis de lever op til betingelserne i art. 14. Desuden må dækkede obligationer også indregnes 

her med nogle lempeligere, men mere specifikke krav til puljen af sikrede aktiver jf. art. 12, stk. 1 litra e.  
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6.4.1.3 Udgående nettopengestrømme 

Ifølge art. 20, stk. 2 beregnes likviditetsdækningskravet på baggrund af udgående nettopengestrømme i et 

stressscenarium over 30 dage. Art. 5 definerer stressscenarier som en af de i litra a – g opstillede 

situationer - f.eks. et bank run, kreditvurderingsnedjusteringer eller øget markedsvolatilitet. 

Nettopengestrømmene beregnes efter følgende formel fra bilag II i LCR-forordningen. 

Nettopengestrømmen må aldrig opgøres til mindre end 0, dvs. man kan ikke opgøre et negativt 

likviditetsbehov, jf. art. 20. 

𝑁𝐿𝑂 =  𝑇𝑂 –  𝑀𝐼𝑁(𝐹𝐸𝐼, 𝑇𝑂) –  𝑀𝐼𝑁(𝐼𝐻𝐶, 0,9 ∗ 𝑀𝐴𝑋(𝑇𝑂 –  𝐹𝐸𝐼, 0)) –  𝑀𝐼𝑁(𝐼𝐶, 0,75

∗ 𝑀𝐴𝑋(𝑇𝑂 –  𝐹𝐸𝐼 –  𝐼𝐻𝐶/0,9, 0)) 

NLO: Udgående nettopengestrømme 

TO: Totale udgående pengestrømme 

IC: Indgående pengestrømme med loft 
på 75% af udgående 
pengestrømme, ifølge art. 33, stk. 
1 

FEI: Undtagne indgående 
pengestrømme uden loft ifølge art. 
33, stk. 2 og 3 

IHC: Undtagne indgående 
pengestrømme med loft på 90% af 
udgående pengestrømme, ifølge 
art. 33, stk. 4 

De udgående pengestrømme omhandles i afsnit III, kapitel 2 i LCR-forordningen. Tilgodehavender og 

forpligtelser som er omfattet af art. 23-31 (både balanceførte og ikke balanceførte) ganges med den andel, 

der forventes at blive afviklet eller trukket på (f.eks. i forbindelse med kreditter) over de næste 30 

kalenderdage jf. art. 22, stk. 1, og ganges derefter på en fastsat pengestrømssats defineret for hver enkelt 

specifik eksponering i art. 23-31 jf. art. 22, stk. 2. Alle udgående pengestrømme som forfalder indenfor 30 

dage, og som ikke er omfattet af art. 23-31 medregnes fuldt, dvs. med en pengestrømssats på 100% jf. art. 

31, stk. 10.  

De indgående pengestrømme, som må fratrækkes de udgående, opgøres efter samme forordnings afsnit III, 

kapitel 3 og beregnes efter art. 20, stk. 1, litra b. Der skal være tale om indgående pengestrømme i henhold 

til indgåede kontrakter, hvor eksponeringerne ikke er i restance, og hvor der ikke er grund til at forvente, at 

aftalen misligholdes jf. art. 32, stk. 1. Som hovedregel ganges alle indgående pengestrømme med en 

indgående pengestrømssats på 100%, og skal opfylde kravene i art. 32, stk. 3. Indgående pengestrømme fra 

de aktiver, som indregnes i likviditetsbufferen, må ikke medregnes her, ligesom indgående pengestrømme 

fra forpligtelser når de indgås ikke må medregnes jf. samme art.s stk. 7. 

Desuden er der, som det fremgik af formlen for nettopengestrømme, indlagt et loft på de indgående 

pengestrømme på 75% af de samlede udgående pengestrømme jf. art. 33, stk. 1. Artiklens stk. 2 fritager 

dog enkelte pengestrømme fra specifikke eksponeringer fra loftet. Desuden indfører stk. 4 et loft på 90% 
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for institutter, som finansierer køretøjer og har forbrugerkredit som hovedaktivitet, forudsat at de opfylder 

kravene i stk. 5. Alle fritagelser kræver dog myndighedernes forudgående godkendelse.  

6.4.1.4 Yderligere likviditetskrav indført i Danmark 

I den danske lovgivning er der i tillæg til kravene i EU forordningen som gennemgået ovenfor indsat et krav 

om en forsvarlig likviditetsdækning i lov om finansiel virksomhed, ligesom der er indført et pejlemærke i 

tilsynsdiamanten (Finanstilsynet, 2015). LCR kravet vil dog erstatte kravet i Lov om Finansiel virksomhed pr. 

31.12.2016 (Erhvervs- og Vækstministeriet, 2015d) og vil gøre pejlemærket irrelevant. Der tages derfor ikke 

nogle hensyn hertil. 

Finanstilsynet har desuden udnyttet muligheden i § 152, stk. 4 i Lov om Finansiel Virksomhed (LBK nr. 182) 

til at indføre yderligere likviditetskrav i valuta for SIFI-institutterne. LCR-kravet indberettes i en enkelt 

indberetningsvaluta ifølge art. 415, stk. 2 i CRR og kun i andre valutaer, hvis de er signifikante. LCR 

valutakravet skal således ikke opfyldes i DKK, men i stedet i instituttets signifikante valutaer bortset fra SEK 

og NOK (Finanstilsynet, 2016). Signifikante valutaer er defineret som bankens samlede eksponeringer i en 

bestemt valuta, der er større end eller lig med 5% af de samlede passiver i den pågældende 

likviditetsunderkategori, eller hvis banken har en væsentlig filial som anvender en anden valuta jf. art. 4, 

stk. 5 i LCR-forordningen (Kommissionens delegerede forordning (EU) 61/2015).  

LCR-valutakravet er opgjort på samme måde som LCR-kravet med undtagelse af den begrænsning, der 

gælder for sammensætningen af likviditetsbufferen, som gennemgået ovenfor. Denne kan derfor 

sammensættes uden krav til hvilke likviditetsunderkategorier, der skal indgå. Selve 

likviditetsdækningskravet lyder på 100% ligesom LCR-kravet for hver af de signifikante valutaer, og det 

indfases gradvist. LCR-valutakravet er indført individuelt og specifikt for hvert SIFI-institut (Finanstilsynet, 

2016b) og kan derfor variere lidt mellem institutterne. 

6.4.2 Langsigtet likviditetskrav - NSFR 

Som supplement til det kortsigtede likviditetsdækningskrav indeholder Basel III regulativet desuden et 

mere langsigtet likviditetskrav, som har til formål at reducere risikoen for at markedsstres, som vedrører 

bankernes markedsfinansiering ikke breder sig og forværres igennem de interne afhængigheder i det 

finansielle system (Bank for International Settlements, 2014). Kravet skal sætte fokus på langsigtet 

finansiering og nedsætte bankernes afhængighed af kortsigtet finansiering gennem kapital- og 

pengemarkederne og dermed nedsætte volatiliteten i det finansielle system. Det er specielt 

varighedstransformationen, der her er fokus på, og mere langsigtet stabil finansiering skal således 

kontrollere, at bankens andre finansieringskilder udover indlån ikke lægger for meget vægt på kort 

finansiering, så risikoen ved mismatchet mellem løbetiden på aktiver og passiver forværres (Bank for 
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International Settlements, 2014).  Således lægges vægt på finansieringskilder med over 1 års horisont (inkl. 

indlån), som dermed tager presset af behovet for ny finansiering i en krise, hvor kapitalmarkederne kan 

tørre ud, så bankerne er mere modstandsdygtige (Erhvervs- og Vækstministeriet, 2015c). Indlån anses for 

stabil finansiering, selvom de i princippet ligger til grund for hele varighedstransformationen, da de i 

princippet er evigt stående, selvom de kan hæves uden varsel, og fordi de er dækket af indlånsgarantien, 

hvilket fjerner incitamenter til og nedsætter sandsynligheden for, at de vil blive hævet. 

NSFR-kravet er defineret som stabil finansiering til rådighed i forhold til nødvendig stabil finansiering, og 

skal altid være over eller lig med 1 (Bank for International Settlements, 2014). I Basel III-regulativet er NSFR 

indført som minimumslikviditetskrav pr. 1. januar 2018, men i EU-lovgivningen er den ikke vedtaget endnu. 

Der er i CRR forordningen indført krav om, at institutterne har nok stabil finansiering til at dække deres 

langsigtede forpligtelser - også under stressscenarier, og at de indberetter deres beholdning af disse 

instrumenter jf. art. 413, stk. 1 og 2. Desuden er der i samme artikels stk. 3 samt i art. 510 åbnet for, at 

nationale myndigheder kan indføre deres egne krav, indtil Kommissionen har taget stilling til om og 

hvordan, kravet kan indføres i EU. Desuden skal institutterne ifølge art. 427 og 428 indberette definerede 

poster til Finanstilsynet, som hhv. bidrager til og kræver stabil finansiering. Mere konkret end dette er 

NSFR-kravet dog ikke blevet endnu, og indberetningerne offentliggøres således heller ikke.  

I Danmark har man ikke indført det midlertidige krav, men Erhvervs- og Vækstministeriet har nedsat en 

arbejdsgruppe, som skulle anbefale, hvorvidt man burde gøre det for SIFI-bankerne. Deres anbefaling var 

dog negativ med henvisning til, at man som en del af tilsynsdiamanten indførte en funding-ratio som havde 

et lignende formål som NSFR - om end ikke samme omfang eller strenge krav i opgørelsen (Erhvervs- og 

Vækstministeriet, 2015c). Funding ratioen kræver at bankens udlån defineret som trækket på udestående 

lånefaciliteter, skal være mere end dækket af dens arbejdende kapital, hvor obligationer med restløbetid 

under 1 år trækkes fra (Finanstilsynet, 2015). Funding ratio kravet er som følger: 

𝐹𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑈𝑑𝑙å𝑛

𝐴𝑟𝑏𝑒𝑗𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 −  𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑙ø𝑏𝑒𝑡𝑖𝑑 <  1 å𝑟
< 1 

 

Selvom det på baggrund af EBA’s rapport (European Banking Authority, 2015) og Kommissionens 

arbejdsdokument (Europa Kommissionen, 2016) samt Basel Komiteens anbefalinger (Bank for International 

Settlements, 2014) må forventes, at der indføres et NSFR-krav i EU, er der pt ikke grundlag for at medtage 

NSFR-kravet i beregningen af bankernes likviditetsomkostninger. Vi må derfor ”nøjes” med at tage hensyn 
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til Funding ratio pejlemærket, selvom det er et noget svagere krav, som kun overvejer funding-behov fra 

udlån, og ignorer andre aktiver og ikke-balanceførte poster. 

6.5 Gearing 
Ud over kapitalgrundlags- og kapitalbufferkravene som sætter krav til institutternes besiddelse af kapital i 

forhold til deres risikovægtede aktiver, er der også i Basel III-regulativet fremsat krav til institutternes 

gearing. Under krisen så man, at mange banker opbyggede en meget høj gearing rundt om kapitalkravene - 

både i balanceførte og ikke-balanceførte poster (Bank for International Settlements, 2014b). Da krisen tog 

til, måtte bankerne derfor sælge ud af aktiverne, da markedspriserne var faldet og forsat faldt, hvilket 

gjorde gearingsproblemet endnu mere presserende. Udsalget af aktiver øgede udbuddet og nedsatte 

efterspørgslen, hvilket satte aktivpriser endnu mere under pres, og dermed forstærkede den høje gearing 

problemerne i markedet. I krisesituationer vil risikovægtene i princippet ikke have nogen betydning 

længere, og det er dermed aktivernes fulde markedsværdi, som bliver et udtryk for instituttets 

kapitalisering og modstandsdygtighed (Niemayer, 2016). Kapitalgrundlagskravet har et andet formål, og på 

grund af risikovægtene fanges bankernes gearing ikke fuldt ud heri. Derfor er der behov for en ratio, som 

regulerer kapitalbeholdningen i forhold til den samlede beholdning af aktiver uden nedvægtning, som 

fokuserer på gearingen - eller rettere sagt solvensen. Desuden vil et krav opgjort på denne måde også gøre 

op med den modelrisiko, som ligger implicit i kapitalgrundlagskravet. Sidst men ikke mindst eliminerer 

gearingskravet de incitamenter til gaming, som er tilstede i opgørelsen af RWA - specielt under IRB 

modellerne, men også under standardmetoden (Niemayer, 2016). Jo lavere risikovægte og dermed 

risikovægtede aktiver, jo mindre kapital er nødvendig, og jo bedre nøgletal kan banken præstere - f.eks. 

ROIC eller ROE. Økonomisk set kan dette være ønskeligt, men det kan ofte være imod lovgiverens hensigter 

og f.eks. øge finansiel innovation, som kan nedsætte effekten af lovgivningen og medføre andre og nye 

problemer som bivirkninger. 

Gearingsgraden (Leverage Ratio, på engelsk) er reguleret i CRR forordningens art. 429, som er blevet 

revurderet og ændret i Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2015/62 af 10. oktober 2014. 

Gearingsratioen er defineret som instituttets kernekapital i forhold til et samlet uvægtet eksponeringsmål 

jf. art. 429, stk. 2 (Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2015/62): 

𝐺𝐺 =
𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑚å𝑙

𝐸𝑘𝑠𝑝𝑜𝑛𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑚å𝑙
=

𝐾𝑒𝑟𝑛𝑒𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 + 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑒𝑟 + 𝑡𝑖𝑙𝑙æ𝑔 + 𝑖𝑘𝑘𝑒𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑓ø𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟
≥ 3% 

Kapitalmålet er ifølge artiklens stk. 3 kernekapitalen, hvilket betyder, at supplerende kapital ikke må 

medtages. Eksponeringsmålet opgøres efter stk. 4, og omfatter aktiver (som ikke er derivater), derivater, et 

tillæg for modpartsrisiko i specielle typer af transaktioner samt ikke-balanceførte poster. I opgørelsen af 
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aktivværdien må sikkerhedsstillelser, garantier og tilkøbt kreditrisikoreduktion (kreditforsikring) dog ikke 

fraregnes, og indlån må ikke nettes med udlån jf. artiklens stk. 5. Aktiverne skal opgøres som efter 

standardmetoden og må derfor reduceres med specifikke kreditrisikojusteringer og yderligere 

kreditrisikojusteringer, men ikke med risikovægtene. Disse omhandler beløb for specifikke instrumenter, 

som er fratrukket egentlig kernekapital, og tab på enkelte positioner som følge af nedskrivninger til fair 

value eller forventede fremtidige tab, som er anerkendt i resultatopgørelsen jf. art. 1, stk. 3 og 5 i EBA’s 

tekniske standard. Eksponeringsværdien af derivater skal opgøres efter art. 429a, mens tillægget for 

specielle typer af transaktioner opgøres efter art. 429b i Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 

2015/62. Dette tillæg for specielle typer af transaktioner vedrører modpartskreditrisiko for 

genkøbstransaktioner, indlåns- eller udlånstransaktioner i værdipapirer eller råvarer, transaktioner med 

lang afviklingstid og margenlån. 

Indtil videre er der i EU-lovgivningen ikke indført et specifikt krav til gearingsgraden. Ifølge Basel III skal 

kravet dog ligge på 3%, hvilket er et niveau, som har været testet af siden 2013, og som stadfæstes i det 

seneste udkast til en opdatering af regulativet vedr. gearingsgraden (Bank for International Settlements, 

2014b; 2016). Ligesom for NSFR er der i CRR gjort klar til, at et krav kan indføres på baggrund af 

undersøgelser og rapportering fra EBA og fra Kommissionen senest ved udgangen af 2016 jf. art. 511 og 430 

i CRR. Der er dog i CRR indskrevet krav om, at gearingsgraden opgøres, indberettes og offentliggøres jf. art. 

451 og 499.  

Til vores formål vil vi benytte kravet på 3% som indført af Basel Komiteen, idet det må forventes, at der 

indenfor overskuelig fremtid også vil blive indført et krav i EU. Meget af forarbejdet er allerede lavet, og 

Europa Kommissionen afleverer ved slutningen af året en rapport på baggrund af EBA’s analyse og 

rapportering, som evt. indeholder et lovforslag til gearingskravet. I EBA’s foreløbige analytiske arbejde har 

man fundet, at et krav på 3% vil være passende, men der tages selvfølgelig forbehold for ændringer 

(European Banking Authority, 2016). I det lange løb vurderes de 3% derfor som den bedste proxy for et 

gearingsgradskrav i EU, og det vil derfor blive inkluderet i modellen. 

7 Analyse 
Efter gennemgang af de relevante finansielle teorier og kortlægning af de regulatoriske rammer for danske 

kreditinstitutters erhvervsudlån, vil vi nu i analyseafsnittet opstille modellen til beregning af prisen på 

erhvervsudlån under fuldkommen konkurrence. Modellen er rettet mod den praktiske anvendelse, og vi vil 

derfor løbende forholde os til virkelighedens imperfektioner og hertil levere praktiske løsninger. Vi kommer 

dog ikke udenom at foretage en række antagelser, der muliggør sammenkædningen af teori og praksis. 
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Disse antagelser vil alle blive gennemgået i det følgende afsnit. Efterfølgende anvendelse af modellen vil 

altid kræve stillingtagen til de antagelser, hvorunder den er opstillet set i forhold til den konkrete situation, 

hvor den søges anvendt. 

Blandt de vigtigste antagelser er antagelsen om fuldkommen konkurrence. Denne medfører, at prisen på 

udlån fra kreditinstitutter præcis vil modsvare de omkostninger, bankerne har i forbindelse med udlån. 

Dermed kan vi beregne rentesatsen på et givent erhvervsudlån ved at identificere de omkostninger, der 

faktisk påhviler det enkelte udlån. For at øge gennemsigtigheden lader vi omkostningerne hidrøre fra fire 

forskellige overordnede klasser henholdsvis; driftsomkostninger, omkostninger forbundet med de 

lovgivningsbestemte likviditetskrav, kreditrisikoomkostninger og omkostningerne forbundet med 

finansieringen af selve lånet, som i den videre analyse defineres som ressourceomkostninger. Dermed 

opstilles den generelle model til prisfastsætning af det marginale erhvervsudlån således: 

𝑃𝑟𝑖𝑠 = 𝑂𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 = 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑜𝑚𝑘. + 𝑅𝑒𝑠𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑜𝑚𝑘. + 𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑜𝑚𝑘. +𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑡𝑖𝑙𝑙æ𝑔 

Driftsomkostningerne stammer fra de administrative omkostninger samt den løbende drift af lånet. 

Ressourceomkostninger opstår gennem det nye udlåns træk på bankens ressourcer ved hovedstolens 

finansiering. Finansiering heraf dækkes først af de lovgivningsbestemte krav til kapital og derefter ved 

gældsfinansiering af residualen - i analysen defineret som funding. Udover den direkte finansiering af 

hovedstolen pålægges kreditinstitutterne likviditetskrav, der øger det samlede finansieringsbehov. På trods 

af denne lighed med ressourceomkostningerne, vælger vi at holde likviditetsomkostningerne for sig. Dette 

valg vil blive diskuteret i afsnit 6.4 om likviditetskrav. Derudover tillægges kreditrisikopræmie for den 

specifikke kreditrisiko, som skyldes kundens bonitet i forbindelse med udlånet.  

Vi vil enkeltvis gennemgå opgørelse, forudsætninger og behandling af elementerne i hver af de fire 

omkostningskategorier. Dermed kan delkonklusionerne benyttes enkeltstående som vejledninger til 

behandling af de faktorer, der driver kreditinstitutters omkostninger ved erhvervsudlån. Slutteligt vil vi 

sammensætte de enkelte elementer i den endelige model til beregning af rentesatsen på specifikke 

erhvervsudlån. Denne struktur sikrer den største grad af gennemsigtighed, og modellens brugere gives 

samtidig muligheden for at skræddersy enkelte dele af modellen, så den passer til deres behov. 
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I Figur 4 og Figur 5 nedenfor er pengestrømmene, fra bankens synspunkt, ved den marginale 

udlånsforretning illustreret. Figur 4 beskriver tidspunktet for udbetalingen af lånet. Figur 5 viser hvordan 

det løbende cash flow generes af aktiverne ved lånet og derefter fordeles blandt interessenterne med krav 

på bankens drift. 

Figur 4: Pengestrømme ved udstedelse af det marginale udlån (bankens "point of view") 

 

Figur 5: Pengestrømme ved udstedelse af det marginale udlån (bankens "point of view") 

 

7.1 Baggrunden for modellen (antagelser og afgrænsninger) 

7.1.1 Teoretisk modelverden 

Inden vi gennemgår modellens enkelte elementer vil vi først kridte banen op for den teoretiske verden som 

modellen gælder i. Med det teoretiske aspekt vi har trukket ned over praksis er det vigtigt, at vi fra starten 

får defineret præcis hvilke teoretiske antagelser, der ligger til grund for modellen. Disse teoretiske 

forsimplinger vil derefter igennem hele modellen antages at være sande - også i praksis; og vi vil 
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kontinuerligt komme tilbage til disse sandheder, og modellens parametre vil i høj grad blive bygget op 

omkring dem.  

Først og fremmest skal fuldkommen konkurrence være gældende i banksektoren, sådan at markedet 

gennem priskonkurrence kører priserne så langt ned, at de er lig med bankens samlede drifts- og 

kapitalomkostninger (Perloff, 2012). Med andre ord vil alle virksomheder være pristagere, og 

efterspørgslen på markedet vil være uendeligt elastisk til markedsprisen, så hvis enkelte banker øger prisen 

over markedsniveauet, vil efterspørgslen falde til 0. Dette forudsætter, at der ikke er nogle præferencer på 

markedet, fordi det vil hindre den fuldkomne konkurrence, som udelukkende beror på priskonkurrence. 

Hvis der er præferencer hos kunderne, vil de være villige til at betale for at være hos nogle banker fremfor 

andre, og prisen vil derfor ikke være den eneste afgørende faktor. Derfor vil disse banker kunne tage en 

højere pris end markedet, som skaber dem en overnormal profit.  

Desuden forudsætter den fuldkomne konkurrence også symmetrisk information (Perloff, 2102). Hvis 

kunderne ved mere om deres sande risiko profil end banken gør, og bankernes informationsniveau varierer 

på tværs af banker, vil det resultere i forskellige priser for den samme kunde.  Hvis bankerne har forskelligt 

informationsniveau om den samme kunde, vil prisen ikke afspejle den fuldkomne konkurrence, men 

derimod hvor velinformeret banken er. Symmetrisk information skal dog både gælde for købere og 

sælgere, og dermed skal kunderne også være klar over, hvad markedsprisen på et lån med den risikoprofil 

de efterspørger skal være. Hvis ikke kunderne selv kan prisfastsætte deres lån korrekt, vil de ikke vide om 

de tilbydes markedsprisen. Heldigvis for kunderne er det præcis det, modellen informerer dem om.  

Derudover er det vigtigt for markedsfunktionen, at der er mange købere og sælgere på markedet til at 

vedligeholde den fuldkomne konkurrence. Indgangsbarrierer må ligeledes ikke hindre nye spillere i at 

komme ind på markedet og udfordre de eksisterende udbydere, ligesom disse skal kunne komme ud af 

markedet, hvis det ikke længere er profitabelt for dem. Dette vil sikre, at alle udbydere vil forblive 

pristagere, og dermed sørge for, at der ikke er nogen overnormal profit på produkterne (Perloff, 2012). 

Ligeledes må der heller ikke være transaktionsomkostninger, som hindrer at købere og sælgere nemt kan 

handle. Det vigtigste princip her er, at det ikke må være tidskrævende eller omkostningsfuldt at finde 

alternativer, og det betyder derfor ikke, at der ikke må være udstedelsesomkostninger, kun at de ikke må 

hindre shopping around - både for bankerne og kunderne (Sercu, 2009).  

Dette princip om fuldkommen konkurrence og korrekt prisfastsættelse, så alle projekter har 0-NPV, skal 

dog ikke kun være gældende på bankens services, men også på deres finansiering. Vi er afhængige af 

efficiente kapitalmarkeder, som tillader, at virksomhederne kan tilkomme virtuelt ubegrænset kapital på 
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markederne, til enhver tid når behovet opstår. Denne kapital vil således være prisfastsat korrekt til et 

afkastkrav, som udelukkende afspejler virksomhedens risikoprofil, og prisudviklinger følger en random 

walk, hvilket betyder at der ikke er nogen autokorrelation i afkastene (Brealey, Myers & Allen, 2014). 

Desuden forudsætter dette at markederne er effektive i semistærk forstand, så al tilgængelig information 

med det samme inkorporeres i prisfastsætningen. Arbitragemuligheder kan ligeledes ikke forekomme, da 

de med det samme vil blive udtømt af arbitrageurs (Brealey, Myers & Allen, 2014). Kapital som midlertidigt 

ikke er prisfastsat korrekt vil ligeledes blive rettet ind med det samme af markedskræfterne, så de igen 

afspejler det samme afkast/risiko forhold som resten af markedet. Det er dog vigtigt at påpege, at vi kun 

beror os på efficiente markeder og ikke perfekte markeder, som Miller og Modigliani (1958) benytter i 

deres argumenter. Under forudsætning om perfekte kapitalmarkeder vil kapitalmarkederne være 

fuldstændig friktionsløse, og virkelighedens imperfektioner som skatter og informationsasymmetri ville ikke 

kunne forekomme (Brealey, Myers & Allen, 2014). 

Desuden vil modellens berettigelse bl.a. bygge på, at M&M propositionerne i deres strengeste form ikke 

holder, som gennemgået i afsnit 4 om det teoretiske udgangspunkt. Sidst, men ikke mindst, og i tråd med 

antagelsen om efficiente kapitalmarkeder, ignorerer vi transaktionsomkostninger. Dermed er der ingen 

friktioner på handler som ville begrænse den korrekte prisfastsættelse i markedet. Dette gælder såvel for 

investorer som for bankerne. 

7.1.2 Modellens scope 

Inden vi kaster os ud i at stille modellen op, skal vi desuden have fastslået dens fokus - og ikke mindst de 

deraf følgende afgrænsninger. Vores model sigter kun mod prisfastsættelse af udlån til erhvervskunder og 

ikke private eller finansielle virksomheder. Lovgivningens behandling af lån mellem finansielle 

virksomheder varierer meget, grundet de store forskelle i risikoprofiler, og ligger uden for analysens fokus. 

Desuden dækker modellen udelukkende udlån, og ikke andre forretningstyper som garantier, flydende 

kreditter eller indlån. Udlån af hvilken som helst løbetid samt finansielle sikkerhedsstillelser eller sikkerhed i 

ejendomme kan dog godt håndteres i modellen. Det samme gælder antallet af terminer, mens 

afdragsstrukturen dog i modellens gennemgang begrænses til serielån, selvom den vil kunne anvendes for 

alle strukturer, så længe der tages hensyn til forskellene i sammensætningen af ydelsen.  

Modellens fokus vil udelukkende være rettet mod danske banker, og ikke filialer af udenlandske banker 

som opererer her i landet. Dette skyldes at vi på den måde nedsætter variansen i de estimater, vi laver på 

baggrund af empiriske observationer for bankerne i Danmark, da de kun vil afspejle danske 

markedsforhold. Det skyldes at isolerede oplysninger om filialer af udenlandske banker, ofte ikke er direkte 

tilgængelige. Derfor kigger vi kun på danske banker, men resultaterne kan forventes, at kunne overføres 
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direkte på filialer af udenlandske banker, da modellen giver et udtryk for hele det danske bankmarked, og 

disse filialer operer derfor under samme pris- og konkurrenceniveau. Hvis ikke de kunne være med på 

samme vilkår som danske banker, ville de derfor ikke være til stede på markedet, og hvis de derimod var i 

stand til at udkonkurrere danske banker, ville de i stedet overtage markedet. Derfor kan resultaterne 

opfattes som retvisende for hele det danske bankmarked og alle udbyderne på det. 

I forlængelse heraf vil modellen kun blive behandlet i danske kroner, og udlån og aktiver i anden valuta 

indgår derfor ikke. Dermed vil der heller ikke indgå noget valutaaspekt, og der er ingen valutarisiko og ingen 

omkostning til afdækningen af denne. Ligeledes vil vi heller ikke tage højde for at lånene indgår i 

sekuritiseringer, eksempelvis igennem CDO’er, og disse vil derfor ikke blive overvejet som en 

finansieringskilde. 

Som fastslået i lovgivningsafsnittet vil vi desuden kun koncentrere os om institutter, som benytter 

standardmetoden. IRB-modellerne giver bankerne en række muligheder for selv at anslå risikoen i 

forretningerne og kræver meget udvikling, koordinering og samarbejde med myndighederne for at blive 

godkendt. Der er derfor til dato kun 6 danske banker, som har fået IRB-modeller godkendt, og nogle af dem 

kun på visse dele af deres forretning (se bilag 1.1). Selvom vi forventer at IRB-modeller udbredes meget 

over de kommende 10 år, og muligvis vil nedsætte de enkelte bankers kapitalkrav, har vi dog ikke mulighed 

for at behandle hele bankmarkedet efter IRB-principperne. Derfor tager vi udgangspunkt i 

standardmetoden, selvom vi mistænker, at den overvurderer de kapitalkrav, som IRB-bankerne vil blive 

stillet overfor ved en marginal låneforretning. 

Som nævnt i forrige afsnit er transaktionsomkostninger en hindring for den fuldkomne konkurrence, som er 

en forudsætning for vores tilgang i modellen. Der er naturligvis omkostninger forbundet med indgåelsen af 

forretningen, men disse antages dækket af kunden, hvorfor banken ikke har nogle omkostninger i 

forbindelse med oprettelsen af lånet. Generelt antages gebyrer at dække bankens omkostninger ved 

services, som kommer ud over den sædvanlige betjening af lånet. Det betyder, at der ikke er nogen 

indtjening på gebyrer, da de går lige op med omkostningerne, som de dækker over. Det gælder både i 

forbindelse med udstedelsen og i lånets løbetid. Hvad angår forudsætningen om fuldkommen konkurrence 

er den eneste antagelse, som er nødvendig i denne forbindelse, at omkostningerne ikke hindrer hverken 

banken eller kunden i at shoppe rundt efter de ”bedste” forretninger. Gebyrer bliver derfor endnu et 

konkurrenceparameter i forbindelse med udlån, men ligesom for renten vil priskonkurrence drive 

gebyrerne ned til at være lig med omkostningerne, så merprofitten forsvinder. 
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I vores behandling af renter og afkast i modellen vil der altid være tale om effektive p.a. satser. Der sættes 

dermed ikke lighedstegn mellem modellens output og bankens kvoterede rente, der ved tilfælde med 

flerårlige tilskrivninger ikke vil være lig den effektive rente. Typisk kvoteres udlån fra banker med nominelle 

renter, og direkte sammenligning er dermed ikke mulig. Modellen beskriver den effektive rente på et givent 

udlån i dag under de gældende markedsvilkår, regulatoriske rammer og kundens bonitet. Renten er 

dermed fuldt ud variabel og kan ændres uden varsel for den udstedende bank. Dette er i tråd med 

markedspraksis, illustreret ved Nordea Bank Danmarks (2015) generelle markedsvilkår for erhvervskunder, 

hvor bankens rentesatser som udgangspunkt er variable. Heri har Nordea ret til at ændre rentesatserne 

uden varsel ved skift i den underliggende rentestruktur eller ændringer i bankens fundingomkostninger. 

Derudover kan satserne ændres med en måneds varsel, såfremt Nordea har øgede omkostninger, ændret 

strategi eller skift i risiko. Dette dækker over lovgivningsmæssige krav, driftsomkostninger, bidrag til 

garantiordninger, kundens bonitet, tilknytning til banken osv. Nordeas vilkår for ændring af rente og 

provision for erhvervskunder er vedlagt som bilag 1.3. 

Eftersom modellens output er prisen på et udlån under gældende forhold, og der samtidig antages fuldt 

variabel rente, vil vi ikke skulle tage højde for eventuelle fremtidige skift i risiko, regulering, 

kapitalomkostninger og lign. I tilfælde af at de underliggende faktorer ændrer sig, vil banken blot justere 

renten derefter. 

7.2 Vurderingskriterie for erhvervsudlån 
Modellen tager udgangspunkt i udstedelsen af et nyt erhvervsudlån. I denne forbindelse er 

beslutningskriteriet for banken hvorvidt den marginale risiko, som den nye forretning repræsenterer, er 

interessant i forhold til det tilbudte afkast. Den marginale risiko er den risiko, som forretningen vil tilføre 

bankens portefølje af aktiver. Det er altså den marginale tilføjelse til den eksisterende risiko i bankens 

portefølje, som har betydning, og derfor er det også kun denne risiko, banken tager betaling for. Dette 

betyder, at vi kan evaluere nye forretninger separat, så længe vi gør det ud fra, hvad den nye forretning 

bidrager med til den allerede bestående beholdning af eksponeringer. Dette princip er det samme, som 

både betadefinitionen af markedsrisiko og evalueringskriteriet for investeringer M2 er baseret på (Brealey, 

Myers & Allen, 2014). Det er desuden også den logik, som ligger under diversifikationen af porteføljer, 

hvilket i høj grad har relevans her. Vi er kun interesserede i, hvorvidt den næste forretning er lønsom eller 

ej. Så længe vi antager, at bankens eksisterende portefølje er veldiversificeret, behøver vi ikke at tage 

nogen hensyn til den bestående forretning, men udelukkende koncentrere os om det marginale udlån. 

Kriteriet som vi vil benytte til lønsomhedsvurderingen af det marginale udlån er Economic Value Added 

(EVA). EVA er det foretrukne lønsomhedsmål, da det inkorporerer både risikoen samt kapitalen, som 
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kræves for at generere afkastet. Dette er ligeledes de to vigtigste principper i vurderingen af lønsomheden 

på en marginal bankforretning. Risikoen inkorporeres i modellen gennem WACC’en, som gennemgås 

senere, mens den investerede kapital i denne sammenhæng vil være lig med lånets hovedstol plus de 

likvide aktiver, som banken kræves at holde ifølge lovgivningens likviditetskrav. Den tredje afgørende faktor 

i lønsomhedsvurderinger er afkastet på den investerede kapital. Dette er udtrykt ved ROIC. ROIC regnes 

samtidig som den bedste proxy for IRR, og EVA opfylder dermed alle de krav, vi har til en 

lønsomhedsanalyse. Det er præcis det udgangspunkt, vi gerne vil lægge til grund for vurderingen af udlån, 

eftersom hvert udlån isoleret bør ses som en investering for banken, og derfor skal behandles som en 

sådan. Hver ny forretning er et nyt projekt, som banken kun investerer i, hvis det som minimum genererer 

normalprofit. Vores tilgang til problemet læner sig således op af IRR-reglen, men er også konsistent med 

NPV-reglen (Brealey, Myers & Allen, 2014). 

𝐸𝑉𝐴 = (𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝑊𝐴𝐶𝐶) ∗ 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

Driftsoverskuddet (EBIT) vil for et lån være lig med renten på lånet fratrukket alle omkostninger forbundet 

med lånet. Omkostningerne på lånet består i den simpleste form af driftsomkostninger og løbende 

hensættelser til tab. Vi antager, at driftsomkostningerne er proportionelle til forretningens størrelse, og 

driftsomkostningerne udtrykkes derved som en procentsats af lånets hovedstol. Hensættelser til tab vil 

udover at være afhængig af kreditrisikoen, også være bestemt af lånets størrelse og vil derfor også være 

udtrykt ved en relativ kreditrisikoomkostning. Dermed kan vi som udgangspunkt opstille driftsoverskuddet 

for det marginale udlån således: 

𝐸𝐵𝐼𝑇𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑙  = (𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠𝑎𝑡𝑠 − 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑜𝑚𝑘. 𝑠𝑎𝑡𝑠 − 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑜𝑚𝑘. 𝑠𝑎𝑡𝑠. )  ∗ 𝐻𝑜𝑣𝑒𝑑𝑠𝑡𝑜𝑙 

Ovenstående udtryk holder fordi både omsætning og omkostninger er proportionelle til lånets hovedstol. 

Lovgivningens likviditetskrav komplicerer dog billedet, og vi må derfor udvide udtrykket. Den lovpligtige 

likviditetsbuffer aktiveres i likvide instrumenter, og den vil dermed generere et afkast, der dog viser sig at 

være negativt på nuværende tidspunkt. Samtidig vil likviditetskravene øge det samlede finansieringsbehov i 

forbindelse med udlånet. På trods af likviditetsbufferens finansielle natur vælger vi at kategorisere den som 

et driftsaktiv, da den er direkte afledt af driften. Omvendt vil finansieringen af likviditetsbufferen indgå i 

den investerede kapital. Vores modificerede EBIT, hvor afkastet (rLB) på likviditetsbufferen (LB) er indeholdt, 

bliver dermed: 

𝐸𝐵𝐼𝑇𝑚𝑜𝑑.  = (𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠𝑎𝑡𝑠 − 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑜𝑚𝑘. 𝑠𝑎𝑡𝑠 − 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑜𝑚𝑘. 𝑠𝑎𝑡𝑠. ) ∗ 𝐻𝑜𝑣𝑒𝑑𝑠𝑡𝑜𝑙 + 𝑟𝐿𝐵 ∗ 𝐿𝐵 
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Ovenstående driftsresultat er generet af den investerede kapital, der er medgået til at finansiere det 

marginale udlån. Den investerede kapital på det marginale udlån består af: 

 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑘𝑟𝑎𝑣 + 𝐹𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 + 𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 

Der kan argumenteres for at inkludere den allerede eksisterende investerede kapital i beregningen af 

afkastgraden, eftersom der også trækkes på denne ved en ny forretning, f.eks. træk på IT-udstyr, 

kontorbygninger etc. Det er trods alt den samlede investerede kapital, man benytter, hvis man for hele 

virksomheden skulle opgøre afkastgraden. Grunden til, at vi ikke overvejer det i denne sammenhæng, er 

dog den marginal betragtning, der ligger under brugen af modellen. Når banken skal bestemme, om et 

givent lån er en god forretning, er disse aktiver ligegyldige for beslutningen, fordi det er sunk costs, som 

ikke påvirkes af om banken tager forretningen eller ikke (Seal, et. al. 2015). Pengebindingen undgås eller 

ændres ikke, hvis forretningen ikke indgås, og der er ikke nogen yderligere kapitalbinding, hvis den gør. Kun 

i det tilfælde hvor der er tale om, at banken skal ud at investere i flere aktiver, hvis forretningen indgås, er 

der ekstra kapital ud over hovedstolen, som skal medregnes under investeret kapital. Det drejer sig dog 

ikke om ansættelse af nye medarbejdere el. lign., der betragtes som en driftsomkostning, og derfor 

afspejles heri, men kun om yderligere kapitalbindinger som aktiveres på balancen, f.eks. hvis der skal 

investeres i nyt IT-hardware. 

Efter at have defineret den investerede kapital kan vi nu beregne ROIC som: 

𝑅𝑂𝐼𝐶𝑢𝑑𝑙å𝑛 =
𝐸𝐵𝐼𝑇𝑚𝑜𝑑.

𝐼𝐾𝑢𝑑𝑙å𝑛
 

Vores kapitalomkostninger kan beregnes ved følgende modificerede WACC: 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑚𝑜𝑑. = 𝐾𝑂 ∗
𝐾𝐾

𝐼𝐾
+ 𝐹𝑂 ∗

𝐹

𝐼𝐾
+ 𝐿𝑂 ∗

𝐿𝐾

𝐼𝐾
 

KO: Kapitalomkostning 
FO: Fundingomkostning 
LO: Likviditetsomkostning 
LK: Likviditetskrav 

KK: Kapitalkrav 
F: Funding 
IK: Investeret kapital 

 
Igennem vores antagelse om fuldkommen konkurrence vil den økonomiske profit være 0, og det må derfor 

gælde at: 

𝐸𝑉𝐴𝑢𝑑𝑙å𝑛 = (𝑅𝑂𝐼𝐶𝑢𝑑𝑙å𝑛 − 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑚𝑜𝑑.) ∗ 𝐼𝐾𝑢𝑑𝑙å𝑛 = 0 

Finansiering af hovedstol Finansiering af likviditetsbuffer 
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Vi ser i udtrykket nedenfor, at afkastet på den investerede kapital præcis modsvarer 

finansieringsomkostningerne på den investerede kapital: 

 

𝐸𝑉𝐴𝑢𝑑𝑙å𝑛 = (𝑟𝑙å𝑛 − 𝑂𝑚𝑘𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 − 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜𝑚𝑘) ∗ 𝐻 + 𝑟𝐿𝐵 ∗ 𝐿𝐵 − (𝐾𝐾 ∗ 𝐾𝑂 + 𝐹 ∗ 𝐹𝑂 + 𝐿𝐾 ∗ 𝐿𝑂) = 0 

rlån: Rentesats på lånet 
Kreditomk: Kreditomkostningssats 
rLB: Afkast likviditetsbuffer 
KK: Kapitalkrav 
F: Funding 
LK: Likviditetskrav 
Omkdrift: Driftsomkostningssats 
H: Lånets hovedstol 
LB:  Likviditetsbuffer 
KO: Kapitalomkostning 
FO: Fundingomkostning 
LO: Likviditetsomkostning

Afkast på investeret kapital Omkostninger investeret kapital 
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Ganger vi de relative satser ud med deres absolutte modpart i formlen ovenfor, får vi følgende udtryk for 

den økonomiske profit (EVA): 

 

𝐸𝑉𝐴𝑢𝑑𝑙å𝑛 = 𝑟𝑙å𝑛
𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡 + 𝑟𝐿𝐵

𝑎𝑏𝑠. − 𝑂𝑚𝑘𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡
𝑎𝑏𝑠. − 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜𝑚𝑘

𝑎𝑏𝑠. − (𝐾𝑂𝑎𝑏𝑠. + 𝐹𝑂𝑎𝑏𝑠. + 𝐿𝑂𝑎𝑏𝑠.) = 0 

Herfra isolerer vi de absolutte renteindtægter på lånet og får dermed: 

𝑟𝑙å𝑛
𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡 = 𝑂𝑚𝑘𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡 + 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜𝑚𝑘
𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡 + 𝐾𝑂𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡 + 𝐹𝑂𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡 + (𝐿𝑂𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡 − 𝑟𝐿𝐵

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡) 

For at finde rentesatsen på lånet må vi sætte de absolutte omkostninger i forhold til lånets hovedstol: 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠𝑎𝑡𝑠𝑙å𝑛(%) =
𝑂𝑚𝑘𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡 + 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜𝑚𝑘
𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡 + 𝐾𝑂𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡 + 𝐹𝑂𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡 + (𝐿𝑂𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡 − 𝑟𝐿𝐵

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡)

𝐻
 

(=) 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠𝑎𝑡𝑠𝑙å𝑛(%) =
𝐾𝑂𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡 + 𝐹𝑂𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡 + 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜𝑚𝑘

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡

𝐻
+ (𝐿𝑂 − 𝑟𝐿𝐵) + 𝑂𝑚𝑘𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 

Igennem vores antagelse om fuldkommen konkurrence og derigennem ingen mulighed for økonomisk 

profit har vi nu vist, hvordan rentesatsen på lånet er direkte afledt af følgende fem faktorer: 

omkostningerne forbundet med lånets drift, lånets kreditomkostninger, kapitalomkostninger, 

fundingomkostninger og omkostningerne forbundet med likviditetsreserven. Det må her nævnes, at vi 

vælger at indregne nettoeffekten af likviditetsreserven og dermed vil behandle aktiv- og passivsiden 

simultant. Dette valg er foretaget af praktiske hensyn, og vil blive diskuteret i afsnit 0 om 

likviditetsreserven. 

Vi vil i den følgende analyse gennemgå behandlingen af hver enkelt faktor og slutteligt samle modellen 

igen, med estimeringen af hver enkelt faktor på plads. Analysen vil være kronologisk opbygget og følge 

strukturen som illustreret i Figur 6 nedenfor: 

Figur 6: Analyse struktur 

 

Indtægter drift Omkostninger drift Omkostninger finansiering 
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7.2.1 Håndtering af selskabsskat 

Inden vi giver os i kast med behandlingen af de enkelte faktorer, vil vi afklare behandlingen af selskabsskat. 

Da modellens formål er at bestemme afkastgraden ud fra et princip om, at den skal være lig med 

kapitalomkostningerne, bliver vi nødt til at opgøre modellen efter selskabsskat. Nogle af omkostningerne vil 

være fradragsberettigede, mens andre ikke vil. Derudover bygger dele af argumentet om at 

kapitalstrukturen er relevant på den asymmetriske beskatning af egen- og fremmedkapital.  Derfor må 

både afkastgraden og kapitalomkostningen opgøres efter skat. Det ændrer ikke noget ved modellen som 

gennemgået ovenfor, men vi skal have justeret de enkelte led for skatteeffekten. Vi vil i den videre analyse 

benytte den gældende selskabsskattesats på 22% (SEL §17, stk. 1) til at beregne efter skat værdier for de 

skattepligtige samt fradragsberettigede faktorer i modellen. Som hovedregel kan det nævnes, at 

renteindtægter både på låneforretningen og likviditetsbufferen er skattepligtige. På den anden side er 

driftsudgifterne, renteudgifterne og tab på debitorer fradragsberettigede. Dividendeudbetalinger kan ikke 

trækkes fra i skat, og afkastkravet på kernekapitalen må derfor indregnes til fulde for banken.  

For modellens output betyder denne efter-skat-betragtning, at vi beregner den effektive variable rente 

efter skat. 

7.2.2 Følgeforretninger og indlån 

Som konsekvens af marginalbetragtningen overvejer modellen ikke kundens allerede bestående 

forretninger med banken, hvorfor modellen ikke er i stand til at tage højde for hverken rabatter eller 

overnormal profit. ”Loss leader” strategier, hvor banker tager et tab for at vinde kunden og tjene på 

følgeforretninger, vil derfor ikke kunne forekomme. Vi afviser ikke, at dette i praksis forekommer, og udlån 

er givetvis ofte genstand for dette, da banklån ofte kan foranledige et bankskifte, hvis virksomheden 

tilbydes forskellige renter og gebyrer. I den teoretiske tilgang, som vi har valgt at tage til modellen, har 

disse overvejelser dog ingen hjemmel. Hvis alle produkter generer normalprofit, ligesom vi har antaget for 

udlån, vil der ikke være noget at tjene merprofit på, og en loss leader strategi vil således aldrig betale sig. 

Desuden åbner disse overvejelser for meget unødig varians i modellen, da det er case-by-case-bestemt og 

ofte meget påvirket af subjektive forventninger hvor stort et tab, man ville kunne tage på forretningen for 

at vinde kunden.  Derfor har kundens øvrige forretninger - både fremtidige og bestående, ingen plads i 

modellen. Hver forretning har en prismodel som denne, og modellerne har ikke indvirkning på hinanden, 

men lønsomheden på en kunde vil være summen af disse modeller. 

7.2.3 Behandling af finansielle poster og driftsposter 

Det er desuden vigtigt fra starten at få fastlagt, hvordan vi behandler bankers forretning og at få defineret 

den primære aktivitet, som driver værdien. Banker besidder ligesom alle andre virksomheder driftsaktiver, 

som indgår i den primære aktivitet og medvirker til at generere indtjeningen på driften både før skat (EBIT) 
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og efter skat ved (NOPAT). For at kunne håndtere indtægter og omkostninger konsistent i modellen bliver vi 

derfor nødt til at sondre mellem, hvad der hører til driften, og hvad der anses som finansielle poster. Med 

bankers forretningsmodel in mente kan sondringen dog til tider være vanskelig, fordi aktiviteten er finansiel 

af natur. 

Vi berørte kort denne problemstilling ved opgørelsen af driftsoverskuddet, investeret kapital og ROIC i 

afsnit 7.2 ovenfor. Her klassificerede vi lånets hovedstol og likviditetsbufferen som driftsaktiver. Særligt 

likviditetsbufferen er her åben for diskussion. I den klassiske opgørelse af investeret kapital fra aktivsiden, 

vil finansielle aktiver ikke høre under driftsaktiverne (Petersen & Plenborg, 2012). Selvom 

likviditetsbufferen vil være aktiveret i finansielle aktiver, mener vi dog alligevel, at den er en del af driften, 

da den er en betingelse for at drive udlånsforretning og dermed direkte drevet af driften. På samme måde 

klassificerer vi selve udlånet som et driftsaktiv. Hele aktivsiden består altså af driftsaktiver. 

Passiverne forbundet med det marginale udlån består af kapital, funding og finansiering af 

likviditetsreserven. Her klassificerer vi alle tre poster som værende finansielle. Dermed er investeret kapital 

identisk uanset om den opgøres fra aktiv- eller passivsiden. 

Det afgørende i ovenstående sondringer er, at sikrer, at vi ikke dobbeltindregner nogle poster. Hvad der 

hidrører fra driften, skal altså indgå i driftsresultatet, som derefter skal aflønne den investerede kapital 

igennem rente- og udbyttebetalinger. 

7.3 Bankers driftsomkostninger 
Som gennemgået ovenfor er det kun driftsrelaterede poster, der skal indgå i den investerede kapital og i 

indtjeningen. Afkastgraden skal kun afspejle tilbagevendende indtjening fra den primære aktivitet. Vi er 

ikke interesserede i at medtage finansielle poster, og derfor er det driftsoverskuddet efter skat (NOPAT) og 

nettodriftsaktiverne, som bruges i beregningerne. Dette gælder således også når driftsomkostningssatsen, 

som indgår i modellen, skal opgøres, og denne skal derfor omfatte alle de driftsrelaterede omkostninger 

ved den marginale udlånsforretning. Vi må derfor først definere hvilke omkostninger som, i vores definition 

af bankers primære aktivitet er tilbagevendende og genereret af driften. Dernæst skal vi have defineret 

hvilke af driftsposterne, som er relevante for det nye udlån, ud fra vores marginalbetragtning. Kun 

omkostninger, som er påvirket af beslutningen om at udstede det nye lån, skal medtages i overvejelserne. 

Desuden er det kun omkostninger fra den løbende vedligeholdelse af lånet, som skal overvejes, da vi har 

antaget, at omkostninger i forbindelse med udstedelse dækkes af gebyrer og udstedelsesomkostninger. Det 

er dog alle omkostninger, som relaterer sig til serviceringen af lånet, også omkostninger ift. at sørge for at 

lånet hele tiden lever op til lovgivningskravene. Dette omfatter bl.a. at vedligeholde likviditetsbufferen, 
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hvor instrumenterne ikke matcher lånets løbetid, men ofte skal rulles, og måske også skal varieres fra 

måned til måned. Dette ligger ikke i likviditetsomkostningen, som også indgår i afkastgraden, hvor det kun 

er selve omkostningen ved at holde likviditetsreserven, som det gennemgås i afsnit 0. 

Driftsomkostningssatsen vil dog i bedste fald være et estimat af bankernes faktiske driftsomkostninger for 

en marginal låneforretning. I bankens opgørelse i forbindelse med et nyt lån vil man have interne modeller 

og rapporter til rådighed, og man vil derfor kunne gøre brug af bedre og mere præcise opgørelser af 

omkostninger opgjort pr. lån. En job order costing- eller en timebased ABC-model vil give nogle mere 

præcise omkostningsestimater, som sagtens kan have en stor betydning for modellens resultater i praksis. 

Desuden kan banken med disse omkostningsopgørelser anerkende driverne af omkostningerne, og den 

indvirkning variationer i disse drivere har på driftsomkostningerne. Omkostningerne ved at servicere og 

vedligeholde et udlån har nemlig høj korrelation med lånets størrelse og med risikoen i lånet. Optimalt set 

ville man derfor have en driftsomkostningsmatrice over intervaller for lånets størrelse og risikoklasser for 

udlånet, som i høj grad vil være bestemt af modpartsrisikoen og sikkerhedsstillelsens risikojusterede værdi. 

Desuden ville omkostningerne være absolutte indenfor hvert interval af hovedstolens størrelse, sådan at 

stordriftsfordele kan anerkendes ved at driftsomkostningssatsen (%) er aftagende med stigende 

lånestørrelse. Den absolutte omkostning vil dog naturligvis være stigende med størrelsen af lånet, men 

stigningen vil være marginalt aftagende. Store eksponeringer kræver mere opmærksomhed fra banken, da 

kreditvurderingerne skal være mere omfattende. Derudover vil de ofte skulle godkendes samt løbende 

vurderes af kreditrisikokomiteer og måske endda direktionen og bestyrelsen. Desuden er der et større 

juridisk arbejde med storkunder. Lånet vil samtidig være dyrere at drifte, hvis det indeholder høj risiko for 

misligholdelse, hvilket vil øge behovet for overvågning af eventuelle finansielle sikkerhedsstillelser og den 

generelle udvikling i kundens bonitet. Igen vil lånet kræve mere opmærksomhed, løbende vurderinger og 

godkendelser på flere niveauer, ligesom en øget juridisk og administrativ indsats vil kræves ved 

misligholdelser el.lign.  

For at være i stand til at variere omkostningerne over disse to drivere kræves et meget omfattende og 

grundigt datagrundlag af høj kvalitet. Desværre er sådanne opgørelser ikke til rådighed for eksterne 

stakeholders. Anvendeligheden af modellen kræver, at inputdata skal være offentligt tilgængelige, derfor 

vil vi benytte eksterne regnskaber i vores udvikling af modellen. Vi gennemgår i den følgende behandling af 

bankers resultatopgørelse, hvilke poster der skal medtages og hvordan driftsomkostningen, som skal indgå i 

modellen, bør opgøres. 
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7.3.1 Opgørelse af bankers driftsomkostningssats i modellen 

På grund af vores begrænsede adgang til informationer vurderes en fast driftsomkostningssats som det 

bedste alternativ, og derfor vil bankers driftsomkostninger indgå i modellen som en procentandel af lånets 

hovedstol. Omkostningen som medregnes afhænger derfor positivt af størrelsen på forretningen. 

Driftsomkostningssatsen beskriver de omkostninger, som vil være forbundet med at servicere det 

marginale udlån. Den vil derfor være opgjort som følger: 

𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑎𝑡𝑠 =
𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑜𝑟 det 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑢𝑑𝑙å𝑛

𝐻𝑜𝑣𝑒𝑑𝑠𝑡𝑜𝑙
 

(=) 

𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑜𝑟 det 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑢𝑑𝑙å𝑛 = 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑎𝑡𝑠 ∗ 𝐻𝑜𝑣𝑒𝑑𝑠𝑡𝑜𝑙 

I det optimale scenarie ville driftsomkostningen være baseret på lånets fremtidige træk på 

driftsressourcerne, men eftersom den fremtidige driftsomkostning ikke vil være kendt på forhånd, vil vi 

estimere den ud fra den historiske driftsomkostning på lån i banken. Med et tilstrækkeligt detaljeret 

datagrundlag som diskuteret ovenfor vil banken være i stand til at isolere omkostninger, som er relevant 

for marginalforretningen. Det datagrundlag, vi som brugere af modellen vil have til rådighed, er dog 

markant ringere, og derfor må vi nøjes med at estimere driftsomkostningen så godt som muligt.  

Måden vi vil gøre dette på, er at vurdere driftsomkostningerne for alle danske banker op mod deres 

udlånsportefølje. Til det formål har vi trukket indtjenings- og balancetal for alle banker i Danmark fra 

Bankscope. Vi har inkluderet alle banker, som indgår i Finanstilsynets gruppeinddeling af pengeinstitutter i 

gruppe 1-4. Gruppe 5, som er udenlandske banker med filialer i Danmark, samt gruppe 6, som er færøske 

banker, indgår derfor ikke i vores datagrundlag. Vi vil i denne forbindelse gerne pointere vigtigheden af, at 

det er de rigtige enheder som inkluderes i opgørelsen. Mange af bankerne er konsolideret i koncerner, som 

består af andet og mere end bankforretning. Generelt er bankforretningen dog isoleret i sin egen juridiske 

enhed. Som eksempel kan nævnes Nykredit, hvor Nykredit Bank A/S, som er bankforretningen, er ejet af 

Nykredit Realkredit A/S, som igen er inkorporeret under Nykredit Holding A/S (Nykredit, ingen dato). Det er 

helt centralt at det ukonsoliderede regnskab for Nykredit Bank A/S benyttes, idet opgørelserne ellers bliver 

misvisende og ubrugelige til vores formål. For at sikre dette har vi brugt de ukonsoliderede regnskaber for 

de juridiske enheder, som indgår i Finanstilsynets gruppeinddeling, da dette er de juridiske enheder, som er 

anerkendt som pengeinstitutter i Danmark. Dermed slipper vi også for problemer med inkonsistens mellem 

grundlaget for opgørelserne, da alle bankernes regnskaber er opgjort efter Regnskabsbekendtgørelsen 

(Erhvervs- og Vækstministeriet, 2014b), som det er påkrævet i Danmark for ukonsoliderede 
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regnskabsaflæggelser i pengeinstitutter jf. §183 i Lov om finansiel virksomhed (Erhvervs-og 

Vækstministeriet, 2015).  

7 ud af de 76 anerkendte pengeinstitutter på Finanstilsynets liste er dog ikke inkluderet, da data ikke var til 

rådighed. Vores datagrundlag består derfor af 69 danske banker med data for 2013-2015. En liste over 

bankerne fremgår af bilag 1.8. 

7.3.1.1 Relevante driftsomkostninger 

Som ovenfor nævnt skal vi have klassificeret hvilke omkostninger, som er relevante for opgørelsen af vores 

driftsomkostningssats. Kun driftsrelaterede tilbagevendende poster, som påvirkes af beslutningen om at 

tage marginaludlånet, skal medtages. Med henvisning til Figur 7, vil vi nu gennemgå hver af 

omkostningsposterne i den typiske resultatopgørelse. 

Bankers resultatopgørelse er struktureret en smule anderledes end den typiske virksomheds, som det ses 

af Figur 7 nedenfor. Renteudgifterne modregnes i renteindtægterne for at få periodens 

nettorenteindtægter. Dermed anses renteudgifterne som en del af driften. Denne nettobetragtning af 

renteindtægter og renteudgifter er i direkte modstrid med vores behandling af indlånsporteføljen. Vi 

klassificerer indlånsporteføljen som et finansielt aktiv, og renteudgifterne vil dermed ikke belaste 

driftsresultatet.  

Afgivne gebyrer medtages ikke, da transaktionsomkostninger er antaget væk. Kursreguleringer er en del af 

driften, men eftersom forventningen til fremtidige kursreguleringer vil være neutral, skal disse ikke 

medtages i beregningen af driftsomkostningssatsen. 

Afskrivninger og amortiseringer på anlægsaktiver er ligeledes en driftspost, men indgår ikke i modellen på 

grund af marginalbetragtningen. Afskrivninger er en sunk cost, da beslutningen om at tage anlægsaktiverne 

på bogen er taget, og hvorvidt udlånet udstedes eller ikke, ændrer ikke på størrelsen af afskrivningen. Dette 

er samme problemstilling som tidligere diskuteret i forbindelse med investeret kapital. Det eksisterende 

kapitalapparat, som muliggør at den marginale udlånsforretning overhovedet kan indgås, medgår 

naturligvis til at generere indtægten på lånet. Men fordi omkostningen ikke ændrer sig, afhænger den ikke 

af udlånet, og skal derfor ikke belaste den marginale forretning. Nedskrivninger på lån prisfastsættes 

særskilt igennem kreditrisikotillægget, der behandles i afsnit 7.6, og denne post indgår derfor ikke i 

beregningen af driftsomkostningssatsen. 

Dette efterlader os med personale- og administrationsomkostninger samt andre driftsomkostninger, som 

driftsomkostninger i modellen. 
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Det kan diskuteres, hvorvidt andre driftsudgifter skal medtages, da det ikke er entydigt klart hvad denne 

post indeholder. Nogle banker rapporterer, at posten primært består af bidrag til garantiformuen og 

afviklingsformuen (Finansiel Stabilitet, ingen dato). Begge dele relaterer sig til dækning af passiverne ved 

instituttets konkurs eller restrukturering og opkræves efter indlånsstørrelse. De indgår derfor ikke i 

modellen, men overvejes når indlån prisfastsættes. Hvis disse omkostninger udgør andre 

driftsomkostninger, er vi derfor ikke interesseret i at inkludere dem. Personale- og 

administrationsomkostninger må dog forventes at være den dominerende, og muligvis eneste, omkostning 

ved den løbende servicering af lånet, så medmindre andre driftsudgifter f.eks. indeholder 

administrationsomkostninger, vurderes det bedst ikke at medtage posten. 

Figur 7: Eksempel på resultatopgørelse for typisk dansk bank 

 

7.3.1.2 Estimering af driftsomkostningssatsen 

Gennemgangen ovenfor er desværre mest af alt et best case scenarie. Selvom Bankscope specifikt er rettet 

mod banksektoren og ligeledes indeholder ukonsoliderede regnskaber for stort set alle banker i Danmark, 

har vi ikke været i stand til at rense driftsomkostningstallene for afskrivninger og andre driftsomkostninger i 

vores datagrundlag. Personaleomkostningerne er til rådighed, men administrationsomkostninger, 

afskrivninger og andre driftsudgifter er rapporteret samlet og uden mulighed for at isolere de enkelte 

effekter. For at kunne inkludere administrationsomkostningerne må vi derfor også inkludere afskrivninger 

Resultatopgørelse 

Effekt på 
periodens resultat 

 

 

Renteindtægter + 

Renteudgifter ÷ 

Netto renteindtægter + / ÷ 

Udbytte af aktier + 

Gebyrer og provisionsindtægter + 

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter ÷ 

Netto rente- og gebyrindtægter + / ÷ 

Kursreguleringer + / ÷ 

Andre driftsindtægter + 

Udgifter til personale og administration ÷ 

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver ÷ 

Andre driftsudgifter ÷ 

Nedskrivninger på udlån mv. ÷ 

Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder + / ÷ 

Resultat før skat + / ÷ 

Skat + / ÷ 

Periodens resultat  
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og andre driftsudgifter, som egentligt ikke bør indgå i driftsomkostningen på lånet. Alternative datakilder 

indeholder desværre langt fra alle danske banker, så dette er det bedste datasæt til rådighed. Derfor 

kommer vores driftsomkostninger til at bestå af det samlede overhead, udgjort af personale- og andre 

driftsomkostninger, som dækker over afskrivninger, administration og andre driftsudgifter. 

Desuden vil disse omkostninger afspejle alle de aktiviteter, som bankerne har haft i løbet af året. Selvom vi 

kun er interesserede i omkostninger, som stammer fra udlån, er det ikke muligt at isolere omkostningerne 

fra de andre forretningsaktiviteter som forøger driftsomkostningerne. Derfor bliver vi nødt til også at 

anerkende, at disse omkostninger ikke kun er genereret af de udlån, som fremgår af bankens balance, men 

også af alle de andre aktiver. For at give et retvisende billede af driftsomkostningerne udtrykt i procent af 

kapitalen, som har afkrævet dem, må vi derfor tage udgangspunkt i hele balancen i stedet for kun at holde 

det op mod udlån. Vi er stadig interesserede i at opgøre driftsomkostningerne som de løbende 

omkostninger i forbindelse med driften ift. investeret kapital, men vores datagrundlag muliggør ikke at 

opgøre satsen på denne måde. Hvis vi kun bruger bankernes udlån eller deres investerede kapital i 

modellen, vil vi kraftigt overestimere omkostningen. Derfor bliver driftsomkostningssatsen fra vores 

empiriske analyse opgjort således: 

𝐸𝑚𝑝𝑖𝑟𝑖𝑠𝑘 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑎𝑡𝑠 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑜𝑚𝑘. + 𝑎𝑛𝑑𝑟𝑒 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑜𝑚𝑘.

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟
 

For at denne opgørelse vil give os et retvisende billede af driftsomkostningssatsen, må 

driftsomkostningssatsen for udlån svare til den gennemsnitlige driftsomkostningssats på tværs af alle 

bankens forretningsområder. I så fald vil vores gennemsnitsbetragtning være et udtryk for den sande 

driftsomkostningssats. I mangel af bedre mener vi, at dette er en antagelse, man godt kan leve med, 

selvom vi anerkender, at det langt fra er optimalt, og at det åbner for meget varians i vores estimat. 

Vi estimerer driftsomkostningssatsen efter ovenstående formel på baggrund af et datasæt med 

omkostninger og aktivsummer for alle danske pengeinstitutter for perioden 2013 til 2015. Efter rensning 

for ufuldstændige data og outliers ender vi op med 64 pengeinstitutter i vores datasæt. For at finde frem til 

driftsomkostningssatsen, som skal indgå i modellen, vægter vi driftsomkostningerne for bankerne efter 

deres aktivsum. Dette valg er taget på baggrund af henholdsvis for lave forklaringsgrader samt urealistiske 

resultater ved anvendelse af et simpelt gennemsnit. Den fulde gennemgang af metode og resultater er 

vedlagt som bilag 1.7. 

Det vægtede gennemsnit vil give os en fordeling, som tager højde for størrelsesforskellene mellem 

bankerne og dermed også stordriftsfordelene. Alternativet til at bruge et vægtet gennemsnit ville være at 
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bruge det laveste estimat i datasættet. Som det fremgår af bilag 1.8 er dette Nykredit Bank med en 

driftsomkostningssats på 0,88%. Argumentet for dette ville være, at modellen er stillet op i en verden med 

fuldkommen konkurrence og uden merprofitter, hvilket forudsætter, at prispres vil trykke 

driftsomkostningen for alle banker i branchen ned på så lavt et niveau som muligt. Derfor vil alle banker 

operere med de samme driftsomkostninger som Nykredit, idet Nykredit ellers ville fortrænge dem fra 

markedet med en lavere pris. Problemet med kun at bruge én observation er, at man åbner for meget 

varians i estimatet. Måske er Nykredit virkelig den bank med de laveste omkostninger. Omvendt kan deres 

lave driftsomkostningssats være drevet af den meget lave andel, som udlån udgør af deres totale aktiver. 

En helt tredje forklaring kunne være, at deres regnskabsprincipper og opgørelsen af driftsomkostninger 

ikke nødvendigvis er direkte sammenlignelig med de andre pengeinstitutter i vores datasæt. Dette kunne 

være et resultat af regnskabsmanipulation drevet af ledelsens incitamenter, præstationsbaserede 

aflønningskontrakter, politiske overvejelser, regulative hensyn, konkurrencehensyn eller grundet hensyn til 

kapitalmarkederne og investorer (Petersen & Plenborg, 2012).  Med Nykredit som et specifikt eksempel må 

specielt incitamenter omkring kapitalmarkederne og potentielle investorer ses som en relevant risiko for, at 

tallene kan være misvisende for det faktiske niveau, med den forestående børsnotering og frasalg af 

ejendommene på Kalvebod Brygge.  

Derfor foretrækker vi, at inkludere alle danske banker i estimatet for at mindske variansen fra de enkelte 

driftsomkostninger. Selvom den store forskel på bankernes aktivsummer vil skævvride vægtene, så det 

reelt set kun er de 6 største banker, som rykker noget i estimatet, har alle bankerne en indvirkning på 

estimatet, og eksponeringen mod de enkelte bankers opgørelser er derfor ikke lige så stor. Der vil dog 

stadig være betydelig varians herfra, da Danske Bank alene vægter mere end 50%, og de 4 største banker 

tilsammen vægter mere end 85%. Det er dog stadig at foretrække i forhold til udelukkende at basere sig på 

en enkelt bank i estimatet. Vægtene, som er brugt for hver bank, er listet i bilag 1.9. Resultatet fremgår af 

Tabel 6 nedenfor.  

Tabel 6: Vægtede gennemsnit af bankers empiriske driftsomkostninger ift. balancesummen 

 

7.3.2 Delkonklusion 

Driftsomkostningen i forbindelse med den marginale udlånsforretning vil i modellen være sat i forhold til 

lånets størrelse, så jo større lånet er, jo højere vil driftsomkostningen samtidig være. Vi har derfor forsøgt, 

at estimere bankernes driftsomkostningssats empirisk over de sidste 3 år for alle danske pengeinstitutter. 

Statistik 2015 2014 2013 Gns. 

Vægtet gennemsnit 1,48% 1,67% 1,38% 1,43% 
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Desværre har vi været meget udfordret af kvaliteten af de data, der er til rådighed for eksterne 

stakeholders, og derfor måtte vi opgøre bankernes totale driftsomkostninger mod deres aktivsum og ikke 

kun mod udlån. På trods af ringe forklaringsgrader viste vores data negativ korrelation mellem 

driftsomkostningssatserne og aktivsummen. Med en fornemmelse af at det skyldes stordriftsfordele, har vi 

derfor vægtet gennemsnittet af bankernes driftsomkostninger efter deres aktivsum. Ikke overraskende 

betyder dette dog, at kun de 6 største banker har en reel indvirkning på estimatet. Ikke desto mindre anser 

vi dette estimat som det bedst mulige og mest retvisende, vi kan præstere med de data, der er til rådighed. 

Driftsomkostningssatsen i procent af lånets hovedstol som vil indgå i modellen, vil derfor være: 

𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑎𝑡𝑠(%) = 1,43% 

Da driftsomkostninger modregnes direkte i den skattepligtige indkomst må vi beregne satsen efter skat: 

𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑎𝑡𝑠(%)𝐸𝑆 = 1,43% ∗ (1 − 𝑡) = 1,43% ∗ (1 − 0,22) = 1,12% 

7.4 Ressourceomkostninger 
Kapitalomkostningerne forbundet med det marginale udlån hidrører fra henholdsvis finansiering af lånets 

hovedstol samt finansieringen af den lovpligtige likviditetsbuffer. Dette afsnit vil udelukkende beskæftige 

sig med hovedstolens finansiering, og vi venter dermed med at behandle finansieringen af 

likviditetsbufferen til afsnit 7.5. Denne opdeling af kapitalomkostningerne går på kant med den traditionelle 

finansieringsteori, men er en nødvendighed grundet den interne afhængighed mellem kapitalkrav og 

likviditetskrav. Likviditetsreserven binder ressourcer i aktiver, der grundet vores marginalbetragtning også 

bør indregnes i lånets kapitalkrav. Omvendt er likviditetskravene drevet af pengestrømmene fra lånets 

finansiering, hvori kapital indgår. 

Hovedstolens finansiering består af de lovgivningsbestemte kapitalkrav og derefter funding af residualet 

efter opfyldelse af kapitalkrav. Omkostningerne hertil er opgjort af en mængde og en pris, hvilket vi vil 

definere som ressourcetræk og ressourceomkostningssats. I det følgende vil vi derfor fastlægge de 

forskellige ressourcetræk og estimere omkostningssatserne på disse for at få den samlede 

ressourceomkostning på alle typer af finansiering. Trækket på de enkelte ressourcer vil ultimativt være 

drevet af lovgivningen givet vores antagelser om fordelene ved gearing. Ressourceomkostningssatserne vil 

være bestemt af de instrumenter, som udstedes for at fremskaffe hver enkelt ressourceklasse. Under 

modellens antagelser vil vi estimere en sats, som vil gælde for alle banker i fuldkommen konkurrence. 

Som argumenteret for i afsnit 4.2.3, om virkelighedens imperfektioner, antager vi at banker foretrækker 

fremmedfinansiering frem for egenkapitalfinansiering. Dermed vil der gennem lovgivningens specificerede 
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minimumskrav til kapital opstå et fast defineret optimum for bankers kapitalstruktur. Minimumskravene til 

de forskellige typer kapital sammenholdt med så meget gældsfinansiering som tilladt kommer dermed til at 

udgøre den samlede finansiering af det marginale udlån. Den optimale kapitalstruktur er derfor ikke 

nødvendigvis ens på tværs af bankers forretningsområder, men afhænger af de specifikke 

lovgivningsmæssige krav. Den del som ikke finansieres af den lovgivningsmæssigt krævede kapital, vil vi 

kalde funding, og denne vil altid vil være den billigste form for fremmedfinansiering, når alle hensyn tages i 

betragtning. Disse to elementer gennemgås i det følgende, men først skal de risikovægtede aktiver opgøres 

for, at vi kan opgøre ressourcetrækket. 

7.4.1 Risikovægtede aktiver 

Risikovægtningen i modellen foregår som efter standardmetoden i CRR, der blev gennemgået i 

lovgivningsafsnittet. Eksponeringens kreditrisiko klassificeres efter konverteringen fra ECAI’ernes 

kreditvurdering i én af seks risikoklasser og får påhæftet en risikovægt, som svarer til denne. Hvis en rating 

er til rådighed for selve udstedelsen, skal denne altid benyttes. Hvis ikke bruges enten ratings på andre 

udstedelser eller virksomhedsratingen for låntager, hvilket er beskrevet i detaljer i lovgivningsafsnittet. 

Fortolkningen af de enkelte kreditkvalitetstrin er vedlagt som bilag 1.3.  

7.4.1.1 Risikovægtning efter eksponeringsklasser 

Risikovægtene og behandlingen af lånet varierer alt efter hvilken eksponeringsklasse, det behandles efter. 

Som udgangspunkt kan man sige, at en marginal udlånsforretning vil være klassificeret som en eksponering 

mod selskaber, medmindre forhold gør sig gældende, så det kvalificeres til en af de andre klasser. Hvis der 

ikke foreligger en rating, vægtes eksponeringen med 100%. Eksponeringsklassen mod selskaber er derfor 

standardbehandlingen og fremgår af Tabel 7 nedenfor. 

Tabel 7: Risikovægt efter kreditkvalitetstrin (CRR - Tabel 6) 

Kreditkvalitetstrin 1 2 3 4 5 6 

Risikovægt 20% 50% 100% 100% 150% 150% 

 

Hvis der kun findes en kortsigtet kreditrating for lånet, som relaterer sig til kortfristede aktivposter og ikke 

balanceførte poster iht. Art. 140 i CRR, skal lånet behandles som en eksponering mod institutter og 

selskaber med kortsigtet kreditvurdering i art. 131. I så fald benyttes Tabel 8. 
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Tabel 8: Risikovægt efter kreditkvalitetstrin for eksponeringer med kortsigtet kreditvurdering (CRR - Tabel 7) 

Kreditkvalitetstrin 1 2 3 4 5 6 

Risikovægt 20% 50% 100% 150% 150% 150% 

 

Opfylder instituttet de 3 krav til detaileksponeringer i art. 123, kan lånet klassificeres som en sådan. Dette 

medfører, at en flad risikovægt på 75% må benyttes på alle eksponeringerne. Det indebærer for det første, 

at virksomheden skal kvalificeres som en SMV, eftersom eksponeringer mod private ikke er relevant her. 

Som gennemgået i lovgivningsafsnittet kræves det, at virksomheden har mindre end 250 ansatte, og at den 

enten har en omsætning på højst 50 mio. EUR eller en balancesum på højst 43 mio. EUR jf. art. 2 i 

Kommissionens henstilling (Europa Kommissionen, 2003).  

Lånet skal derudover være under 1 mio. EUR, ligesom virksomhedens samlede eksponering mod banken 

ikke må overstige 1 mio. EUR.  I en model som retter sig bredt mod markedet, giver det ikke mening at 

snakke om enkelte bankers eksponering mod en given kunde, så til formålet vil vi vurdere, at dette krav er 

opfyldt, hvis lånet er under 1 mio. EUR. Det tredje krav om, at banken skal have en stor og veldiversificeret 

portefølje indenfor denne type lån, antages opfyldt.  

I tilfælde hvor der er stillet ejendom til sikkerhed for lånet, klassificeres det som eksponering med 

sikkerhed i ejendomme. Andre sikkerhedsstillelser end ejendomme kvalificerer ikke under denne klasse, 

men behandles som gennemgået nedenfor. Lån med sikkerhed i ejendomme må kun nedvægtes på en vis 

del af sikkerhedens belåningsværdi alt efter hvilken ejendom, der er tale om, og risikovægten som må 

benyttes varierer ligeledes.  

Tabel 9: Risikovægte og andel som må nedvægtes for lån med sikkerhed i ejendomme (art. 124-126 i CRR) 

 

Det gælder for begge typer af ejendomme, at de skal anses som helt og fuldt dækket, som beskrevet i 

lovgivningsafsnittet og at de skal opfylde de beskrevne betingelser. Den andel af lånet, som ikke måtte 

være dækket af ejendommens belåningsværdi, tildeles risikovægten på modparten for en eksponering 

uden sikkerhed som beskrevet tidligere i dette afsnit.  

 Risikovægt 
Andel af belåningsværdien som 

må nedvægtes 

Beboelsesejendomme 35% 80% 

Erhvervsejendomme 50% 60% 
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7.4.1.2 Sikkerhedsstillelser 

Som gennemgået i lovgivningsafsnittet påvirker sikkerhedsstillelsen nedvægtningen af aktiverne forskelligt 

alt efter hvilken sikkerhed, det drejer sig om. Er der stillet sikkerhed for lånet, skal dette naturligvis regnes 

ind i prisen, hvilket i relation til kapital kommer til at afspejle sig i en reduktion af de risikovægtede aktiver 

og dermed nedsatte kapitalkrav. Fysiske aktiver godtages som nævnt ikke, med undtagelse af fast ejendom 

som betragtes som en separat eksponeringsklasse, som gennemgået ovenfor. Da vi tager udgangspunkt i 

standardmetoden, skal den enkle metode benyttes for sikkerheder, da den udbyggede metode kun er 

relevant for IRB-godkendte banker.  

De finansielle sikkerheder, som accepteres i risikovægtningen, deles op i finansierede og ikke finansierede, 

og det må derfor først fastlægges, hvilken metode det pågældende låns sikkerhed hører under. Sikkerheder 

anses som finansieret, når et aktiv er pantsat til sikkerhed for lånet, mens sikkerheden anses for 

ufinansieret, når det drejer sig om en kautionering fra tredjemand, f.eks. en garanti eller et kreditderivat. 

For at sikkerheden må indregnes som et finansieret aktiv efter standardmetoden i overensstemmelse med 

CRRs art. 197 og 200, skal der være tale om et af aktiverne listet i bilag 1.10. 

Det gælder generelt, at hvis en kreditvurdering kræves for aktivet, og der findes flere vurderinger lavet af 

anerkendte bureauer, skal den næstbedste vurdering benyttes jf. art. 197, stk. 7 i CRR. Hvis aktivet, der 

stilles til sikkerhed, er indenfor én af de godkendte kategorier, skal det dog stadig opfylde nogle generelle 

krav samt nogle specifikke krav, som beskrevet i lovgivningsafsnittet. Hvis sikkerheden opfylder kravene for 

at blive behandlet som finansieret, må banken behandle den del af eksponeringen som er dækket af 

sikkerheden, som om man var eksponeret overfor det aktiv, som er stillet til sikkerhed i stedet for mod 

låntager. Dette gælder dog kun, hvis sikkerheden ikke har kortere løbetid end lånet, ellers må sikkerhedens 

kreditrisikovægtning ikke bruges i stedet for lånets. Desuden gælder en minimumsrisikovægt på 20%, 

medmindre det drejer sig om genkøbstransaktioner, ind- eller udlån af værdipapirer, derivater i CRRs bilag 

II, gældsinstrumenter udstedt af centralbanker eller centralregeringer, eller det enten drejer sig om 

indestående i kontanter eller lignende i samme valuta. Undtagelserne kan tillægges specificerede 

risikovægte mindre end 20%, hvis de opfylder de specifikke krav i art. 222, stk. 4-7. Poster som ikke er 

balanceført, må i denne sammenhæng ikke nedvægtes efter art. 111, men skal i stedet vægtes med 100% 

jf. art. 222, stk. 3. 

 

Risikovægtet eksponering med finanseret sikkerhed =  max(0, 𝐸 − 𝑉𝐴) ∗ 𝑟 + 𝑉𝐴 ∗ 𝑔 

E:  Lånets hovedstol 

VA:  Markedsværdi af aktivet stillet til 
sikkerhed 

r:  Risikovægt på lånet 
g:  Risikovægt på aktivet 
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Vi vil ikke gennemgå alle mulige sikkerhedsstillelser her, men som nævnt i lovgivningsafsnittet skal de 

nedvægtes efter standardmetoden, som er gennemgået ovenfor. Det er dog ikke sikkert, at aktivet tilhører 

en af de 4 gennemgåede eksponeringsklasser, og i så fald må g findes i CRRs art. 114-134.  

Er der i stedet for et aktiv, tale om garantistillelse eller kreditrisikoafdækning gennem kreditderivater som 

sikkerhed for lånet, betragtes sikkerheden som ufinansieret. Som forklaret i lovgivningsafsnittet skal 

udstederen være godkendt, ligesom de generelle krav i art. 213 i CRR gælder. Desuden gælder der 

supplerende krav for garantier og kreditderivater, som også blev fremsat i lovgivningsafsnittet, og som er 

specificeret i hhv. art. 215 og 216 i CRR. 

De ufinansierede sikkerhedsstillelser behandles anderledes end de finansierede, og den nominelle værdi af 

sikkerheden justeres først for mismatch på valutadenomineringen, og dernæst på løbetiden. Løbetiden på 

afdækningen kan ikke være større end løbetiden på eksponeringen. Der henvises til afsnittet herom for 

nærmere gennemgang af justeringerne. Den risikovægtede eksponering efter korrektion for den 

ufinansierede sikkerhedsstillelse opgøres som: 

 

Risikovægtet eksponering med ufinanseret sikkerhed = max(0, 𝐸 − 𝐺𝐴) ∗ 𝑟 + 𝐺𝐴 ∗ 𝑔 

E:  Lånets hovedstol 
GA:  Værdi af sikkerhedsstillelse 

justeret for både valuta og løbetids 
mismatch 

r: Risikovægt på lånet 
g: Risikovægt på udstederen af sikkerheden 

 
Som det ses af ovenstående formel, svarer denne behandling til, at hvis den justerede værdi af den 

ufinansierede sikkerhed er større end eller lig med lånets hovedstol, benyttes risikovægten for udstederen 

af sikkerhedsstillelsen på hele eksponeringen. Dette svarer til den måde man behandler finansielle 

sikkerheder på, hvor det dog som forklaret, er aktivets risikovægt som benyttes.  

7.4.1.3 Delkonklusion 

Beregningen af risikovægtede aktiver sker i modellen ved CRRs standard metode hvor lånet defineres som 

én af 4 forskellige eksponeringsklasser. Medmindre lånet kvalificerer til en af de andre 3 klasser, vil det 

være en eksponering mod selskaber, og lånet vil påhæftes en risikovægt alt efter hvilket kreditkvalitetstrin, 

det placeres på ud fra dets kredit-rating. Hvis kunden kun har en kortsigtet kreditrating behandles det på 

samme måde, men med andre risikovægte. Er kunden derimod en SMV, og lånet er under 1 mio. EUR 

kvalificerer det som et detaillån og får en flad risikovægt på 75%. Er der stillet ejendom til sikkerhed for 

lånet, vil det tildeles en risikovægt på 35% eller 50% for hhv. beboelsesejendomme hhv. 

erhvervsejendomme, men risikovægten må kun anvendes på hhv. 80% og 60% af belåningsværdien. Resten 

tildeles risikovægte under en af de andre eksponeringsklasser.  
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Er der stillet finansielle sikkerheder for lånet, som ikke er ejendomme, må banken behandle den del af 

lånet, som er dækket af sikkerheden, som om den var eksponeret overfor sikkerheden i stedet for lånet. 

Aktiverne indregnes med deres markedsværdi og en risikovægt fastsat efter standardmetoden, som givet 

ved den tilhørende eksponeringsklasse for aktivet og en evt. tilhørende rating for denne. 

7.4.2 Kapital 

Instituttets kapitalgrundlag består af summen af instituttets kernekapital og den supplerende kapital (art. 

72, CRR). 

Som gennemgået i lovgivningsafsnittet består det samlede kapitalgrundlagskrav af kernekapital og 

supplerende kapital, hvor kernekapital er opgjort af egentlig kernekapital og den hybride kernekapital (art. 

72, CRR). Kapitalgrundlagskravene måles op mod de risikovægtede aktiver som netop gennemgået. Antaget 

at kapitalomkostningerne varierer med bankens kapitalstruktur, dvs. kapitaliseringen har indflydelse på 

kapitalomkostningerne, og at omkostningerne er stigende i kapitalens kvalitet, vil banken altid fylde op 

”nedefra” med den billigste og ringeste kapital først. Dette vil generelt ligge til grund for vores model, 

sammen med en forudsætning om at bankerne er i stand til at styre deres kapitalisering så godt, at de kan 

ligge præcis på lovkravene både totalt set og for enkelte typer af kapital. 

7.4.2.1 Ressourcetræk på kapital 

Som forklaret i lovgivningsafsnittet er kapitalgrundlagskravene de ”hårde” krav, som vil have implikationer 

for bankens eksistensgrundlag, hvis de brydes. På baggrund af de fremsatte kapitalgrundlagskrav i 

lovgivningen vil kapitalgrundlaget i den marginale udlånsforretning i modellen være opgjort af følgende 

former for kapital og andel af risikovægtede aktiver (ressourcetræk): 

Tabel 10: Ressourcetræk på kapital ifølge lovgivningen 

 

Det er vigtigt at huske, at disse satser er udtrykt ift. risikovægtede aktiver, så andelen ift. investeret kapital 

kan være både højere og mindre end i Tabel 10 afhængig af risikovægtene. Mens dette er udgangspunktet, 

indeholder lovgivningen dog flere parametre, som påvirker kapitalgrundlaget. Gearingsratioen sætter 

effektivt en nedre grænse for kapitalen, mens kapitalbufferne tilføjer et ”blødt” krav ovenpå 

Egentlig kernekapital 4,5% 

Hybrid kernekapital 1,5% 

Supplerende kapital 2,0% 

Kapitalgrundlagskrav 8,0% 
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kapitalandelene ovenfor, og SMV støttefaktoren giver rabat på kapitalandelene for visse eksponeringer. 

Disse effekter gennemgås i det følgende. 

7.4.2.1.1 Gearingskrav 

Som gennemgået i lovgivningsafsnittet skal institutterne desuden overholde et krav til deres solvens, sådan 

at overdrevet gearing ikke forekommer på grund af risikovægtningen på aktiverne i opgørelsen af 

kapitalgrundlagskravet. Som tidligere gennemgået vil vi i modellen forudsætte et krav på 3% kernekapital i 

forhold til instituttets eksponeringsmål. Eksponeringsmålet udgøres i modellen kun af de aktiver, som 

instituttet tager på balancen i forbindelse med udlånet. Derivater, margenlån, repos, ikke-balanceførte 

poster og andre aktiver, som indgår i eksponeringsmålet, er derfor ikke relevante for modellen. Derfor vil 

tillægget for specielle typer af transaktioner heller ikke indgå i eksponeringsmålet.  

Som beskrevet i lovgivningsafsnittet må specifikke kreditrisikojusteringer fratrækkes, når aktiverne opgøres 

i eksponeringsmålet. Det gælder dog kun fradrag, som også er foretaget i de egentlige 

kernekapitalsinstrumenter. Men da vi ikke har mulighed for at tage højde for evt. tab og nedskrivninger på 

specifikke instrumenter i modellen, inkluderer vi ikke nogle fradrag i den egentlige kernekapital. Derfor vil 

der heller ikke være nogen fradrag, som kan fratrækkes eksponeringsmålet i modellen, og det vil derfor 

udgøre aktivet fra udlånet (obligationen). Som tidligere omtalt vil banken også skulle holde en 

likviditetsbuffer for at opfylde LCR-kravet, men dette ressourcetræk indregnes ikke her, da det overvejes i 

afsnittet om likviditetsreserven. 

𝐺𝑒𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝐾𝑒𝑟𝑛𝑒𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝐻𝑜𝑣𝑒𝑑𝑠𝑡𝑜𝑙
= 3% 

Med den måde som gearingskravet er opstillet på, fungerer det dog kun som en sikring imod for høj 

gearing. Hvis kapitalgrundlagskravet er mere bebyrdende end gearingskravet, vil det ikke blive aktiveret, og 

det vil være irrelevant, fordi det automatisk vil være opfyldt, når kapitalgrundlagskravene opfyldes. Hvis 

kapitalgrundlagskravet kommer ned under 3% af de uvægtede aktiver, vil gearingskravet dog blive 

aktiveret, og det vil dermed være bindende. Hvis dette er tilfældet, vil kapitalgrundlagskravet være 

irrelevant, fordi det altid vil være opfyldt, når gearingskravet er opfyldt. Dermed vil kun ét af de to krav 

være bindende, og det vil derfor altid være det mest bebyrdende krav, som virksomheden skal leve op til. 

Ressourcetrækket på kapitalen i modellen vil dog påvirkes en smule af hvilket krav, der er aktiveret. Hvis 

kapitalgrundlagskravet er bindende, vil kapitalgrundlaget være sammensat af egenkapital, hybrid 

egenkapital og supplerende kapital med de andele, som er fastsat i Tabel 10. Er gearingskravet gældende, 

skal det dog opfyldes af kernekapital, og der vil derfor ikke indgå noget supplerende kapital i 

kapitalgrundlaget. Instituttet vil dog ikke selv kunne bestemme sammensætningen af kernekapitalen, da 
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kapitalgrundlagskravene stadig vil diktere, at egentlig kernekapital udgør minimum 4,5% af de 

risikovægtede aktiver. Der er ikke nogle krav til størrelsen af hybrid kernekapital i kapitalgrundlagskravene, 

så længe kravet om minimum 6% kernekapital ift. risikovægtede aktiver er opfyldt. Det er derfor tilladt at 

opfylde kravene med en bedre kapitalklasse end påkrævet, hvilket vil sige, at institutterne iht. lovgivningen 

godt ville kunne opfylde hele kapitalgrundlagskravet på 8% med egentlig kernekapital. Når gearingskravet 

er bindende, vil den del af kapitalgrundlaget, som ikke udgøres af kravet til den egentlige kernekapital, 

derfor udfyldes af hybrid kernekapital. Sammensætningen af kapitalgrundlaget, når gearingskravet er 

aktiveret, vil derfor se således ud: 

 

 

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑙𝑎𝑔𝐺𝐺 = 𝐸𝐾𝐾 ∗ 𝑅𝑊𝐴 + 𝐺𝐺 ∗ 𝑈𝐴 − 𝐸𝐾𝐾 ∗ 𝑅𝑊𝐴

= 4,5% ∗ 𝑅𝑊𝐴 + 3% ∗ 𝑈𝐴 − 4,5% ∗ 𝑅𝑊𝐴 

RWA:  Risikovægtede aktiver 
UA:  Uvægtede aktiver 

EKK: Egentlige kernekapitalkrav

Gearingskravet vil altid være større end kravet til den egentlige egenkapital, så den hybride kernekapital 

kan aldrig blive negativ. Dermed ender ressourcetrækket på kapital med at se ud som følger, betinget af om 

det er kapitalgrundlagskravet som er bindende eller gearingskravet:  

 

 

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 𝐸𝐾𝐾 ∗ 𝑅𝑊𝐴 + (1 − 𝐷𝐺𝐺) ∗ 𝑅𝑊𝐴(𝐻𝐾𝐾 + 𝑆𝐾) + 𝐷𝐺𝐺(𝐺𝐺 ∗ 𝑈𝐴 − 𝐸𝐾𝐾 ∗ 𝑅𝑊𝐴)

= 4,5% ∗ 𝑅𝑊𝐴 + (1 − 𝐷𝐺𝐺) ∗ 𝑅𝑊𝐴(1,5% + 2,5%) + 𝐷𝐺𝐺(3% ∗ 𝑈𝐴 − 4,5% ∗ 𝑅𝑊𝐴)

RWA:  Risikovægtede aktiver 
UA:  Uvægtede aktiver 
EKK: Egentig kernekapitalkrav 
HKK: Hybrid kernekapitalkrav 

SK: Supplerende kapitalkrav 
DGG: Dummy, 1 hvis gearingsgraden er aktiv, 

ellers 

 

IF:  8% ∗  𝑅𝑊𝐴 ≥  3% ∗  𝑈𝐴 

THEN: 𝐸𝑔𝑒𝑛𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑘𝑒𝑟𝑛𝑒𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 4,5% ∗ 𝑅𝑊𝐴 

𝐻𝑦𝑏𝑟𝑖𝑑 𝑘𝑒𝑟𝑛𝑒𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 1,5% ∗ 𝑅𝑊𝐴 

𝑆𝑢𝑝𝑝𝑙𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 2,5% ∗ 𝑅𝑊𝐴 

ELSE: 𝐸𝑔𝑒𝑛𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑘𝑒𝑟𝑛𝑒𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 4,5% ∗ 𝑅𝑊𝐴 

Egentlig 
kernekapital 

Hybrid 
kernekapital 

Egentlig 
kernekapital 

Hybrid 
kernekapital 

Supplerende 
kapital 

Hybrid 
kernekapital 
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𝐻𝑦𝑏𝑟𝑖𝑑 𝑘𝑒𝑟𝑛𝑒𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 3% ∗ 𝑈𝐴 − 4,5% ∗ 𝑅𝑊𝐴  

RWA: Risikovægtede aktiver UA: Uvægtede aktiver 
 

7.4.2.1.2 Kapitalbuffere 

Ovenpå kapitalgrundlaget kommer den kapitalbuffer, som bankerne skal opretholde i tilfælde af 

markedsstres, og som udelukkende skal bestå af egentlig kernekapital, som vi tidligere har gennemgået. 

Ikke alle buffere vil være relevante, idet det afhænger af hvilke buffere, banken kræves at overholde. 

Nedenfor er angivet samtlige buffere og deres nuværende niveau som indført i dansk lovgivning (uden 

hensyn til indfasning): 

Tabel 11: Kapitalbuffere ifølge lovgivningen 

 

Kapitalbevaringsbufferen gælder for alle banker, og den skal til enhver tid opretholdes. Den kontracykliske 

buffer er landespecifik, og den er opgjort som et vægtet gennemsnit af bankens eksponeringer i forskellige 

lande, som er underlagt forskellige buffersatser.  

I Danmark er der ingen institutter som er klassificeret som globalt systematisk vigtigt, og derfor er G-SII 

bufferen ikke aktiveret for nogle institutter. Endvidere er O-SII bufferen som tidligere omhandlet ikke 

aktiveret i Danmark, fordi SIFI-bufferen som er en systemisk buffer, i stedet anvendes for de nationalt 

vigtige institutter. SIFI-bufferen er individuelt fastsat for de 6 udnævnte SIFI-institutter, som det fremgår af 

lovgivningsafsnittet, hvor niveauet af bufferne også kan findes. Denne buffer vil dog ikke være relevant i 

modellen, da SIFI-institutterne alle er IRB-godkendte, som det fremgår af bilag 1.1 (med undtagelse af DLR 

Kredit som ikke er et pengeinstitut). Ligeledes vil den kontracykliske buffer, som er bestemt af, hvor 

instituttet har dets eksponeringer heller ikke være relevant, da modellen kun behandler udlån i Danmark, 

hvor denne buffer pt ikke er aktiv. Det kombinerede bufferkrav i modellen består derfor kun af 

kapitalbevaringsbufferen på 2,5%, som lægges ovenpå kapitalgrundlagskravet til den egentlige egenkapital i 

ressourcetrækket.  

Kapitalbevaringsbuffer 2,5% 

Institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffer 0,0 - 2,5% 

G-SII buffer (ingen danske institutter) 1,0 - 3,5% 

O-SII buffer (ikke aktiveret) 0% 

Systemisk buffer (SIFI-institutter) 1,0 - 3,0% 

Maksimalt samlet bufferkrav 2,5 – 5,0% 
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Kapitalgrundlagskrav og bufferkrav er opgjort som en andel af bankens risikoeksponering - dvs. de 

risikovægtede aktiver. De ovenfor gennemgåede satser ganges dermed på de risikovægtede aktiver for at 

finde kapitalkravene i kroner og øre. Dermed bliver det samlede ressourcetræk på kapital således:  

 

 

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = (𝐸𝐾𝐾 + 𝐾𝐾𝐵) ∗ 𝑅𝑊𝐴 + (1 − 𝐷𝐺𝐺) ∗ 𝑅𝑊𝐴(𝐻𝐾𝐾 + 𝑆𝐾) + 𝐷𝐺𝐺(𝐺𝐺 ∗ 𝑈𝐴 − 𝐸𝐾𝐾 ∗ 𝑅𝑊𝐴)

= (4,5% + 2,5%) ∗ 𝑅𝑊𝐴 + (1 − 𝐷𝐺𝐺) ∗ 𝑅𝑊𝐴(1,5% + 2,5%) + 𝐷𝐺𝐺(3% ∗ 𝑈𝐴 − 4,5%

∗ 𝑅𝑊𝐴) 

RWA:  Risikovægtede aktiver 
UA:  Uvægtede aktiver 
EKK: Egentig kernekapitalkrav 
HKK: Hybrid kernekapitalkrav 

SK: Supplerende kapitalkrav 
KKB: Kombineret kapitalbufferkrav 
DGG: Dummy, 1 hvis gearingsgraden er 

aktiv, ellers 0 
 

IF:  8% ∗  𝑅𝑊𝐴 ≥  3% ∗  𝑈𝐴 

THEN: 𝐸𝑔𝑒𝑛𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑘𝑒𝑟𝑛𝑒𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = (4,5% + 2,5%) ∗ 𝑅𝑊𝐴 

𝐻𝑦𝑏𝑟𝑖𝑑 𝑘𝑒𝑟𝑛𝑒𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 1,5% ∗ 𝑅𝑊𝐴 

𝑆𝑢𝑝𝑝𝑙𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 2,5% ∗ 𝑅𝑊𝐴 

ELSE: 𝐸𝑔𝑒𝑛𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑘𝑒𝑟𝑛𝑒𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = (4,5% + 2,5%) ∗ 𝑅𝑊𝐴 

𝐻𝑦𝑏𝑟𝑖𝑑 𝑘𝑒𝑟𝑛𝑒𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 3% ∗ 𝑈𝐴 − 4,5% ∗ 𝑅𝑊𝐴  

7.4.2.1.3 SMV-støttefaktor 

For alle eksponeringsklasser, som vores model behandler, gælder desuden at SMV-støttefaktoren, som er 

en yderligere nedvægtningsfaktor på 0,7619, må anvendes, hvis virksomheden opfylder kravene til det. 

Faktoren er en rabat på lån til SMV’er, og den er indført som incitament til at stimulere långivning og sikre 

kapitaltilførsel til mindre virksomheder. Det er dog kun kapitalgrundlagskravene denne faktor må anvendes 

på og ikke kravene til kapitalbufferne (CRR art. 501, stk. 1). I vores behandling forudsætter vi, at SMV-

faktoren må behandles på kapitalkravene, ligegyldigt om gearingsgraden er det bindene krav eller ej da 

gearingsgraden, som nævnt ikke er indført som et bindende kapitalkrav endnu.   

Virksomheden skal kunne defineres som en SMV efter Kommissionens henstilling (Europa Kommissionen, 

2003), som vi ligeledes benyttede i SMV-definitionen i vurderingen af, om lånet kvalificerer som en 

detaileksponering, men i denne sammenhæng er det kun omsætningskravet, som er bindende. 

Egentlig 
kernekapital 

Hybrid 
kernekapital 

Supplerende 
kapital 

Hybrid 
kernekapital 
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Virksomheden skal dermed have en omsætning under 50 mio. EUR om året, uanset antallet af ansatte eller 

balancesum, som forklaret i lovgivningsafsnittet. Ud over dette skal virksomhedens samlede skyldige 

engagement imod banken være mindre end 1,5 mio. EUR, hvilket gælder på koncernniveau, og inkluderer 

bankens forretninger med alle virksomhedens koncernforbundne selskaber. Som for 

detaileksponeringsklassen er det ikke muligt at vurdere enkelte bankers samlede eksponering, så kravet 

behandles som opfyldt, hvis den marginale låneforretning er mindre end 1,5 mio. EUR. Formlen for 

ressourcetrækket kommer derfor til at se således ud: 

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = ((𝐸𝐾𝐾 + 𝐾𝐾𝐵) − 𝐸𝐾𝐾 ∗ 𝐷𝑆𝑀𝑉 ∗ (1 − 𝑆𝐹)) ∗ 𝑅𝑊𝐴 + (1 − 𝐷𝐺𝐺) ∗ 𝑅𝑊𝐴(𝐻𝐾𝐾 + 𝑆𝐾) ∗

(1 − 𝐷𝑆𝑀𝑉 ∗ (1 − 𝑆𝐹)) + 𝐷𝐺𝐺(𝐺𝐺 ∗ 𝑈𝐴 − 𝐸𝐾𝐾 ∗ 𝑅𝑊𝐴) ∗ (1 − 𝐷𝑆𝑀𝑉 ∗ (1 − 𝑆𝐹)) 

RWA:  Risikovægtede aktiver 
UA:  Uvægtede aktiver 
EKK: Egentig kernekapitalkrav 
HKK: Hybrid kernekapitalkrav 
SK: Supplerende kapitalkrav 
KKB: Kombineret kapitalbufferkrav 

DGG: Dummy, 1 hvis gearingsgraden er aktiv, 
ellers 0 

SF: SMV støttefaktor 
DSMV: Dummy, 1 hvis SMV faktoren er aktiv, 

ellers 0
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𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = ((4,5% + 2,5%) − 4,5% ∗ 𝐷𝑆𝑀𝑉 ∗ (1 − 0,7619)) ∗ 𝑅𝑊𝐴 + (1 − 𝐷𝐺𝐺) ∗ 𝑅𝑊𝐴 ∗ (1,5% +

2,5%) ∗ (1 − 𝐷𝑆𝑀𝑉 ∗ (1 − 0,7619)) + 𝐷𝐺𝐺(3% ∗ 𝑈𝐴 − 4,5% ∗ 𝑅𝑊𝐴) ∗ (1 − 𝐷𝑆𝑀𝑉 ∗ (1 − 0,7619)) 

IF:  8% ∗  𝑅𝑊𝐴 ≥  3% ∗  𝑈𝐴 

THEN: 𝐸𝑔𝑒𝑛𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑘𝑒𝑟𝑛𝑒𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 𝑅𝑊𝐴 ∗ ((4,5% + 2,5%) − 4,5% ∗ 𝐷𝑆𝑀𝑉 ∗ (1 − 0,7619)) 

𝐻𝑦𝑏𝑟𝑖𝑑 𝑘𝑒𝑟𝑛𝑒𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 1,5% ∗ 𝑅𝑊𝐴 ∗ (1 − 𝐷𝑆𝑀𝑉 ∗ (1 − 0,7619)) 

𝑆𝑢𝑝𝑝𝑙𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 2,5% ∗ 𝑅𝑊𝐴 ∗ (1 − 𝐷𝑆𝑀𝑉 ∗ (1 − 0,7619)) 

ELSE: 𝐸𝑔𝑒𝑛𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑘𝑒𝑟𝑛𝑒𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 𝑅𝑊𝐴 ∗ ((4,5% + 2,5%) − 4,5% ∗ 𝐷𝑆𝑀𝑉 ∗ (1 − 0,7619)) 

𝐻𝑦𝑏𝑟𝑖𝑑 𝑘𝑒𝑟𝑛𝑒𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = (3% ∗ 𝑈𝐴 − 4,5% ∗ 𝑅𝑊𝐴) ∗ (1 − 𝐷𝑆𝑀𝑉 ∗ (1 − 0,7619)) 

7.4.2.2 Ressourceomkostninger for kapital 

I det følgende vil vi estimere ressourceomkostningerne for hver kategori af kapital, som indgår i opfyldelsen 

af de lovgivningsbestemte krav, som netop er gennemgået. Det vil vi gøre på baggrund af ét instrument for 

hver klasse, som benyttes som et repræsentativt mål for omkostningerne på hele kapitalklassen. Vi 

udvælger derfor det instrument, som vi vurderer er mest velegnet på baggrund af, hvor anvendte 

instrumenterne er i praksis, om de handles aktivt med retvisende markedspriser og om data er til rådighed 

til at estimere omkostningen. Omkostningerne på hver klasse er som tidligere omtalt forudsat at være 

stigende i takt med kvaliteten af kapital. Vi forventer dermed at finde, at egentlig kernekapital er dyrere 

end hybrid kernekapital, som igen er dyrere end supplerende kapital. 

7.4.2.2.1 Egentlig kernekapital 

Den egentlige kernekapital dækker over den højeste kvalitet af kapital, og består primært som beskrevet 

tidligere af de kvalificerende egenkapitalinstrumenter samt visse reserver, som tilfalder egenkapitalen. 

Igennem vores marginalbetragtning bliver afkastkravet på instituttets udstedte kapitalinstrumenter derfor 

det relevante ressourceomkostningsmål på den egentlige kernekapital. Jf. art. 26 i Kapitalkravsforordningen 

er EBA forpligtet til at offentliggøre og opdatere en liste over de godkendte instrumenter i hver enkelt 

medlemsstat. I EBA’s seneste opdatering af listen over godkendte instrumenter (art. 26, CRD) fra oktober 

2015 omfatter de godkendte danske kapitalinstrumenter aktiekapital, garantkapital og andelskapital (EBA, 

2015). Vi vil derfor lægge aktiekapital til grund for vores ressourceomkostning for egentlig kernekapital, da 

det er de mest anvendte instrumenter, og således udgør det bedste datagrundlag til rådighed pga. stor 

handelsaktivitet.  

Omkostningerne til egenkapitalinstrumenterne er ikke direkte observerbare gennem pålydende kupon, 

men er derimod udtrykt ved investorernes afkastkrav på de enkelte instrumenter. Vi må derfor have et 

estimat på investorernes afkastkrav. En metode til at estimere dette er at kigge på de opnåede historiske 
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afkast. Den gennemsnitlige risikopræmie på danske aktier i perioden fra år 1900 til år 2011 var 4,7% 

(Brealey et al. 2014). I tillæg hertil kommer så den relevante risikofrie rente. Den 10-årige danske 

statsobligation handler til 0,03%2 og baseret på den historiske risikopræmie, vil afkastkravet på danske 

aktier være i niveauet 4,73%. En tilsvarende metode kunne anvendes specifikt på danske bankaktier for at 

isolere afkastkravet på egenkapital i banker. Anvendelse af de historisk realiserede afkast som proxy for 

omkostningerne i dag er dog ikke uden problemer. For det første lider den af at være bagudrettet, og 

eftersom der ingen garantier er for, at hvad der er sket historisk vil gentage sig i fremtiden, vil resultaterne 

være af begrænset værdi. Den lange anskuede periode der er brugt for at opnå statistisk signifikante 

afkastestimater på volatile aktiemarkeder, understreger dette problem. Det må antages sandsynligt, at den 

krævede risikopræmie ikke er konstant over en mere end 100-årig periode, hvor samfundet har udviklet sig 

markant. En faktor, der kunne have sænket investorernes afkastkrav, er øget mulighed for diversificering 

både over aktivklasser og landegrænser. Omvendt kan den øgede globalisering have resulteret i forhøjet 

korrelation og dermed større systemisk risiko. Der er altså flere modsatrettede effekter, og uden konstante 

risikopræmier kan vi ikke benytte historiske data til at lave forudsigelser om fremtiden. Det andet store 

problem med den bagudrettede metode ligger i, at vi udelukkende har de realiserede afkast at forholde os 

til. Realiserede afkast er ikke nødvendigvis lig med investorernes afkastkrav inden perioden. Eftersom 

omkostningerne ved udstedelse af egenkapital ligger i forventningerne til fremtidige afkast, som vil være 

bestemt af investorernes afkastkrav igennem deres prissætning, vil anvendelse af realiserede afkast ikke 

direkte give os et mål for omkostningerne ved egenkapital. 

Som alternativ til den bagudrettede metode vil vi i stedet benytte afkastkrav estimeret gennem CAPM-

metoden. CAPM-metoden estimerer investorernes krævede risikopræmie - givet aktivets systematiske 

risiko og markedets generelle risikopræmie. Den systematiske risiko er således den eneste risiko, som bliver 

indregnet i prisen, da virksomhedsspecifik risiko kan diversificeres væk. Den systematiske risiko måles ved 

beta, som udtrykker aktivets korrelation med markedet. Dermed bliver afkastkravet ved den klassiske 

CAPM (Brealey et al. 2014): 

𝑟𝑎 = 𝑟𝑓 + 𝛽𝑎(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) 

Vi må altså have et estimat for henholdsvis den risikofri rente (rf), den relevante betaværdi (βa) og 

markedets risikopræmie (rm) for at estimere afkastkravet på det enkelte aktiv (ra). Vi vil i denne opgave 

afgrænse os fra at estimere værdierne på egen hånd, men i stedet henvise til den række af finansielle 

tjenester, der leverer disse estimater; Bloomberg, Thomson Reuters, Datastream, osv. 

                                                           
2
 Baseret på den effektive rente på DK0009923138 som er et inkonverterbart stående lån med udløb 15.11.2025. 

Kilde: http://www.nasdaqomxnordic.com/bonds/denmark/microsite?Instrument=XCSEDANSKE_STAT_2025 
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Som gennemgået tidligere ved Baker og Wurgler (2013), er det dog påvist, at CAPM overvurderer faldet i 

afkast i takt med fald i betaværdien. Dermed har vi brug for en justeret CAPM til fange denne ”low risk 

anomaly”, ligesom den Danmarks Nationalbank (2016) opstiller i deres publikation ”Finansiel Stabilitet 1. 

halvår 2016”: 

𝑟𝑝𝑖,𝑡 = 𝛾 ∗ (1 − 𝛽𝑖,𝑡) + 𝛽𝑖,𝑡 ∗ 𝑟𝑝𝑡 

Her justeres risikopræmien for det enkelte aktiv på baggrund af dets betaværdi, ved at tilføje ledet γ*(1-

βi,t). Gamma-konstanten sættes til 0,53% og er estimeret på baggrund af afkastet for de største europæiske 

kreditinstitutter over en 16-årig periode.  

Vi vil i vores model benytte Danmarks Nationalbanks (2016) estimater for afkastkravet på egenkapitalen i 

de største europæiske banker ultimo 2015. Markedets risikopræmie er sat i niveauet 7-8% og er bestemt 

ved hjælp af den tilbagediskonterede dividendemodel. Derefter er den justerede CAPM benyttet til at 

beregne de enkelte afkastkrav, der er plottet i Figur 8 nedenfor.  

Figur 8: Implicitte afkastkrav til store europæiske kreditinstitutter ultimo 2015 

 

Kilde: Danmarks Nationalbank – ”Finansiel Stabilitet, 1. Halvår 2016”, s. 46 

Ressourceomkostningen på egentlig kernekapital vil derfor være givet ved tendenslinjen i Figur 8. Linjen 

angiver forholdet mellem egenkapitalomkostningen og egenkapitalandelen, som er præcis det, vi gerne vil 
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fastsætte omkostningen efter i modellen. Beta værdien for alle banker skal i teorien være ens, hvis de 

udfører samme aktiviteter, som vil være tilfældet i modellen. Der er derfor ingen forskel i risiko som prisen 

skal afspejle, men kun gearingsrisiko, som afhænger af instituttets egenkapitalandel.  

Desværre er formlen for tendenslinjen i Nationalbankens undersøgelse ikke opgivet, så vi har ikke mulighed 

for at finde det præcise afkastkrav til en given egenkapitalratio. I stedet er vi efterladt med at aflæse den 

fra figuren. Det er selvfølgelig ikke optimalt, men det er tilstrækkeligt til et groft estimat. En analyse, som 

den Nationalbanken har foretaget, er et speciale i sig selv, og derfor langt udenfor scopet for modellen. I 

stedet for selv at estimere en omkostning beror vi os på andres arbejde, og bruger i stedet kræfterne på 

andre dele af modellen.  

Det er dog vigtigt at få opgjort egenkapital andelen ved lånet ordentligt. Som anført i modellen skal den 

opgøres på markedsværdier, og den er således markedsværdien af egenkapitalen holdt op mod 

markedsværdien af hele virksomheden. For modellen betyder dette, at værdien af den egentlige 

kernekapital skal udtrykkes i procent af hele den investerede kapital, som ved udstedelsen vil være 

markedsværdien på de nettoaktiver, som banken investerer i lånet. Vi kan derfor ikke benytte 

kapitalgrundlagskravene, da disse er opgjort i procent af risikovægtede aktiver. I stedet må vi først regne 

disse om til absolutte værdier ved at anvende dem på hovedstolen, og derefter dividere de absolutte 

værdier for kapitalen i den investerede kapital, som udover hovedstolen, også består af likviditetsbufferen, 

som gennemgås senere. Der vil dog ikke være nogen kapitalkrav fra likviditetsbufferen, som skal medregnes 

i tælleren, da risikovægtene på disse aktiver er 0. Opgørelsen af egenkapitalratioen i modellen bliver 

således som nedenfor, og på baggrund af denne aflæses ressourceomkostningen direkte af Figur 8: 

𝐸

𝑉
=

𝐸𝑔𝑒𝑛𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑘𝑒𝑟𝑛𝑒𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
=

𝑅𝑊𝐴 ∗ ((4,5% + 2,5%) − 4,5% ∗ 𝐷𝑆𝑀𝑉 ∗ (1 − 0,7619))

𝐻𝑜𝑣𝑒𝑑𝑠𝑡𝑜𝑙 + 𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟
 

7.4.2.2.2 Hybrid kernekapital 

For hybrid kernekapital vil den bedste proxy være præferenceaktier, som er en form for hybrider mellem 

egenkapital og gældsinstrumenter. Ud over at have ejerandel og dermed andel i overskudsdelingen er 

aktionærerne samtidig foranstillet de ordinære aktier, og de vil derfor opnå dividende fra boet før disse, 

men efter kreditorerne ved en eventuel opløsning af virksomheden. (Brealey, Myers & Allen, 2014). 

Aktionærernes overskudsdeling sker desuden ved specielle dividendeudbetalinger, som er fastsat i 

kontrakten. Dividende må kun udbetales af reserver, og virksomheden kan udskyde disse uden at defaulte 

på instrumentet. Desuden er instrumenterne evigt løbende, og der er ofte stor forskel på de betingelser, 
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som indgår i udstedelsen, hvor nogle f.eks. kan indløses eller kaldes, hvilket gør, at de ikke kan behandles 

som aktiekapital (Penman, 2013). Disse egenskaber gør præferenceaktierne svære at værdiansætte.  

Vi forsøgte at estimere afkastet ud fra en betragtning om, at andelen af gæld, egenkapital og 

præferencekapital skulle kunne forklare afkastene på de præferenceaktier, som er udstedt af banker i hele 

Europa. Vi måtte dog sande, at kun 11 forskellige europæiske banker havde udstedelser over de sidste 20 

år, og mange af disse havde meget begrænset handel. Der var ingen danske banker med noterede 

præferenceudstedelser i Bloomberg. Det betød, at volatiliteten i priserne afstedkom kapitalgevinster, som 

resulterede i meget volatile og urealistiske afkast. Vi fik derfor en model, som kunne forklare ca. 3% af 

variationen i afkastene.  

Vi måtte derfor give op på at estimere en omkostning på præferenceaktierne. Vi ved, at den skal ligge 

mellem omkostningen på egentlig kernekapital og supplerende kapital, men tættest på førstnævnte, da 

instrumenterne er kvasi-egenkapital og ligeledes tælles med som kernekapital. Desværre kommer vi dog 

ikke nærmere end dette. Vi har ikke nogen forudsætning for at estimere den ”rabat” som modellen 

forudsætter, der vil være på hybride kernekapitalinstrumenter fremfor egentlige kernekapitalinstrumenter, 

og vi vil derfor heller ikke komme med et bud. Vi må således benytte egenkapitalomkostningen på den 

hybride kernekapitalomkostning, selvom vi mener, det vil overestimere omkostningen.  

Derfor må vi ligesom ovenfor opgøre andelen af hybrid kernekapital ift. markedsværdien af den 

investerede kapital og benytte denne til at aflæse egenkapitalomkostningen i Figur 8. 

𝑃𝐸

𝑉
=

𝐻𝑦𝑏𝑟𝑖𝑑 𝑘𝑒𝑟𝑛𝑒𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

=
((1 − 𝐷𝐺𝐺) ∗ 𝑅𝑊𝐴 ∗ 1,5% + 𝐷𝐺𝐺(3% ∗ 𝑈𝐴 − 4,5% ∗ 𝑅𝑊𝐴)) ∗ (1 − 𝐷𝑆𝑀𝑉 ∗ (1 − 0,7619))

𝐻𝑜𝑣𝑒𝑑𝑠𝑡𝑜𝑙 + 𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟
 

RWA:  Risikovægtede aktiver 
UA:  Uvægtede aktiver 

DGG: Dummy, 1 hvis gearingsgraden er aktiv, 
ellers 0 

DSMV: Dummy, 1 hvis SMV faktoren er aktiv, 
ellers 

 

7.4.2.2.3 Supplerende kapital 

Som proxy på kapitalomkostningen på den supplerende kapital vil vi benytte afkastet på bagvedstillet gæld. 

Antaget at kravene i art. 63 i CRR (Rådets Forordning (EU) 575/2013) er opfyldt, som gennemgået i 

lovgivningsafsnittet, vurderes disse instrumenter som de primære og mest anvendte for kapitalklassen, 

ligesom de ofte vil være børsnoterede med den effekt at markedsdata derfor er til rådighed.  
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For at finde frem til en ressourceomkostning på supplerende kapital vil vi derfor tage udgangspunkt i alle 

juniorgældsudstedelser, som er stillet bag ordinær gæld i kreditorrækkefølgen. En gennemgang af 

datasættet, og de hensyn vi har taget i opgørelsen, findes i bilag 1.11.  

Vi vil estimere kapitalomkostningen på bagvedstillet gæld ved en multipel regression af risikopræmien målt 

på den effektive rente og fratrukket den underliggende risikofri rente for den valuta, som udstedelsen er 

noteret i. Den risikofri rente findes ved udstedelsens resterende løbetid, og der interpoleres mellem 

kvoterede løbetider og ekstrapoleres for løbetider udover de kvoterede løbetider. De benyttede 

rentekurver fremgår af bilag 1.12.1. For evigtstående udstedelser benyttes løbetider på over 30 år3.  

Som gennemgået i bilag 1.11 ender vi ud med en regression af markedspræmierne på 

juniorgældsinstrumenterne med kapitalratioerne som forklarende variable: 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑝𝑟æ𝑚𝑖𝑒

= 𝑎 + 𝑏1 ∗
𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑉
+ 𝑏2 ∗

𝑃𝑟æ𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑉
+ 𝑏3 ∗

𝐿å𝑛𝑒𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑉
+ 𝑏8

∗
𝐼𝑛𝑑𝑙å𝑛𝑠𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑉
+ 𝑏4 ∗

𝑀𝑖𝑛𝑜𝑟𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑟

𝑉
+ 𝑏5 ∗

𝐴𝑛𝑑𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑠𝑖𝑔𝑡𝑒𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑝𝑙𝑖𝑔𝑡𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟

𝑉
 

Resultatet af regressionen med ovenstående uafhængige variable inkluderet ses af bilag 0. Som det ses af 

bilaget, får vi en signifikant model ved 95% signifikansniveau med en acceptabel forklaringsgrad, som dog 

muligvis skyldes antallet af forklarende variable, ligesom ikke alle variable er signifikante ved 95%-niveauet. 

Vi har derfor fjernet ikke signifikante variable én af gangen i bilag 1.12.4 - 1.12.7 og ender med modellen, 

hvor alle forklarende variable er signifikante. Ifølge modellen er det kun egenkapitalratioen og 

indlånsratioen, som er afgørende for markedspræmien på bagvedstillet gæld. Når vi snakker om ratioer i 

forhold til markedsværdi i forbindelse med lånet i modellen, vil markedsværdien være lig med den 

investerede kapital. Ressourceomkostningen i modellen vil derfor være bestemt af det estimerede spread 

ovenpå den risikofri rente, som interpoleres ud fra de kvoterede løbetider i bilag 1.12.2: 

𝑅𝑒𝑠𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝å 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝐸𝑆 = (𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑓𝑟𝑖 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑) ∗ (1 − 𝑡) 

𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 = 0,6566 − 1.970 ∗
𝐸

𝑉
+ 887 ∗

𝐼𝐿

𝑉
 

Spread: Risikopræmie på bagvedstillet gæld i basispoint 
E/V: Egenkapitalratio 
IL/V: Indlånsratio 

                                                           
3
 Bloomberg opgør løbetider på perpetuiteter til omkring 33 år med små afvigelser. Disse løbetider er benyttet 

direkte. 
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7.4.2.3 Delkonklusion 

I indeværende afsnit har vi fastlagt den krævede kapital og omkostningen på denne, som er afkrævet af 

hovedstolen på lånet. Ressourcetrækket på kapital vil være bestemt af det bindende lovkrav af 

kapitalgrundlagskrav og af gearingsratioen. Hertil kommer SMV-rabatten på kapitalgrundlaget samt 

kapitalbufferkravene, som skal lægges ovenpå kapitalgrundlaget. 

Kapitalomkostningerne på hver type af kapital forventes som tidligere nævnt at være stigende i kvaliteten 

af kapitalen. Vi ender dog med at benytte kapitalomkostningen på aktiekapital på både den egentlige 

egenkapital og den hybride kernekapital, da vi ikke har været i stand til at estimere en omkostning på 

sidstnævnte ud fra tilgængelige markedsdata. Selvom vi har en formodning om at ressourceomkostningen 

på hybrid kernekapital skal ligge mellem omkostningerne på supplerende kapital og egentlig kernekapital, 

er det den bedste proxy, vi har. Afkastkravet på aktiekapital aflæses fra Nationalbankens opstilling af 

afkastkrav ift. egenkapitalratioen. Derimod prisfastsættes supplerende kapital ved en multipel regression 

estimeret ud fra effektive renter på danske bankers bagvedstillede lån. Regressionen laves på 

markedspræmien, hvor den effektive rente er justeret for den underliggende risikofri rente. Den totale 

omkostning fås ved at lægge den danske risikofri rente, som matcher løbetiden på lånet, til den estimerede 

risikopræmie på bagvedstillet gæld. Den samlede omkostning på kapital ser dermed således ud: 

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

= ((𝐸𝐾𝐾 + 𝐾𝐾𝐵) − 𝐸𝐾𝐾 ∗ 𝐷𝑆𝑀𝑉 ∗ (1 − 𝑆𝐹)) ∗ 𝑅𝑊𝐴 ∗ 𝑟𝐸𝐾 + (1 − 𝐷𝐺𝐺)

∗ 𝑅𝑊𝐴(𝐻𝐾𝐾 ∗ 𝑟𝐻𝐾 + 𝑆𝐾 ∗ 𝑟𝑆𝐾) ∗ (1 − 𝐷𝑆𝑀𝑉 ∗ (1 − 𝑆𝐹)) + 𝐷𝐺𝐺(𝐺𝐺 ∗ 𝑈𝐴 − 𝐸𝐾𝐾 ∗ 𝑅𝑊𝐴)

∗ (1 − 𝐷𝑆𝑀𝑉 ∗ (1 − 𝑆𝐹)) ∗ 𝑟𝐻𝐾 

RWA:  Risikovægtede aktiver 

UA:  Uvægtede aktiver 

EKK: Egentig kernekapitalkrav 
HKK: Hybrid kernekapitalkrav 
SK: Supplerende kapitalkrav 
KKB: Kombineret kapitalbufferkrav 
DGG: Dummy, 1 hvis gearingsgraden er 

aktiv, ellers 0 

SF:  SMV støttefaktor 
DSMV: Dummy, 1 hvis SMV faktoren er aktiv, 

ellers 0 
rEK: Ressourceomkostning på egentlig 

kernekapital 
rHK: Ressourceomkostning på hybrid 

kernekapital 
rSK: Ressourceomkostning på supplerende 

kapital 

 
𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

= ((4,5% + 2,5%) − 4,5% ∗ 𝐷𝑆𝑀𝑉 ∗ (1 − 0,7619)) ∗ 𝑅𝑊𝐴 ∗ 𝑟𝐸𝐾 + (1 − 𝐷𝐺𝐺)

∗ 𝑅𝑊𝐴 ∗ (1,5% ∗ 𝑟𝐻𝐾 + 2,5% ∗ 𝑟𝑆𝐾) ∗ (1 − 𝐷𝑆𝑀𝑉 ∗ (1 − 0,7619))

+ 𝐷𝐺𝐺(3% ∗ 𝑈𝐴 − 4,5% ∗ 𝑅𝑊𝐴) ∗ (1 − 𝐷𝑆𝑀𝑉 ∗ (1 − 0,7619)) ∗ 𝑟𝐻𝐾 

 

Alternativt kan dette opstilles således: 
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𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝐸𝐾 ∗ 𝑟𝐸𝐾 + 𝐻𝐾 ∗ 𝑟𝐻𝐾 + 𝑆𝐾 ∗ 𝑟𝑆𝐾 

IF:  8% ∗  𝑅𝑊𝐴 ≥  3% ∗  𝑈𝐴 

THEN: 𝐸𝐾 = 𝑅𝑊𝐴 ∗ ((4,5% + 2,5%) − 4,5% ∗ 𝐷𝑆𝑀𝑉 ∗ (1 − 0,7619)) ∗ 𝑟𝐸𝐾 

𝐻𝐾 = 1,5% ∗ 𝑅𝑊𝐴 ∗ (1 − 𝐷𝑆𝑀𝑉 ∗ (1 − 0,7619)) ∗ 𝑟𝐻𝐾 

𝑆𝐾 = 2,5% ∗ 𝑅𝑊𝐴 ∗ (1 − 𝐷𝑆𝑀𝑉 ∗ (1 − 0,7619)) ∗ 𝑟𝑆𝐾 

ELSE: 𝐸𝐾 = 𝑅𝑊𝐴 ∗ ((4,5% + 2,5%) − 4,5% ∗ 𝐷𝑆𝑀𝑉 ∗ (1 − 0,7619)) ∗ 𝑟𝐸𝐾 

𝐻𝐾 = (3% ∗ 𝑈𝐴 − 4,5% ∗ 𝑅𝑊𝐴) ∗ (1 − 𝐷𝑆𝑀𝑉 ∗ (1 − 0,7619)) ∗ 𝑟𝐻𝐾 

RWA:  Risikovægtede aktiver 

UA:  Uvægtede aktiver 
EK: Egentlig kernekapital 
HK: Hybrid kernekapital 
SK: Supplerende kapitalkrav 
DSMV: Dummy, 1 hvis SMV faktoren er 

aktiv, ellers 0 

rEK: Ressourceomkostning på egentlig 
kernekapital 

rHK: Ressourceomkostning på hybrid 
kernekapital 

rSK: Ressourceomkostning på supplerende 
kapital

7.4.3 Funding af lån 

Fundingomkostningen er den omkostning som fremkommer ved finansieringen af residualet efter 

opfyldelse af kapitalkravene til lånet. Vores antagelser om effektive kapitalmarkeder uden 

transaktionsomkostninger sætter bankerne i stand til at rejse kapital efter behov til den marginale 

låneforretning. Den samlede finansieringen består altså som tidligere nævnt af den lovgivningsmæssige 

kapital samt af fremmedkapital. Kapitalen blev gennemgået i forrige afsnit, og i dette afsnit vender vi fokus 

med den resterende funding.  

7.4.3.1 Ressourcetræk på funding 

Som nævnt ovenfor vil banken altid anvende det lovgivningsmæssige kapitalbehov i fundingen af lånet. Det 

vil den fordi det er den optimale anvendelse af den krævede kapital. Resten af lånet vil blive finansieret 

billigst muligt, hvilket betyder ved lånekapital. Som tidligere postuleret vil alle banker forfølge denne target 

kapitalstruktur for at finansiere sig billigst muligt.  

Fundingen relaterer sig til finansieringen af lånekapitalen udover kapitalkravene, og for dette 

ressourcetræk er der ingen risikovægtning. Omkostningen på den lovgivningsmæssige kapital er allerede 

indregnet i modellen som et separat ressourcetræk, og det er således kun det finansieringsbehov som 

kapitalen ikke dækker, som skal indregnes her. Bankens funding behov bliver derfor residualet af kapitalen. 

I denne sammenhæng er den relevante kapitaldækning det bindene krav af enten kapitalgrundlagskravet 

og gearingsratioen, justeret med SMV faktoren hvis den er aktiv, og tillagt kapitalbufferen. Vi skal derfor 
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bruge udtrykket for ressourcetrækket på kapital, som blev udledt i forrige afsnit, for at finde hvor meget af 

hovedstolen der skal fundes med fremmedkapital:  

𝐹𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 = 𝐿å𝑛𝑒𝑡𝑠 ℎ𝑜𝑣𝑒𝑑𝑠𝑡𝑜𝑙 − (𝐸𝐾 + 𝐻𝐾 + 𝑆𝐾) 

IF:  8% ∗  𝑅𝑊𝐴 ≥  3% ∗  𝑈𝐴 

THEN: 𝐸𝐾 = 𝑅𝑊𝐴 ∗ ((4,5% + 2,5%) − 4,5% ∗ 𝐷𝑆𝑀𝑉 ∗ (1 − 0,7619)) ∗ 𝑟𝐸𝐾 

𝐻𝐾 = 1,5% ∗ 𝑅𝑊𝐴 ∗ (1 − 𝐷𝑆𝑀𝑉 ∗ (1 − 0,7619)) ∗ 𝑟𝐻𝐾 

𝑆𝐾 = 2,5% ∗ 𝑅𝑊𝐴 ∗ (1 − 𝐷𝑆𝑀𝑉 ∗ (1 − 0,7619)) ∗ 𝑟𝑆𝐾 

ELSE: 𝐸𝐾 = 𝑅𝑊𝐴 ∗ ((4,5% + 2,5%) − 4,5% ∗ 𝐷𝑆𝑀𝑉 ∗ (1 − 0,7619)) ∗ 𝑟𝐸𝐾 

𝐻𝐾 = (3% ∗ 𝑈𝐴 − 4,5% ∗ 𝑅𝑊𝐴) ∗ (1 − 𝐷𝑆𝑀𝑉 ∗ (1 − 0,7619)) ∗ 𝑟𝐻𝐾 

RWA:  Risikovægtede aktiver 
UA:  Uvægtede aktiver 
EK: Egentig kernekapital 
HK: Hybrid kernekapital 

SK: Supplerende kapitalkrav 
DSMV: Dummy, 1 hvis SMV faktoren er 
aktiv, ellers 0 

7.4.3.2 Ressourceomkostning på funding 

Når vi har fundet behovet for funding af lånet skal vi have sat en pris på det, således at vi kan estimere den 

samlede funding omkostning for lånet. Dette udtryk vil vi fremover bruge til at udtrykke omkostningen som 

stammer fra finansieringen af den del af hovedstolen som ikke dækkes af kapitalkravene. Fundingen af 

lånet vil være gældsfinansieret, grundet vores antagelse om bankers præferencer for fremmedkapital, se 

afsnit 4.2 for diskussion heraf. Bankerne har dog en række andre lånemuligheder end dem ”almindelige” 

virksomheder præsenteres for. Bankerne kan optage lån i Nationalbanken, ligesom de har adgang til 

likviditet på interbankmarkedet. Dertil kommer indlån fra virksomheder og private der også repræsenterer 

lånekapital som banken kan aktivere i dens udlånsforretning. Et sidste alternativ er de ”almindelige” 

fremmedfinansieringsmuligheder som denne opgave behandler. Almindelig lånefinansiering vil ikke blive 

medtaget, som en mulighed i bankens funding. Dette skyldes at bankens forretningsmodel som 

kapitalformidler i økonomien er baseret på adgangen til fordelagtige finansieringskilder. Vi vil derfor i det 

følgende diskutere indlån, nationalbankslån og interbank lån som mulige finansieringskilder af lånets 

funding.  

Hvad indlån angår, er den samlede portefølje naturligvis et stort mix af mange forskellige typer indlån, og 

renterne herpå vil også variere en del alt efter risikoen. For vores behandling er dette dog underordnet. Vi 

har ikke brug for at tage højde for sammensætningen af den enkelte banks portefølje, da vi er 

interesserede i den gennemsnitlige indlånsrente for hele indlånsporteføljen i danske pengeinstitutter. 

Dette skyldes at vi er interesserede i det generelle niveau for indlån, hvilket i høj grad er makroøkonomisk 
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bestemt, med indflydelse af Nationalbankens pengepolitiske renter. Vi anser derfor indlånsomkostningen 

som et generelt indeks som er ens for alle banker, konsistent med vores antagelse om fuldkommen 

konkurrence. Opgørelsen er tilgængelig på Danmarks Statistik og opdateres hvert kvartal (MPK18). Vi er 

interesserede i renten på tværs af alle sektorer, men uden støj fra de finansielle institutters 

mellemværende. I 1. kvartal 2016 lå den gennemsnitlige indlånsrentesats på 0,3% (Danmarks Statistik, tabel 

MPK18). 

Hvad angår nationalbankslån har alle pengeinstitutter mulighed for at optage 7-dages lån til udlånsrenten. 

Denne er i skrivende stund 0,05% (Danmarks Nationalbank, 2016). Bankerne har desuden en foliokonto, 

men dette er kun en anfordringskonto ligesom indlånsbeviser også kun er for indestående i 

Nationalbanken. Pengepolitiske udlån er altså det relevante instrument at vurdere. Dette er dog lån mod 

sikkerhed, så der skal stilles stats-, realkredit- eller særligt dækkede obligationer i sikkerhed for at kunne 

opnå lånet (Danmarks Nationalbank, 2015a). Sikkerhedsstillelsen skal være markedsnoteret på fondsbørsen 

og der opgøres en belåningsværdi som er dagskursen (plus vedhængende rente) efter haircut, som 

fastsættes alt efter typen og løbetiden (Danmarks Nationalbank, 2015a). Rådighedsberøvelsen for et 

håndpant som dette omfatter også rentebetalinger, og hvis ikke Nationalbanken velvilligt stiller disse til 

rådighed for banken (Danmarks Nationalbank, 2016a), vil banken miste geninvesteringsværdien på 

renterne og deraf lide et økonomisk tab (Andersen & Werlauff, 2014). Derudover vil aktiverne, stillet til 

sikkerhed i Nationalbanken, også skulle finansieres og dermed yderligere øge finansieringsbehovet. 

Slutteligt mister banken også retten til at råde over de pantsatte aktiver. Af praktiske hensyn for modellens 

anvendelse vælger vi dermed at ekskludere muligheden for nationalbankslån. 

Som det sidste finansieringsalternativ er interbanklån hvor finansielle institutter låner til hinanden. I 

Danmark kendes renterne på dette marked som CIBOR, (Copenhagen Interbank Offered Rate) og der findes 

forskellige løbetider, fra 1 uge op til 12 måneder, samt en tomorrow/next rente som er et overnight (dag til 

dag) lån. I modsætning til lån i Nationalbanken er CIBOR-lånene uden sikkerhed. Det betyder dog ikke at 

CIBOR-renten er helt problemfri som basis for finansiering af funding behovet. CIBOR-rentens gældende 

fixing fastsættes som et gennemsnit af enkelte kvoteringer fra i øjeblikket 6 danske CIBOR-stillere, som er 

bankerne i Finanstilsynets gruppe 1, samt Spar Nord (Finansrådet, ingen dato). I beregningen tages den 

højeste og laveste kvotering fra og der tages et aritmetisk gennemsnit af resten.  Der er to grupper af 

CIBOR-stillere, som varierer i graden af rettigheder og forpligtelser. CIBOR-renterne skal ses som 

kvoteringen på usikrede udlån til en prime bank. Denne prime bank er defineret som CIBOR-stilleren i 

gruppe 1, med den bedste kredit rating (Finansrådet, 2014). CIBOR-lån handles rent for en prime bank, dvs. 

uden tillæg, men for andre banker vil denne referencerente således ikke være gældende eller retvisende 
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(Finansrådet, 2014a). Ingen af CIBOR-stillerne er forpligtet til at handle på deres kvoteringer.  Der er således 

ikke nødvendigvis en markedsfunktion til at sikre den korrekte prisfastsættelse. Netop dette har ført til 

systematisk overprissætning og svindel i Storbritannien med LIBOR-renten (Council on Foreign Relations, 

2015), og herhjemme har der også været en sag om hvorvidt bankerne har anslået renten for højt. 

Finansrådet har afgjort at dette ikke var tilfældet (Finansrådet, 2012), men Nationalbanken har erklæret sig 

uenig (Rossau, 2012). CIBOR-renterne er altså en best-case referencerente for hvad Danmarks største og 

mest kreditværdige bank burde kunne opnå lån til hos de andre banker. Det er dog stadig kun et estimat. 

CIBOR-renterne vil langt fra være de gældende satser for en lokal sparekasse, og det er heller ikke sikkert at 

det ville være den gældende sats om det så drejede sig om Danske Bank. Usikkerheden i prisfastsættelsen 

og den potentielle illikviditet medfører at vi fravælger CIBOR-renten, som grundlag for funding finansiering i 

modellen. Konceptet med finansiering hos de andre markedsdeltagere er ellers meget ønskeligt, hvilket 

også er grunden til at CIBOR er referencerente for mange udlån, men at inkludere den i modellen åbner for 

uønsket volatilitet, både på hvorvidt funding renten er rigtig og om den overhovedet kan opnås. 

Dermed ender vi ud med en model som forudsætter at nye udlån finansieres med den kapital som er 

krævet ift. lovgivningen og derefter med indlån for resten. Det er højst sandsynligt at banker i praksis gør 

brug af alle tre instrumenter som er omtalt her. Efter at have gennemgået deres respektive egenskaber er 

indlån dog valgt som den funding, der egner sig bedst til at indgå i modellen. Antagelsen om at nye lån 

finansieres fuldt med indlån ud over lovgivningspligtig kapital sætter dog naturligvis krav til at 

indlånskapital er til rådighed. Tilgængeligheden af indlånskapital er i høj grad makro bestemt og som vi så 

under finanskrisen kan tilgængeligheden af rigelig indlånskapital ikke garanteres til enhver tid, specielt ikke 

i et stressscenarie, som det ses af Figur 9 nedenfor. 
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Figur 9: Indlånsoverskud i de danske banker 

 

Kilde: Danmarks Nationalbank: Finansiel Stabilitet 2. halvår 2015 

Som omhandlet i lovgivningsafsnittet var et af de store problemer under krisen de store indlånsunderskud 

som banker havde opbygget, og den store fokus på likviditet i Basel III opstod netop på baggrund af dette. 

Derfor mener vi at antagelsen er mere plausibel nu end det tidligere har været tilfældet. Et 

indlånsunderskud i samme størrelsesorden får næppe mulighed for at opstå igen, netop på grund af 

myndighedernes opmærksomhed på bankernes balancesammensætning og likviditetsforhold. Både LCR og 

NSFR samt pejlemærkerne i tilsynsdiamanten er siden krisen blevet defineret for at forhindre en 

gentagelse. Vi afviser bestemt ikke at indlånsunderskud kan eller vil forekomme, men ikke i samme omfang 

som under krisen, og vi baserer derfor vores antagelse på at et evt. indlånsunderskud ikke vil hæmme nye 

udlånsforretninger. Indlånsunderskud antages derfor at være midlertidige, da myndighederne 

formodentligt vil skride ind med det samme overfor sådan en situation. Når det er sagt, kan 

omstændighederne dog godt påvirke de antagelser som ligger til grund for modellen. Hvis man befinder sig 

i en situation med indlånsunderskud som ikke ser ud til at være midlertidige, vil en antagelse om at 

fundingen sker fuldt ud ved indlån måske ikke længere være holdbar. Her vil bankerne formodentlig opsøge 
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likviditet hos Nationalbanken for at dække deres finansieringsbehov, og udstedelsen vil derfor givetvis være 

finansieret med et miks af indlån og anden finansiering. Et begrænset udbud af indlånskapital vil hæve 

indlånsrenten, og brugen af denne vil derfor muligvis overestimere den faktiske pris for at opnå 

finansiering. I sådan et scenarie kan finansieringen derfor sammensættes anderledes, så længe der tages 

hensyn til pointerne i behandlingen af de alternative finansieringskilder ovenfor. I markeder uden stress vil 

det dog stadig være gældende at banken vil foretrække indlån som finansiering, og da finansieringen ikke 

er fixed vil den gå tilbage til dette når det bliver muligt. 

7.4.3.3 Delkonklusion 

I dette afsnit var fokus imod finansieringen af den del af lånet som ikke finansieres med den lovpligtige 

kapital. Residual finansieringen efter opfyldese af kapitalkravene er bankens funding behov, der antages 

dækket af den billigst mulige kapital. De forskellige fremmedfinansieringskilder som banken har til rådighed 

blev gennemgået, hvorefter det stod klart, at banken vil have en præference for indlånsfunding i 

forbindelse med det marginale udlån. Indlånsfunding repræsenterer en unik og billig finansieringskilde for 

bankerne, der prisen holdes nede igennem indskydergarantien igennem Garantiformuen. Bankerne vil 

deraf foretrække at funde lånet med så meget indlånskapital som muligt. Det store fokus på 

indlånsoverskuddet siden finanskrisen, gør at vi ser forventningen om rigelig tilgængelig indlånskapital, som 

en rimelig antagelse. 

Dermed kommer fundingomkostningen i modellen til at bestå af fundingbehovet, som er den del af lånet 

som kapitalen ikke dækker, ganget med indlånsrenten. Indlånsrente findes som beskrevet ovenfor. 

Fundingen kommer således til at bidrage til kapitalomkostningerne med følgende udtryk: 

𝐹𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝐹𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 ∗ 𝑖𝑛𝑑𝑙å𝑛𝑠𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

= (𝐿å𝑛𝑒𝑡𝑠 ℎ𝑜𝑣𝑒𝑑𝑠𝑡𝑜𝑙 − 𝐸𝐾 − 𝐻𝐾 − 𝑆𝐾) ∗ 0,3% 

IF:  8% ∗  𝑅𝑊𝐴 ≥  3% ∗  𝑈𝐴 

THEN: 𝐸𝐾 = 𝑅𝑊𝐴 ∗ ((4,5% + 2,5%) − 4,5% ∗ 𝐷𝑆𝑀𝑉 ∗ (1 − 0,7619)) ∗ 𝑟𝐸𝐾 

𝐻𝐾 = 1,5% ∗ 𝑅𝑊𝐴 ∗ (1 − 𝐷𝑆𝑀𝑉 ∗ (1 − 0,7619)) ∗ 𝑟𝐻𝐾 

𝑆𝐾 = 2,5% ∗ 𝑅𝑊𝐴 ∗ (1 − 𝐷𝑆𝑀𝑉 ∗ (1 − 0,7619)) ∗ 𝑟𝑆𝐾 

ELSE: 𝐸𝐾 = 𝑅𝑊𝐴 ∗ ((4,5% + 2,5%) − 4,5% ∗ 𝐷𝑆𝑀𝑉 ∗ (1 − 0,7619)) ∗ 𝑟𝐸𝐾 

𝐻𝐾 = (3% ∗ 𝑈𝐴 − 4,5% ∗ 𝑅𝑊𝐴) ∗ (1 − 𝐷𝑆𝑀𝑉 ∗ (1 − 0,7619)) ∗ 𝑟𝐻𝐾 
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RWA:  Risikovægtede aktiver 
UA:  Uvægtede aktiver 
EK: Egentig kernekapital 
HK: Hybrid kernekapital 

SK: Supplerende kapitalkrav 
DSMV: Dummy, 1 hvis SMV faktoren er 

aktiv, ellers 0 

 

7.5 Likviditetsreserve 
Som gennemgået i lovgivningsafsnittet stilles der krav til bankernes likviditetsbeholdning ift. deres netto 

udgående pengestrømme. Dette gælder både på kort og på lang sigt. På kort sigt skal banken have en 

likviditetsbuffer som er stor nok til minimum at dække de udgående nettopengestrømme over den næste 

måned, og hvis banken er et SIFI institut skal det desuden kunne dække det specifikke LCR-valutakrav som 

Finanstilsynet har stillet. På længere sigt er det NSFR kravet som ifølge Basel III skal regulere institutternes 

likviditetsberedskab, men som beskrevet tidligere, er EU lovgivningen i øjeblikket ikke så langt at dette krav 

reguleres eller at indberetningerne offentliggøres. Som diskuteret i lovgivningsafsnittet har vi derfor været 

nødsaget til at benytte det noget lempeligere pejlemærke i tilsynsdiamanten som parameter for den 

langsigtede likviditet i modellen. 

7.5.1 Kortsigtet likviditet 

7.5.1.1 Ressourcetræk på likviditet 

LCR kravet består som tidligere gennemgået af en likviditetsdækningsgrad som skal være minimum 100% 

hvilket betyder at bankens netto udgående pengestrømme, i et stressscenarie over en måned, som 

minimum skal dækkes af likviditetsbufferen. Når banken ligger på de lovgivningsmæssige krav, vil 

ressourcetrækket på likviditetsbufferen, dermed være lig med de nettoudgående pengestrømme banken 

kan forvente i et stressscenarie indenfor 30 dage. 

Den udgående pengestrøm efter lånet er udbetalt, stammer fra de passiver som banken tager på balancen i 

forbindelse med udstedelsen af lånet. Det er altså bankens finansiering af hovedstolen som afgør den 

udgående pengestrøm og hvordan denne kan indregnes i netto pengestrømmene. For at undgå den 

cirkulære afhængighed mellem likviditetskravene og finansieringen heraf medregnes netto 

pengestrømmene herfra ikke. Finansieringen af lånets hovedstol består af hhv. lovpligtig kapital og funding 

ved indlån. Kernekapitalen som bestemt af lovkravene vil i denne sammenhæng ikke have en udgående 

pengestrøm, da der ikke kontraktligt foreligger en forpligtelse som kan kaldes eller udbetales, mens den 

supplerende kapital godt kan have en udgående pengestrøm hvis det f.eks. drejer sig om efterstillede lån 

som vi tidligere tog udgangspunkt i. Dertil kommer naturligvis de udgående pengestrømme fra fundingen 

der sker ved indlån. Det kortsigtede likviditetstræk vil dermed være et vægtet gennemsnit af de udgående 

pengestrømme fra bagvedstillet gæld og indlån, fratrukket de indgående pengestrømme fra lånet, med 
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hver post nedvægtet med den tilhørende pengestrømssats. Likviditetstrækket skal dog kun inkludere de 

nævnte ind-og udgående pengestrømme for de næste 30 dage, og betragtningen skal ske under et scenarie 

med øget likviditetsstress. 

7.5.1.1.1 Likviditets stresstest 

Stress scenarier er, som tidligere nævnt, reguleret i art. 5 i LCR-forordningen, men scenarierne er meget 

generelle og tilbyder ikke meget praktisk vejledning. Det gør til gengæld Finanstilsynets vejledning om 

likviditetsrisikostyring (Erhvervs- og Vækstministeriet, 2015d), hvor stressscenariet modelleres alt efter 

institutternes likviditetsmæssige kompleksitet. Likviditetsmæssigt simple institutter, som defineret i 

Finanstilsynets vejledning om opgørelsen af likviditetsrisici (Erhvervs- og Vækstministeriet, 2015e), må 

bruge likviditetsstresstest modellen som udviklet af Lokale Pengeinstitutter (LoPi), mens likviditetsmæssigt 

komplicerede institutter skal benytte mere avancerede modeller. Stresstesten laves over en periode på 12 

mdr. frem i tiden, men til vores formål er stresstesten kun relevant for LCR-kravet (da NSFR kravet ikke 

indgår i modellen), og vi har derfor kun behov for at stresse den kommende måned. Selvom de antagelser 

vi har lavet om bankens finansiering af en marginal udlånsforretning betyder at bankerne vil være 

likviditetsmæssigt simple vil vi ikke benytte LoPis model som fremgår af bilag 1.13. Ved anvendelse af LoPi 

modellen skal der udelukkende tages højde for de relevante poster på bankens balance (Erhvervs- og 

Vækstministeriet, 2015e). Under vores forudsætninger vil de relevante poster inkludere udlånet på aktiv 

siden og den tilsvarende finansiering på passiv siden, derfor vil kun få af forudsætningerne være relevante 

for modellen. Stresstesten, ved anvendelse af LoPi modellen, vil derfor være begrænset til 

forudsætningerne om at de ti største tidsindskud ikke vil blive forlænget og at indskud herudover falder 1% 

om måneden. Et problem i dette er dog at vi, i vores makro betragtning, ikke kender fordelingen af 

indlånene som banken benytter til fundingen. For at kunne estimere effekten af de ti største tidsindskuds 

forfald skal vi kende størrelsen, pengestrømmen og løbetiden for disse, hvilket vil være specifikt for den 

enkelte bank. I bilag 1.14 har vi lavet en opgørelse ved brug af LoPi modellen under nogle forholdsvis 

stramme antagelser for indlånsporteføljen. Som det fremgår af bilaget vil nedgangen i indlån maksimalt 

udgøre 2,35% af indlånskapitalen brugt til funding af lånet, ved brug af LoPi modellen. Det, som denne 

stressfaktor betyder, er altså et midlertidigt brud på den forudsætning vi satte op for modellen om at der til 

enhver tid er nok indlånskapital til rådighed uden at begrænse udlånsaktiviteten, med henblik på at 

stressteste likviditeten. I det tilfælde vil der være behov for ekstraordinær funding, og vi vil nu benytte 

stresstesten til at fastlægge sammensætningen af fundingen under stress, og derefter estimere den 

udgående pengestrøm herfra. Til dette benytter vi, i stedet for LoPi modellen, et fald på 5% for hele 

indlånsporteføljen, som Erhvervs- og Vækstministeriet selv foreslår som et eksempel på et stresscenarie. 

Det vurderes at dette niveau vil være mere passende end en stærkt amputeret udgave af LoPi modellen, 
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ligesom at det vil være mere bebyrdende, samt at det i øvrigt lever op til kravene i LCR’s art. 5 og 

Finanstilsynets vejledning (Erhvervs- og Vækstministeriet, 2015d). 

7.5.1.1.2 Udgående pengestrømme under stress 

For at kunne fastslå størrelsen af det esktraordinære funding behov i stress scenariet bliver vi nødt til at 

estimere effekten stress antagelserne har på fundingen. En nedgang i indlånskapitalen på 5% vil naturligvis 

slå igennem vís-a-vís på fundingen da vi har forudsat 100% funding ved indlån. Lad os forudsætte at banken 

ville benytte Nationalbankslån til at dække det ekstraordinære behov. Dermed vil fundingen af lånet, 

udover andelen som dækkes af kapitalen, se således ud:  

 

𝐹𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 = 5% ∗ 𝑜𝑝𝑟𝑖𝑛𝑑𝑒𝑙𝑖𝑔 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 + 95% ∗ 𝑜𝑝𝑟𝑖𝑛𝑑𝑒𝑙𝑖𝑔 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 

Et lån i Nationalbanken vil pga. den korte horisont på 7 dage, generere et udgående kortsigtet 

likviditetstræk på 100%, ifølge art. 22, stk. litra b i LCR-forordningen. Desuden kræver nationalbanklån 

aktiver i sikkerhed som desuden vil genere en indkomst som på trods af pantsætningen stilles til rådighed 

for banken (Danmarks Nationalbank, 2016a). I denne sammenhæng er vi dog som nævnt kun interesserede 

i den afledte pengestrøm fra denne position, og ikke fundingen af sikkerhedsstillelsen og omkostningerne 

herfra. Pengestrømssatsen (risikovægten) på den udgående pengestrøm fra forpligtelsen overfor 

Nationalbanken vil dog tildeles en pengestrømssats på 0% da långiveren er en centralbank (art. 28, stk. 3 

litra a i LCR-forordningen). Den indgående pengestrøm fra sikkerhedsstillelsen falder under definitionen i 

art. 192, nr. 2 i CRR og må ikke indregnes, medmindre den overstiger værdien efter haircut af de likvide 

aktiver de stammer fra (LCR-forordningens art. 32, stk. 2 og 3). Hvis pengestrømmen overstiger værdien af 

de likvide aktiver efter de samme haircuts som benyttes på aktiver der indregnes i likviditetsbufferen, må 

kun det overskydende beløb indregnes som en indgående pengestrøm, jf. art. 32, stk. 3 litra b. Antaget at al 

sikkerhedsstillelse falder ind under aktiver på niveau 1 defineret i art. 10 i LCR-forordningen, som vil være 

tilfældet for langt størstedelen af de accepterede sikkerhedsformer, vil dette dog aldrig forekomme. Kun 

dækkede obligationer af særlig høj kvalitet tildeles et haircut som er på 7%, og derfor vil afkastet aldrig 

kunne overstige værdien fordi aktiverne pr. definition er lav risiko instrumenter med tilhørende lave afkast.  

Hvad angår pengestrømssatsen på indlånsfundingen har vi igen problemet med at vi skal vide hvilken 

sammensætning porteføljen består af, og hvem modparten er. Pengestrømssatsen på indlån angiver hvor 

stort et træk på kapitalen der i lovgivningshenseende skal kalkuleres med, og dette variere naturligvis efter 

hvilken type af indlån der er tale om. Indlån grupperes i forbindelse med at kunne opgøre de udgående 

pengestrømme fra indlån i følgende grupper: 

Nationalbankslån Indlån 
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Tabel 12: Relevante indlånsgrupper i LCR-forordningen  

Indlånsgruppe 
Reference i LCR-

forordningen 

Stabile detail indlån Art. 24 

Andre detail indlån Art. 25 

Transaktionsrelaterede indlån Art. 27 

Andre forpligtelser Art. 28, stk. 1 

 

Indlån fra finansielle kunder som defineret i LCR-forordningens art. 3, nr. 9 medtages ikke i 

indlånsporteføljen. Detailindlån er defineret i samme artikels nr. 8, og er ens med definitionen af 

detailudlån gennemgået i afsnittet under de risikovægtede aktiver, hvor SMV definitionen er den samme 

som diskuteret i lovgivningsafsnittet. Indestående for virksomheder som ikke opfylder SMV definitionen 

kan dog stadig kvalificere som detail indlån hvis virksomheden har en årlig omsætning på under 50 mio. 

EUR. Indeståendet for hele koncernen må desuden ikke overstige 1 mio. EUR.  

For at kunne anses som stabile detailindskud skal det være dækket af indskudsgarantiordning, skal enten 

være en anfordringskonto eller indgå i en etableret forbindelse som gør at det er usandsynligt at 

indeståendet hæves, og må derudover ikke kvalificere til en højere pengestrømssats efter art. 25, stk. 2, 3 

og 5.  

De detailindskud som ikke anses som stabile ifølge art. 24 får i stedet en pengestrømssats på 10% efter art. 

25, stk. 1, medmindre betingelserne i stk. 2 og 3 kvalificerer indlånet til en højere pengestrømssats. Stk. 2 

indeholder en række betingelser, hvor stk. 3 regulerer pengestrømssatsen alt efter hvilke og hvor mange af 

betingelserne der er opfyldt. Hvis kundens samlede indskud i instituttet eller instituttets koncern er over ½ 

mio. EUR, eller 2 af de øvrige kriterier er opfyldt skal en pengestrømssats på 10-15% anvendes. Hvis 

kundens samlede indskud i instituttet eller instituttets koncern er over ½ mio. EUR, samt mindst ét af de 

andre kriterier i stk. 2 er opfyldt, eller mere end 2 kriterier i stk. 2 er opfyldt, anvendes en sats på 15-20%. 

Hvis indskuddet er relateret til markedstransaktioner eller for at få adgang til transaktionsrelaterede 

ydelser gælder en pengestrømssats på 25%, medmindre der er tale om mægler ydelser, hvor en 

pengestrømssats på 100% vil gælde, jf. art. 27. Indskud som ikke kvalificerer som detailindskud efter art. 24 
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eller 25, eller transaktionsrelaterede indskud efter art. 27, behandles efter art. 28. Ifølge artiklens stk. 1 

påføres indskud en pengestrømssats på 40%, og 20% hvis de er omfattet af en indskudsgarantiordning.  

Sammensætningen af indlånsporteføljen har derfor stor indflydelse på de udgående pengestrømme. Som vi 

argumenterede for ved brugen af gennemsnittet af indlånsrenterne på tværs af alle bankerne vil vi 

ligeledes bruge den samlede indlånsportefølje på tværs af alle banker. Til at opgøre dette bruger vi 

Nationalbankens MFI statistikker til at dekomponere det samlede indlån i de danske banker. Vi medtager 

indlån i bade kroner og anden valuta og over alle løbetider og tager udgangspunkt i seneste tilgængelige 

måned, for at få påvirkninger med fra den seneste renteudvikling.  Som det også var tilfældet da vi prøvede 

at dekomponere indlån mht. de største tidsindskud i bilag 1.14 bliver vi nødt til at drage nogle strenge 

antagelser, da detaljegraden af informationen til rådighed ikke er stor nok. Således vil vi antage at 70% af 

værdien af indlån hidrører fra indlån fra virksomheder og private som lever op til detail definitionen, samt 

at halvdelen af værdien af alle indlån er dækket af garantiformuens indskydergaranti. Desuden forudsætter 

vi at 35% af værdien af indlån stammer fra indlån på over 500.000 EUR. En fyldig beskrivelse og 

gennemgang af opgørelsen af fordelingen af indlånsporteføljen og allokeringen til 8 forskellige kategorier 

med tilhørende pengestrømssats fremgår af bilag 1.15. Resultatet fremgår af tabel Tabel 13 nedenfor, hvor 

hver enkelt kategori vi har benyttet til fordelingen desuden kan ses, med tilhørende pengestrømssats og 

rets hjemmel i LCR-forordningen: 
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Tabel 13: Fordeling af den samlede indlånsportefølje i hele bank sektoren 

Kategori 
Reference i LCR-

forordningen 

Penge-

strøms-

sats 

Andel af 

indlåns-

porteføljen 

Udgående 

Penge-

strøm % 

Stabile detailindlån Art. 24 5% 16,20% 0,81% 

Andre detailindlån 1 Art. 25, stk. 1 10% 17,23% 1,72% 

Andre detailindlån 2 Art. 25, stk. 3 litra a) 15% 1,95% 0,29% 

Andre detailindlån 3 Art. 25, stk. 3 litra b) 20% 17,92% 3,58% 

Transaktionsrelaterede 1 Art. 27, stk. 1 25% 0,00% 0,00% 

Andre forpligtelser 1 Art. 28, stk. 1, 1. afs. 20% 15,62% 3,12% 

Andre forpligtelser 2 Art. 28, stk. 1, 2. afs. 40% 15,62% 6,25% 

Udelukkede pengestrømme Art. 25, stk. 4 0% 15,46% 0,00% 

I alt   100,00% 15,78% 

 

Den anden yderste kolonne fra højre angiver fordelingen af indlånsporteføljen. Vi har holdt opgørelsen i 

pct. Så hovedstolen på det nye lån kan ganges på for at få den absolutte fordeling som 

marginalforretningen vil blive finansieret med. Det samme gælder den yderste kolonne som angiver det 

endelige udgående pengestrøms procent fra hver kategori. Tallene er beregnet ved at benytte 

pengestrømssatsen for hver kategori på andelen af indlånsporteføljen. Ganges hovedstolen på den 

udgående pengestrømsprocent fås derfor den udgående pengestrøm, fra den del af lånet, som i 

stressscenariet vil være finansieret af indlån. 

Den samlede udgående pengestrøm vil derfor være summen af strømmen fra hhv. indlånsfinansieringen og 

finansieringen fra national bank lån under stressscenariet: 

𝑈𝑑𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡𝑟ø𝑚𝑚𝑒 𝑛æ𝑠𝑡𝑒 30 𝑘𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑑𝑎𝑔𝑒

= 5% ∗ 𝑜𝑝𝑟𝑖𝑛𝑑𝑒𝑙𝑖𝑔𝑡𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 ∗ 0% +  95% ∗ 𝑜𝑝𝑟𝑖𝑛𝑑𝑒𝑙𝑖𝑔𝑡𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣

∗ 15,78% 

7.5.1.1.3 Indgående pengestrømme 

De indgående pengestrømme som modregnes de udgående for at komme frem til netto pengestrømmen er 

derimod nemmere at bestemme, da det afhænger af lånets størrelse og afdragsstruktur. Afkast fra 
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likviditetsbufferen må ikke indregnes her, for at undgå dobbeltindregning, og derfor er eneste indgående 

pengestrøm lånet generere, afdrag og rentebetalinger. Anskuelsesperioden er stadig 30 kalenderdage, så 

antallet af terminer på et år har desuden også indflydelse. Hvis der afdrages og tilskrives renter månedligt 

vil der derfor være en konstant indgående pengestrøm som kan modregnes. Er hyppigheden lavere, vil der 

være perioder hvor lånet ikke genererer en indgående pengestrøm som kan modregnes. Til gengæld vil 

banken en måned frem imod hver termin have overskydende likviditet, ift. LCR-kravet, hvis ikke 

likviditetsreserven justeres. Hvis lånet f.eks. afvikles med kvartårlige terminer vil banken i 2 måneder ad 

gangen have nettopengestrømme lig med de udgående pengestrømme efterfulgt af en enkel måned med 

lavere nettoudgående pengestrømme. Da vi har antaget at bankerne er i stand til at styre deres ressourcer 

præcist nok så de altid vil ligge på lovkravet gælder det derfor også i dette tilfælde. Den overskydende 

likviditet vil derfor blive aktiveret eller solgt fra. I modellen vil vi antage at instrumenterne sælges fra, uden 

tab eller profit, så omkostningen til at have likviditeten til rådighed forsvinder. Eftersom vi ignorere 

transaktionsomkostninger vil der ikke være nogen omkostninger ved at tilpasse likviditetsbufferen. 

Da vi er interesserede i at finde den årlige rente på lånet, håndterer vi dette ved en kortlægning af den 

indgående pengestrøm i hver 30-dages periode (behandlet som én måned) over det første år af 

forretningen. Alle bankens indgående pengestrømme for hver måned beregnes og trækkes fra de udgående 

pengestrømme for at få netto effekten. Nettopengestrømmene for det næste år vil dermed være 

specificeret pr. måned og vil variere, hvis antallet af terminer pr. år er mindre end 12. Ressourcetrækket i 

forbindelse med likviditetsreserven opgøres derfor månedligt, og ressourceomkostningen påføres trækket 

for hver måned, hvorefter omkostningen for hver enkel måned tilbagediskonteres.  

Det første som kræves for at opgøre de indgående pengestrømme er derfor at opstille betalingsrækken for 

lånet det første år. Denne kommer til at afhænge af den ønskede afdragsstruktur. Vi vil her tage 

udgangspunkt i et serielån, da det gør beregningerne simplere og har mindre komplekse implikationer ift. 

beregningen af rente og afdrag. Problemet er jo at vi ikke kender renten endnu, så det bliver svært at 

beregne det terminslige afdrag på et annuitetslån da det afhænger af renten. På et stående lån er afdraget 

0, så der er hele betalingen udgjort af rentebetalingen, som vi ikke kender endnu. På serielånet kender vi 

trods alt afdraget, selvom rentebetalingen ikke er kendt endnu. Afdraget på et serielån er konstant for hver 

termin, hvilket gør hele ydelsen aftagende over tid, da rentebetalingen vil falde jo mere der er blevet 

afdraget (Christensen, 2014). Afdraget på et serielån beregnes derfor som hovedstolen divideret med 

løbetiden ganget med antal terminer pr. år. Da rentesatsen er bestemt af modellens resultat bliver vi nødt 

til at lave en iterær proces, hvor et estimat først bruges og derefter rettes til af flere iterationer, indtil 

modellens resultat og renten er indenfor en acceptabel afvigelse. Indtil videre vil derfor kun værdien af 
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afdraget kunne bestemmes, mens renten forbliver en variabel. Følgende formel giver derfor først et 

resultat når den indsættes i modellen: 

 

𝐼𝑛𝑑𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑡

=
𝐻𝑜𝑣𝑒𝑑𝑠𝑡𝑜𝑙

𝑀 ∗ 𝑁
+ (𝐻𝑜𝑣𝑒𝑑𝑠𝑡𝑜𝑙 −

𝐻𝑜𝑣𝑒𝑑𝑠𝑡𝑜𝑙

𝑀 ∗ 𝑁
∗ 𝑚 ∗ 𝑛) ∗ 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠𝑎𝑡𝑠 ∗ (1 − t) 

 

Hvor store M og N er hhv. antallet af terminer pr. år og antallet af år lånet løber, mens lille m og n angiver 

seneste termin og antal år kontrakten har løbet, så m gange n er lig med antallet af betalinger som allerede 

er afholdt. t er den gældende skattesats på 22% som fastsat i afsnit 7.2.1. Hovedstolen kendes, mens 

rentesatsen er en ubekendt variabel som beskrevet ovenfor, og først findes iterært når hele 

udlånsmodellen ”samles”.  

Pengestrømssatsen som i hht. LCR-forordningen i udgangspunktet skal bruges på indgående pengestrømme 

er 100% (art. 32, stk. 2). Dog gælder det for afdrag fra ikke-finansielle kunder at de skal nedsættes med den 

største af enten 50% eller det beløb som kunden ifølge kontrakten har mulighed for at udvide lånet med, jf. 

art. 32, stk. 3 litra a. Som behandlet i bilag 1.14 anses en option som giver kunden ret til at hæve 

hovedstolen dog som en følgeforretning og dermed bliver pengestrømssatsen på afdragene 50%. 

Rentebetalinger er dog ikke underlagt denne sats og indregnes med 100%.  

Ifølge art. 32, stk. 4 gælder dette dog ikke for udlån hvor der er stillet sikkerhed som kan defineres som 

likvide aktiver og må indregnes i likviditetsbufferen. Dette gælder sikkerheder som kvalificerer til at måtte 

indregnes i risikovægtede aktiver som beskrevet i afsnit 7.4.1.2 og som samtidig kvalificerer til at måtte 

indregnes i likviditetsbufferen som beskrevet i lovgivningsafsnittet og LCR-forordningens afsnit II. Disse 

aktiver kan inkluderes i likviditetsbufferen, og pengestrømmene herfra må derfor ikke indregnes, med 

mindre de overstiger den værdi som må indregnes i likviditetsbufferen, jf. art.s 32, stk. 3 litra b. Er dette 

tilfældet, indregnes kun residualet mellem pengestrømmen og værdien af aktivet efter haircut, men med 

en pengestrømssats på 100%. Dette gælder for hele betalingen, dvs. både afdrag og renter. Hvis der er 

stillet sikkerhed i aktiver som ikke kvalificerer som likvide aktiver efter LCR-forordningens afsnit II, som 

gennemgås i det følgende afsnit, må pengestrømmene indregnes fuld ud. Dette gælder f.eks. også lån med 

sikkerhed i ejendomme. Her gælder dog igen pengestrømssatsen på 50% for afdragsdelen af betalingen, jf. 

art. 32, stk. 4.  

Rentebetaling Afdrag 
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Formlen for at bestemme de indgående pengestrømme kommer derfor til at se således ud, med afdrag og 

rentebetalinger bestemt som ved formlen for terminsbetalinger ovenfor: 

𝐼𝑛𝑑𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡𝑟ø𝑚𝑚𝑒 𝑛æ𝑠𝑡𝑒 30 𝑘𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑑𝑎𝑔𝑒

= (1 − 𝐷𝐿𝑆) ∗ (𝑎𝑓𝑑𝑟𝑎𝑔 ∗ 50% + 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔 ∗ (1 − 𝑡)) + 𝐷𝐿𝑆

∗ 𝑚𝑎𝑥(𝑎𝑓𝑑𝑟𝑎𝑔 + 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔 ∗ (1 − 𝑡) − 𝑉𝐿𝑆 ;  0) 

DLS:Dummy,  1 hvis der er stillet sikkerhed for 

lånet som kan defineres som 

likvide aktiver, 0 hvis der ingen 

sikkerhed er eller sikkerheden ikke 

er likvid 

afdrag: Forfaldne afdrag indenfor de næste 

30 kalenderdage 

rentebetaling: Forfaldne rentebetalinger indenfor 

de næste 30 kalenderdage 

VLS: Værdi af den likvide sikkerhed som 

den indregnes i likviditetsbufferen 

t: Selskabsskattesatsen på 22% 

Som gennemgået i lovgivningsafsnittet gælder desuden et loft på de indgående pengestrømme som må 

indregnes. Loftet er som udgangspunkt 75% af de udgående pengestrømme, som behandlet i forrige afsnit. 

De pengestrømme som kan undtages fra loftet som angivet i art. 33, stk. 2 er ikke relevante for modellen, 

da ingen af dem relaterer sig til den omhandlede type af forretning. Desuden kan såkaldte specialiserede 

institutter undtages fra loftet hvis deres hovedaktivitet er leasing og factoring, eller benytte et loft på 90% 

hvis hovedaktiviteten er finansiering af køb af motorkøretøjer eller forbrugerkredit. Samtidig skal instituttet 

opfylde kravene i art. 33, stk.5. Det vurderes dog at disse krav vil udelukke den omhandlede type af 

forretning da hovedaktiviteten skal opfylde 80% eller mere af instituttets balance. Desuden skal instituttets 

forretningsaktiviteter have matchende tidshorisonter på de ind- og udgående pengestrømme ligesom de 

ikke i væsentligt omfang må finansieres af detailindlån. Dette strider imod varighedstransformationen og 

det finansielle formål i banker som har stor indflydelse på hvordan modellen er sat op. Derfor vil ingen af 

undtagelserne være gældende i modellen og alle de indgående pengestrømme vil være underlagt loftet på 

75% af de udgående pengestrømme. 

7.5.1.1.4 Nettopengestrømme 

Nettopengestrømmene skal ifølge lovgivningen beregnes efter formlen præsenteret i lovgivningsafsnittet, 

men formlen som vil indgå i modellen bliver noget simplere. Beregningen er stadig konsistent med 

lovgivningen, men da der ikke vil forekomme undtagelser til loftet på 75% for indgående pengestrømme 

falder disse led ud. Derfor kommer beregningen af nettopengestrømme i modellen til at se således ud: 

𝑁𝐿𝑂 =  𝑇𝑂 –  𝑀𝐼𝑁(𝐼𝐶 ;  0,75 ∗ 𝑇𝑂) 
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𝑇𝑂 = 2,35% ∗ 𝑜𝑝𝑟𝑖𝑛𝑑𝑒𝑙𝑖𝑔𝑡𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 ∗ 0% +  97,65% ∗ 𝑜𝑝𝑟𝑖𝑛𝑑𝑒𝑙𝑖𝑔𝑡𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 ∗ 15,78% 

𝐼𝐶 = (1 − 𝐷𝐿𝑆) ∗ (𝑎𝑓𝑑𝑟𝑎𝑔 ∗ 50% + 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔 ∗ (1 − 𝑡)) + 𝐷𝐿𝑆

∗ 𝑚𝑎𝑥(𝑎𝑓𝑑𝑟𝑎𝑔 + 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔 ∗ (1 − 𝑡) − 𝑉𝐿𝑆 ;  0) 

NLO: Udgående nettopengestrømme 

TO: Totale udgående pengestrømme 

IC: Indgående pengestrømme med loft på 

75% af udgående pengestrømme,  

ifølge art. 33, stk. 1 

 

Som nævnt i forrige afsnit skal ressourcetrækket for likviditet, dvs. nettopengestrømme, opgøres for hver 

måned i det første år af kontrakten. Hvis terminerne er mindre hyppige end månedlige vil de indgående 

pengestrømme variere mellem månederne, men samtidig betyder strukturen på lånet at den indgående 

pengestrøm bliver mindre og mindre over lånets løbetid. Da det som sagt er renteelementet i serie lånet 

som bliver mindre i takt med at udeståendet nedsættes, er dette dog ikke noget der skal tages højde for. 

Rentesatsen er jo konstant, det et kun fordi lånekapitalen formindskes i takt med at der bliver afdraget. Når 

udeståendet formindskes slår dette nemlig også igennem på de udgående pengestrømme, da finansierings 

behovet nedsættes. Det relative forhold mellem udgående og indgående pengestrøm forbliver derfor 

konstant, og kravet i procent af udeståendet er derfor konstant. Derfor bliver ressourcetrækket udtrykt 

som nedenfor, hvor NLO er nettopengestrømmen opgjort månedligt efter formlen ovenfor, frem imod 

første termin. Ressourcetrækket skal som sagt opgøres månedligt, så er der f.eks. halvårlige terminer på 

lånet skal ressourcetrækket for hvert af de første 6 måneder opgøres som nedenfor.  

𝑀å𝑛𝑒𝑑𝑙𝑖𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑡𝑟æ𝑘 𝑝å 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝑁𝐿𝑂𝑖

𝐻𝑜𝑣𝑒𝑑𝑠𝑡𝑜𝑙, 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜𝑖
 

Hvor i angiver månedstal. Når den månedlige ressourceomkostning er opgjort for hver måned indtil den 

første termin ganges den effektive månedlige omkostningssats på. Dette vil give den månedlige 

likviditetsomkostning, som sættes i procent af hovedstolen, inden eventuelle afdrag for den pågældende 

måned. Dette skal dog tilbagediskonteres da ressourcetrækket for de fremtidige måneder ikke bindes før 

den pågældende måned, så kapitalen kan aktiveres i det risikofri aktiv. Omkostningen for hver måned skal 

derfor tilbagediskonteres med en rentesats som har en horisont svarende til antallet af måneder 

omkostningen ligger ud i fremtiden. Som rentesats bruges swaprentekurven som vi tidligere benyttede til 

prisfastsættelse af supplerende kapital, og som fremgår af bilag 1.12.2. Vi vil i det følgende vende fokus 

mod at estimere ressourceomkostningen på likviditet.  
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𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 = ∑

𝑁𝐿𝑂𝑖

𝐻𝑜𝑣𝑒𝑑𝑠𝑡𝑜𝑙, 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜𝑖
∗ ((1 + 𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑝å 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡)(

1
12

) − 1) 

(1 + 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑓𝑟𝑖 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖)
(

𝑖
12)

12

𝑖=1

 

7.5.1.2 Ressourceomkostninger på likviditet 

Ressourcetrækket på likviditet som gennemgået ovenfor var bestemt af nævneren i brøken for 

likviditetsgraden, nettoudgående pengestrømme. Ressourceomkostningen derimod er bestemt af tælleren 

i denne brøk, likviditetsbufferen. Likviditetsbufferen er, som gennemgået i lovgivningsafsnittet, den 

portefølje af likvide aktiver som banken kræves at holde som likviditetsberedskab for dens eksponeringer. 

Det er omkostningen forbundet ved at holde denne portefølje som udgør ressourceomkostningen for 

likviditeten. Derfor afhænger ressourceomkostningen af hvordan likviditetsreserven finansieres, samt af 

hvordan likviditetsbufferen er sammensat, fordi der vil være et afkast på de likvide aktiver. Dette afkast 

fratrækkes finansieringsomkostningerne på likviditetsreserven for at finde ressourceomkostningen på 

likviditet. Vi gennemgår nu først sammensætningen af likviditetsbufferen og dens afkast, og dernæst 

sammensætningen af fundingen af denne, inden vi kan nå frem til den endelige ressourceomkostning. 

7.5.1.2.1 Sammensætning og afkast likviditetsbufferen 

For at kunne indregnes i likviditetsbufferen skal aktiverne opfylde nogle generelle og operative krav, samt 

kvalificere til en af de to niveauer af kapital, som gennemgået i lovgivningsafsnittet. Kravene til 

Likviditetsbufferens sammensætning er:  

Tabel 14: Lovgivningskrav til sammensætningen af likviditetsbufferen 

 

Niveauerne varier som beskrevet i lovgivningsafsnittet i kvalitet og likviditet. Med den indgangsvinkel vi 

lagde for dagen med sammensætningen af kapitalen virker det lige for at gøre det samme her, og genbruge 

forudsætningen om at instrumenter af højere kvaliteter er relativt dyrere. Det gør vi dog ikke, da der her er 

tale om aktiver, dvs. lange risikoeksponeringer for banken, hvorimod kapitalsammensætningen bestod af 

passiver og korte finansieringspositioner. De antagelser og forudsætninger vi lavede omkring bankens 

finansieringsmuligheder kan ikke umiddelbart overføres på investeringsmulighederne. Det betyder at bare 

fordi det gjaldt for bankens kapitalfremskaffelse at nogle instrumenter var billigere end andre, er det ikke 

nødvendigvis sandt for andre virksomheders kapitalstruktur. Loven om én pris, arbitragefri argumenter og 

en deraf afledt korrekt prisfastsættelse skal derfor stadig være gældende. Egenkapital, gæld, derivater, og 

Min. Niveau 1 aktiver (ekskl. dækkede obligationer) 60% 

Maks. Dækkede obligationer af særlig høj kvalitet (Niveau 1) 30% 

Maks. Niveau 2B aktiver 15% 
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andre investeringsinstrumenter som er tilgængelige på markedsvilkår for banken vil derfor have samme 

afkast, når der justeres for deres risikoprofil. Dette er vigtigt at pointere fordi det betyder at der ikke vil 

være nogen merprofit at hente ved at påtage sig mere risiko, da alle instrumenter er 0-NPV investeringer. 

Derfor har banken ingen præferencer imellem aktiverne, for hvis den holder instrumenter med et højere 

afkast til at dække likviditetsbehovet vil den nemlig få en øget risikoeksponering.  

I modellen kigger vi kun på den marginale udlånsforretning og prisen på denne, og vi er derfor ikke 

interesserede i at medtage risiko fra andre eksponeringer end lånet. Hvis vi forudsætter at banken bliver 

nødt til at påtage sig andre risikoeksponeringer skal risikoen fra disse jo indregnes i prisen på lånet, eller 

der skal indregnes ekstra omkostninger til afdækning af denne risiko. Eftersom der ikke økonomisk er 

nogen incitamenter til at foretrække nogle instrumenter frem for andre vil vi derfor benytte risikofri 

instrumenter i modellen. Risikofri instrumenter omfatter som i traditionel forstand statsobligationer, men 

det kunne lige så godt være eksponeringer overfor centralbanker. Disse aktiver kvalificerer til niveau 1 efter 

art. 10 i LCR-forordningen ligesom de er denomineret i samme valuta som de udgående pengestrømme og 

kan omsættes til penge indenfor 30 dage i et stress scenarie på en almindelig anerkendt børs. Desuden 

opfylder de samtlige andre generelle og operationelle krav i art. 7 og 8.  

Desuden har risikofri aktiver som niveau 1 aktiver et haircut på 0%, jf. art. 10, stk. 2 i LCR, hvilket vil sige at 

behovet for aktiverne svarer til nettoudgående pengestrømme. Havde vi f.eks. valgt realkreditobligationer, 

aktier, eller andre mere risikofyldte aktiver havde de været pålagt et højere haircut, og derfor ville 

likviditetsbufferen kræve en højere aktivbeholdning end nettopengestrømmene. Der er ikke nogle krav til 

udstedelsens størrelse eller løbetid, så længe aktiverne kan omsættes til likvider i en stress periode på 30 

dage. 

De risikofri instrumenter vi vil anvende er udstedt af den danske stat eller af Nationalbanken i danske 

kroner. Det er ikke et lovgivningsmæssigt krav, men det gør behandlingen nemmere, og virker som en 

naturlig forlængelse af vores fokus på danske eksponeringer. Hvorvidt vi benytter statsobligationer eller 

Nationalbanks indlånsbeviser har ikke den store praktiske. Der er som sagt ikke nogle lovgivningsmæssige 

implikationer for løbetiden, og derfor vil det være optimalt at matche løbetiden på pengestrømmene. Dette 

kunne gøres ved at benytte den korteste statsobligation til rådighed, men over udlånets løbetid vil 

varigheden på de aktiver som udgør likviditetsreserven, variere meget. Med de på nuværende tidspunkt 

udestående løbetider vil restløbetiden svinge fra et år til en måned som året går (Nasdaq, 2016). Dertil 

kommer at obligationerne trods alt vil have en smule genplaceringsrisiko i form af den varierende varighed. 

I tilfælde af en rentestigning vil banken have et kurstab og dette kurstab vil tage længere tid at genvinde 

ved længere løbetider, i hvert fald når der er tale om stående lån, som statsobligationer typisk er. Derfor 
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vurderes det at indlånsbeviserne er et bedre alternativ, da denne rente er helt kort med 7 dages løbetid på 

instrumenterne, og ikke indeholder genplaceringsrisiko. Derfor kan vi nedsætte variationen som vi 

inkluderer i modellen, samtidig med at vi ikke behøver tage højde for en varierende genplaceringsrisiko i 

likviditetsreserven over lånets løbetid. Eneste ulempe er at denne rente ikke er markedsbestemt, men 

derimod politisk fastsat (Marcussen, 2016). I denne sammenhæng har det dog ikke den store betydning, 

fordi denne rente er et direkte alternativ til den markedsbestemte rente, dvs. den effektive rente på de 

korte statsobligationer, og de to vil derfor konvergere. Lovgivningskravet om at de likvide aktiver i 

likviditetsbufferen skal have gældende markedspriser er ligeledes undtaget for eksponeringer mod 

centralbanker, jf. art. 7, stk. 7 litra b. Desuden gælder de specifikke krav som myndighederne iht. Art. 8, stk. 

1 kan stille til diversificeringen af likviditetsreserven, heller ikke for eksponeringer mod central banker, jf. 

samme stykkes litra a nr. ii.  

Vi ignorerer begrænsninger på ordrestørrelsen og antager at banken er i stand til at optage præcis den 

likviditet den har brug for ved hver markedsoperation. Indskudsbevisrenten er i øjeblikket -0,65% pa. 

(Danmarks Nationalbank, 2016). 

7.5.1.2.2 Finansiering af likviditetsreserven 

Likviditetsreserven repræsenterer et øget finansieringsbehov. Hvor vi i kapital afsnittet kun har taget 

hensyn til funding og kapitalkrav relateret til hovedstolen afspejler likviditetsbufferen et ekstra træk på 

kapital og funding som også er genereret af lånet. Forklaret på en anden måde medfører likviditetsreserven 

et ressourcetræk i forbindelse med lånet som gør at det samlede behov for finansiering overstiger 100% af 

hovedstolen, som kapital og funding behovet ellers tager udgangspunkt i. 

De lovmæssige kapitalkrav skal selvfølgelig også afspejles i det ekstra behov for finansiering. Derfor vil 

finansieringen af likviditetsreserven være sammensat efter samme principper som lånets hovedstol.  Dette 

vil sige at kapitalkravene først udledes i forhold til den risikovægtede værdi af aktiverne, mens residualet 

fundes med fremmedkapital. Den samlede finansieringsomkostning på likviditetsreserven bliver derfor den 

vægtede sammensætning af kapitalomkostninger og fundingomkostninger.  

Eftersom likviditetsbufferen udelukkende skal bestå af indlånsbeviser i Nationalbanken, tildeles aktivet 

imidlertid en risikovægt på 0% efter art. 114, stk. 4 i CRR. Det betyder at de risikovægtede aktiver i relation 

til likviditetsbufferen bliver lig nul og derfor vil gearingsgraden definere kapitalkravet. Da risikovægten er 0, 

vil der dog heller ikke være krævet nogen egentlig kernekapital, og hele kapitalen kan derfor bestå af hybrid 

kernekapital: 
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𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝐺𝐺 = (𝐸𝐾𝐾 + 𝐾𝐾𝐵) ∗ 𝑅𝑊𝐴 + 𝐺𝐺 ∗ 𝑈𝐴 − 𝐸𝐾𝐾 ∗ 𝑅𝑊𝐴

= (4,5% + 2,5%) ∗ 0 + 3% ∗ 𝑈𝐴 − 4,5% ∗ 0 

Aktiverne kan dermed fundes med 97% lånekapital. Nu bliver spørgsmålet så bare hvilken lånekapital. Som 

diskuteret under funding afsnittet så vil banker i praksis prioritere at funde sig med indlån. Problemet ved 

at forudsætte at likviditetsreserven også fundes med indlån er at det ikke bare sætter krav til at der er 

indlånsoverskud, men også til størrelsen af indlånsoverskuddet. Vi vil derfor først opgøre hvor stort 

indlånsoverskuddet skal være for at denne antagelse ville være sand, i forretninger som vil kræve mest 

mulig funding, dvs. det scenarie som sætter strengest mulige krav til indlånsoverskuddet.  

Det maksimale funding behov som påhviler indlånet i forbindelse med hovedstolen af lånet, fremkommer 

hvis lånet kvalificerer til kreditkvalitetstrin 1. I så fald vil risikovægten være 20% og kapitalgrundlagskravet 

vil kun udgøre 1,6% af den samlede hovedstol. I dette tilfælde vil gearingsgraden dog være det bindende 

kapitalkrav, da det vil være mere bebyrdende end kapitalgrundlagskravet. Den samlede lovgivningsmæssige 

kapital vil så være gearingskravet på 3% af uvægtede aktiver, plus kapitalbevaringsbufferen på 2,5% af 

risikovægtede aktiver. Dermed kommer fundingen ved indlån maksimalt til at udgøre 96,5% af hovedstolen. 

Likviditetsreservekravet kommer herefter oven på dette, og vil udgøre 15% (15,8%*95%) af indlåns 

fundingen af hovedstolen, dvs. 14,5% af hovedstolen. Det samlede behov for indlåns funding vil derfor 

ende op i 111% af hovedstolen. Det betyder at indlånsoverskuddet skal være på minimum 11% for at 

antagelsen er realistisk. Holdt op imod praksis er dette niveau ikke helt utopi, da gennemsnittet for alle 

danske pengeinstitutter over det første halve år af 2016 ligger på 8,1% med en median på 8,3%4. Indlån er 

desuden klart det dominerende passiv og har udgjort mere end 60% af balancen hver måned det sidste 

halve år (DNBALD). Alligevel er vi påpasselige med at lave forudsætninger om indlånsoverskuddets 

størrelse. 

Forudsætningerne for fundingen af likviditetsreserven har stor betydning for opfyldelsen af krav til den 

langsigtede likviditet som gennemgås i det følgende afsnit. Formålet med reguleringen af langsigtet 

likviditet, eller stabil funding som det også kaldes, er netop at nedsætte bankers afhængighed af kortsigtet 

finansiering. Derfor skal fundingen af den kortsigtede likviditetsreserve naturligvis struktureres sådan at 

den afspejler et mere langsigtet perspektiv og derfor opfylder de gældende krav. Dette gennemgås i 

detaljer om lidt, men for nuværende konstateres det at fundingen af likviditetsreserven skal være af mere 

end 1 års restløbetid. Dette udelukker f.eks. interbank lån da de er obligationslån med en maksimal løbetid 

                                                           
4
 Beregnet på indlånsoverskud korrigeret for repo forretninger i DNPNOGL og samlede udlån i DNBALD tilgængelig i 

Nationalbankens statistikbank 

Egentlig 
kernekapital 

Hybrid 
kernekapital 
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på 12 måneder og derfor trækkes fra den arbejdende kapital når den stabile funding opgøres. Nationalbank 

lån ville i øvrigt ligeledes udelukkes pga. udlånsrentens korte natur. Vi er således efterladt med enten 

indlånsfunding eller gældsudstedelser i form af erhvervsobligationer, eftersom sekuritiseringer og 

finansiering fra derivater ikke er medtaget i modellen. Som vi tidligere argumenterede for, så vil banker 

udnytte de specielle funding muligheder de har, og indlån observeres som nævnt også i praksis som den 

største finansieringskilde. Vi udelukker ikke at banker benytter obligationsudstedelser i deres 

kapitalstruktur, og vores valg af fundingkilder i marginalforretningen afspejler ikke den kapitalstruktur 

banker forventes at have. Indlån opfylder kravene til stabil funding og er derfor en relativt billig 

finansieringskilde fordi alle indlån anses som stabil funding hvorimod obligationsudstedelser modregnes 

hvis de har under et år til udløb (Finanstilsynet, 2015). Selvom man betaler en bidragssats antages denne 

som tidligere omhandlet at være indregnet i prisfastsætningen og derfor betaler kunden ultimativt for 

denne forsikring. Når NSFR ratioen som forventet bliver indført indenfor de kommende par år, vil det 

forventeligt også sætte endnu større fokus på indlåns funding og indlånsoverskud. Derfor holder vi fast i 

indlån som funding kilde, og vil bruge samme indlånssats som vi tidligere benyttede, som 

ressourceomkostning på den kortsigtede likviditet. Den gældende indlånsrente på nuværende tidspunkt er 

0,3%.  

Den samlede ressourceomkostning fra likviditet bliver således sammensat af fundingen af 

likviditetsreserven fratrukket afkastet på aktiverne. Dermed bliver ressourceomkostningen, lig med den 

gennemsnitlige indlånsrente fratrukket renten på indskudsbeviser i Nationalbanken: 

Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑎𝑡𝑠 𝑝å 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡 = 𝐺𝐺 ∗ 𝑟𝐻𝐾 + 𝐾𝐾𝐵 ∗ 𝑟𝐸𝐾 + (1 − 𝐺𝐺) ∗ 𝑖𝑛𝑑𝑙å𝑛𝑠𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ (1 − 𝑡)

= 3% ∗ 𝑟𝐻𝐾 ∗ 97% ∗ 𝐼𝑛𝑑𝑙å𝑛𝑠𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ (1 − 22%) 

Denne årlige omkostningssats benyttes dog månedligt i opgørelsen af likviditetsomkostningen. Det er i den 

forbindelse vigtigt at det er den effektive månedlige ressourceomkostningssats som benyttes på det 

månedlige ressourcetræk, hvorefter omkostningerne for hver måned tilbageskrives og summeres hvormed 

de konverteres til en årlig omkostningssats igen. 

7.5.1.3 Delkonklusion 

Ressourcetrækket på likviditet bestemmes af nettopengestrømmene som er udgående pengestrømme 

fratrukket indgående pengestrømme, efter de respektive pengestrømssatser er blevet anvendt på begge 

pengestrømme. De udgående pengestrømme skal dog opgøres under en stresstest, som her er defineret 

som en 5% nedgang i indlånskapitalen, hvilket efterlader et behov for ekstraordinær funding, som vil 

dækkes med nationalbanklån. De indgående pengestrømme bestemmes af strukturen på lånet, som for et 

serielån opgøres som: 
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𝐼𝑛𝑑𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑡

=
𝐻𝑜𝑣𝑒𝑑𝑠𝑡𝑜𝑙

𝑀 ∗ 𝑁
+ (𝐻𝑜𝑣𝑒𝑑𝑠𝑡𝑜𝑙 −

𝐻𝑜𝑣𝑒𝑑𝑠𝑡𝑜𝑙

𝑀 ∗ 𝑁
∗ 𝑚 ∗ 𝑛) ∗ 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠𝑎𝑡𝑠 ∗ (1 − t) 

 

 

Rentesatsen er bestemt af modellen og vil derfor være en intern bestemt parameter, som fastsættes ved 

en iterær process når hele modellen er sammensat. Udgående- og indgående pengestrømme samt netto 

pengestrømme opgøres dernæst således: 

 

𝑁𝐿𝑂 =  𝑇𝑂 –  𝑀𝐼𝑁(𝐼𝐶 ;  0,75 ∗ 𝑇𝑂) 

𝑇𝑂 = 2,35% ∗ 𝑜𝑝𝑟𝑖𝑛𝑑𝑒𝑙𝑖𝑔𝑡𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 ∗ 0% +  97,65% ∗ 𝑜𝑝𝑟𝑖𝑛𝑑𝑒𝑙𝑖𝑔𝑡𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 ∗ 15,78% 

𝐼𝐶 = (1 − 𝐷𝐿𝑆) ∗ (𝑎𝑓𝑑𝑟𝑎𝑔 ∗ 50% + 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔 ∗ (1 − 𝑡)) + 𝐷𝐿𝑆

∗ 𝑚𝑎𝑥(𝑎𝑓𝑑𝑟𝑎𝑔 + 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔 ∗ (1 − 𝑡) − 𝑉𝐿𝑆 ;  0) 

NLO: Udgående nettopengestrømme 
TO: Totale udgående pengestrømme 
IC: Indgående pengestrømme med loft på 

75% af udgående pengestrømme, 
ifølge art. 33, stk. 1 

afdrag: Forfaldne afdrag indenfor de næste 30 
kalenderdage 

rentebetaling: Forfaldne rentebetalinger indenfor de 
næste 30 kalenderdage 

VLS: Værdi af den likvide sikkerhed som den 
indregnes i likviditetsbufferen 

t: Selskabsskattesatsen på 22% 
DLS: Dummy, 1 hvis der er stillet sikkerhed 

for lånet som kan defineres som likvide 
aktiver, 0 hvis der ingen sikkerhed er 
eller sikkerheden ikke er likvid 

 
Til sidst kan likviditetsomkostningen opgøres for hver måned det første år, hvorefter de månedlige 

omkostninger tilbageskrives:  

𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 = ∑

𝑁𝐿𝑂𝑖

𝐻𝑜𝑣𝑒𝑑𝑠𝑡𝑜𝑙, 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜𝑖
∗ ((1 − 𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑝å 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡)(

1
12

) − 1)

(1 + 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑓𝑟𝑖 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖)
(

𝑖
12)

12

𝑖=1

 

Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝å 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡

= 𝐺𝐺 ∗ 𝑟𝐻𝐾 + 𝐾𝐾𝐵 ∗ 𝑟𝐸𝐾 + (1 − 𝐺𝐺) ∗ 𝑖𝑛𝑑𝑙å𝑛𝑠𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ (1 − 𝑡)

= 3% ∗ 𝑟𝐻𝐾 ∗ 97% ∗ 𝐼𝑛𝑑𝑙å𝑛𝑠𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ (1 − 22%) 

Formlen ovenfor tager det månedlige ressourcetræk og finder likviditetsomkostningen herfor ved den 

effektive månedlige ressourceomkostning. Dernæst tilbageskrives de månedlige omkostninger og til sidst 

Rentebetaling Afdrag 
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summeres nutidsværdien af de næste 12 måneder til et årligt udtryk. I bilag 1.16 gennemgås et eksempel 

for opgørelsen af likviditetsomkostningen. 

7.5.2 Langsigtet likviditet 

Som gennemgået i lovgivningsafsnittet er funding ratio pejlemærket i tilsynsdiamanten desværre det 

bedste langsigtede likviditetskrav vi har at tage udgangspunkt i. NSFR kravet er ikke implementeret endnu, 

og som gennemgangen af LCR kravet ovenfor tydeligt viser, er kravene meget omfattende og detaljerede. 

Vi har ganske enkelt ikke mulighed for at opgøre kravet når lovgivningen ikke er på plads. Derfor må vi 

bruge pejlemærket for at sikre at langsigtet likviditet stadig har en plads i modellen.  

Som tidligere behandlet er pejlemærket et noget lempeligere krav end NSFR som i alt sin enkelthed kræver, 

at udlån som minimum, er dækket af kapital med en længere horisont end 1 år. Der gælder heller ikke 

noget krav om at funding ratioen skal opgøres under et stress scenarie, som det var tilfældet for LCR kravet.  

𝐹𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑈𝑑𝑙å𝑛

𝐴𝑟𝑏𝑒𝑗𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 −  𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑙ø𝑏𝑒𝑡𝑖𝑑 <  1 å𝑟
< 1 

 

Ressourcetrækket på den langsigtede likviditet vil bestå af det behov for langsigtet funding som vil være 

ved bankens finansiering af marginale udlånsforretninger i modellen, for at bringe funding-ratioen ned 

under 1. Det vil sige at ressourcetrækket bliver lig med den langsigtede funding som skal indgå i 

finansieringen af udlånet i modellen, for at pejlemærket opfyldes. 

Under den arbejdende kapital skal alt finansiering som udgangspunkt medtages, med undtagelse af repo 

ind- og -udlån. Lån i Nationalbanken må dog gerne medregnes hvis de har over 1 år til udløb. Udlån 

omfatter i modellen udelukkende hovedstolen fra udlånsforretningen, og ikke indskudsbeviserne, som vi 

forudsatte at likviditetsreserven i forbindelse med opfyldelse af LCR kravet, skulle bestå af. Disse ses i 

stedet som investeringer på linje med statsobligationer eller erhvervsobligationer, og hører under trading 

bogen og ikke bankbogen.  

I den arbejdende kapital tæller både den lovgivningsmæssige kapital og indlånsfundingen med. Med den 

måde vi har defineret indlånsfundingen på vil disse to altid være lig med 100% af udlånet. Da vi ligeledes 

forudsatte at likviditetsreserven fundes med indlån vil al funding i forbindelse med den marginale 

udlånsforretning kvalificere som stabil funding og indgå i den arbejdende kapital. Som bestemt i forrige 

afsnit vil modellen forudsætte indlånsoverskud, og lånet vil derfor til enhver tid opfylde pejlemærket, og 

der vil ikke være noget ressourcetræk på langsigtet likviditet. Dette skyldes dog naturligvis de hensyn vi har 

taget i de andre ressourcetræk, således at den byrde som pejlemærket ligger på institutterne i princippet er 
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delt ud på de andre ressourcetræk. Dette gælder specielt de forudsætninger vi lavede for den kortsigtede 

likviditetsbuffer. Derfor er der ingen ekstra omkostning for den langsigtede funding, og dette led falder 

derfor ud af modellen. 

7.6 Kreditrisiko 
Ved al udlånsforretning er der en chance for, at låntager ikke kan opfylde alle forpligtelser overfor långiver. 

Tab i forbindelse med låntagers misligholdelse er udtrykt ved kreditrisikoen, og vi vil prisfastsætte dette 

igennem et kreditrisikotillæg. Kreditor vil i tilfælde af konkurs, have et krav mod konkursboet og 

derigennem modtage dividende. Derfor må prissætningen af kreditrisiko bestå af to elementer, som er 

henholdsvis sandsynligheden for misligholdelse (”Probability of Default” - PD) og tab i tilfælde af 

misligholdelse (”Loss Given Default” - LGD). Dette udtrykkes i følgende kreditvurderingsmodel (Petersen & 

Plenborg, 2012), som i øvrigt også er inkorporeret i CRR-forordningen for IRB-metoden (art. 158, Rådets 

Forordning (EU) 575/2013): 

𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝐿𝑜𝑠𝑠 (𝐸𝐿)

= 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑜𝑓 𝑑𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡 (𝑃𝐷) ∗ 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒 𝑎𝑡 𝑑𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡 (𝐸𝐴𝐷)

∗ (1 − 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑜𝑓 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑦 (𝑃𝑅))

= 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑜𝑓 𝑑𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡 (𝑃𝐷) ∗ 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑔𝑖𝑣𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡 (𝐿𝐺𝐷) 

Selvom det ser simpelt ud, er det dog et omfattende projekt, og hvert led i formlen er et stort arbejde at 

anslå i sig selv. Kreditanalyse kræver stor indsigt i den enkelte case, og en fuldstændig kreditanalyse ligger 

uden for dette speciales fokus. Som Petersen og Plenborg (2012) udtrykker det: 

The prediction of a corporate default involves hard work, analytical skills and a great deal of 

judgement. It is therefore important to emphasise that corporate credit analysis is an art and not an 

exact science.” (Petersen og Plenborg, 2012 s. 297).  

Der findes en række modeller til estimering af sandsynligheden for konkurs eksempler herpå tæller bl.a. 

Beavers (1966) univariate analyse, Altmanns (1968) multivariate Z-score og Mertons (1974) strukturelle 

model. Efter estimering af konkurssandsynligheden kan man ved ovennævnte framework derefter finde det 

forventede tab, hvis man har et estimat, eller man er indstillet på at antage en værdi for LGD. I det følgende 

vil vi beskrive en markedsbaseret metode til at estimere omkostningerne ved kreditrisiko. 

7.6.1 Den markedsbaserede kreditrisikoomkostning 

Udgangspunktet for kreditrisikoomkostninger vil være eksponeringen ved konkurs (EAD) udtrykt ved lånets 

hovedstol, da dette vil være det maksimale tab, som långiver kan lide i forbindelse med en given kredit. 

Den faktiske kreditrisikoomkostning er dog et resultat af EAD, PD, LGD og den risikofrie rente. EAD kendes 
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direkte ved hovedstolens størrelse, og den gældende risikofrie rente observeres direkte i markedet. Den 

risikofrie rente er relevant for kreditrisikoomkostningen, da det forventede tab må tilbagediskonteres for at 

finde omkostningen i dag. Vi vil ikke basere kreditrisikotillægget i modellen på særskilte estimater for PD og 

LGD, men i stedet benytte et markedsbaseret estimat som proxy herfor.  

Kreditrisiko ved PD x LGD handles direkte på kapitalmarkederne, og vi vil derfor kunne benytte 

markedspriser i stedet for estimater (Kao, 2000). Kreditrisiko handles gennem Credit Default Swaps 

(CDS’er), som er kreditforsikringer på obligationer. En CDS er en kontrakt, hvor køberen (forsikringstager) 

forpligter sig til at betale en præmie til sælger (forsikringsgiver), imod at sælgeren forpligter sig til at 

udbetale face value på de underliggende obligationer til køberen, hvis udstederen defaulter på obligationen 

(Fabozzi, 2016). I bytte herfor leverer køberen af CDS’en de underliggende obligationer til sælgeren af 

CDS’en. Ofte sker levering i praksis dog ikke ved fysisk levering, hvor køber leverer obligationer imod at få 

hovedstolen, og udestående CDS’er overstiger ofte antallet af udestående obligationer, og tvungen fysisk 

levering ville derfor kunne resultere i et opadgående markedspres på obligationsprisen i takt med, at 

konkurs nærmer sig eller indtræffer (Federal Reserve Bank of New York, 2009). I stedet afregnes CDS’er ved 

kontant afregning, hvor køberne beholder obligationerne, og i stedet kun modtager tabet fra konkursen, 

dvs. LGD. LGD fastsættes igennem CDS-auktioner, hvor køberne byder på recovery rates, dvs. hvor stor en 

andel af hovedstolen, der kan genvindes. Dermed prisfastsættes CDS’erne på CDS auktionenerne til 1-

recovery rate. Købere kan dog vælge mellem fysisk levering eller kontant afregning (Federal Reserve Bank 

of New York, 2009). 

Sælgeren af en CDS får en lang position mod kreditrisiko på udstederen af den underliggende obligation, 

mens køberen får en kort position i samme. Hvis banken ønskede at slippe af med kreditrisikoen, kunne 

den derfor købe CDS’er og hedge tab fra kundens bonitet. Derved ville kreditrisiko elimineres. Spreadet på 

CDS’er er dermed et udtryk for prisen på kreditrisiko, hvilket er præcis det, vi har behov for. 

Som vi ved fra finansiel teori, kan der ikke være nogen forskel i prisen på risiko, uanset om den hedges eller 

beholdes. Princippet om én pris og arbitrage argumenter dikterer, at hedges ikke kan skabe værdi (Hull, 

2012). Prisen på en hedge skal derfor være lig med certainty equivalent, dvs. at den forventede nutidsværdi 

af et fremtidigt cashflow med en givet risiko skal være den samme som et sikkert cash flow i dag. I og med 

at vi bruger markedspriser, vil instrumenterne være korrekt prisfastsat, og vil derfor kun afspejle den risiko, 

som ligger i dem, hvilket udelukkende er kreditrisiko. Hvorvidt banken skal hedge eller ej, afhænger derfor 

udelukkende af, om den er villig til at bære risikoen. Da vi har defineret bankens primære aktivitet som 

udlån, og dermed eksponeringer overfor kunders kreditrisiko, må dette altid være sandt. Der er derfor 

ingen grund til at hedge, da de økonomiske konsekvenser, når kontrakten indgås, vil være ens, da 
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instrumenterne er korrekt prisfastsat. Netop pga. dette skal omkostningen ved, at banken beholder 

risikoen også være den samme, som hvis den havde hedget. Da CDS spreadet er et udtryk for den rene 

kreditrisiko og prissat korrekt, vil det kunne anvendes direkte i modellen. 

I vores behandling af bankens finansiering har vi taget udgangspunkt i, hvad banken kan fremskaffe kapital 

til. Det har vi gjort, fordi det giver os den omkostning, som banken kan finansiere lånet med. Fra 

finansieringslitteraturen ved vi, at afkastkravet i et projekt skal afspejle risikoen i projektet, og ikke 

virksomhedens WACC, medmindre projektet er en carbon copy af virksomhedens eksisterende risiko med 

samme kapitalstruktur (Brealey, Myers & Allen, 2014)..  Eftersom vores model isolerer låneforretning, og 

kapitalstrukturen er fast igennem lovgivningen, vil alle marginale udlån have samme kapitalomkostninger 

som den eksisterende portefølje. Den varierende kreditrisiko på de enkelte udlån har ikke indflydelse på 

kapitalomkostningerne. Dette skyldes, at vi tager højde herfor igennem kreditrisikotillægget. 

Kreditrisikotillægget fastsættes som den certainty equivalent pris, der stiller banken indifferent imellem at 

betale CDS-præmien for derigennem at sikre cash flowet og på den anden side at beholde kreditrisikoen 

selv. Bankene har derfor ingen præference for hvor meget kreditrisiko forretningen indeholder, bare den 

bliver betalt for det. Så længe prisen fastsættes korrekt efter risikoen, vil driften absorbere hele risikoen, og 

det er præcis det som brugen af CDS’er sikrer. 

7.6.2 Kreditrisikotillægget og sikkerhedsstillelser 

For at få det reneste estimat for kreditrisikoomkostningen vil vi anvende ratingen for en usikret 

eksponering imod låntager og særskilt tage højde for eventuelle sikkerhedsstillelser. Vi må derfor opstille 

en modificeret EAD for at udtrykke den reducerede eksponering igennem sikkerhedsstillelser. Vi vælger at 

behandle sikkerhedsstillelser efter de lovgivningsbestemte forskrifter, og vi antager, at pantet altid vil 

kunne likvideres til sikkerhedsværdien efter de lovforeskrevne haircuts. Dette er måske en simpel 

antagelse, men den beror på at lovgivningen er konservativ nok til, at den nedjusterede værdi vil holde i en 

stresssituation. Der er uden tvivl mere sofistikerede værdiansættelser til rådighed, men til vores formål er 

lovgivningens definition tilstrækkelig, og sikrer i øvrigt en konsistent behandling af sikkerhedsstillelsen 

gennem modellen. Dermed kommer eksponeringen ved konkurs (EADmod.), til at være lig med den usikrede 

andel af lånet: 

𝐸𝐴𝐷𝑚𝑜𝑑. = 𝐻𝑜𝑣𝑒𝑑𝑠𝑡𝑜𝑙 − 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖 𝑎𝑓 𝑠𝑖𝑘𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑑 ∗ (1 − ℎ𝑎𝑖𝑟𝑐𝑢𝑡) 

7.6.3 Omkostning på kreditrisiko 

Med mængden på plads udtrykt ved EADmod. må vi nu have fastsat en pris, der kan ganges med mængden 

for at få den absolutte kreditrisikoomkostning. Det bedste prisestimat at inkludere i modellen er naturligvis 

en specifik kvotering fra et kreditforsikringsselskab eller anden udsteder, dvs. et tilbud på at købe en CDS 
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på den forestående forretning. Da dette dog ikke kan antages at foreligge, vil vi i stedet estimere 

markedsprisen ud fra de CDS’er, som handles på markedet. Til denne vurdering vil vi benytte os af samme 

inddelinger, som standardmetoden i lovgivningen benytter til at vurdere kreditrisikoen. Vi klassificerer 

derfor forretningen i én af seks risikogrupper efter kredit ratingen. Vi får derfor seks forskellige niveauer af 

kreditrisiko, som skal prisfastsættes. Denne prisfastsættelse foretages ved empirisk at betragte priserne, 

dvs. spreadsene, for hver risikoklasse. Kreditrisikoen i forretningen er dog desuden naturligvis positivt 

afhængig af forretningens løbetid, og vi bliver derfor også nødt til at tage højde for denne, for at kunne 

finde den korrekte pris. Vi ender derfor ud med en matrice over forretningens løbetid og risikosegment. For 

hvert kreditrisikosegment estimeres derfor et spread over alle løbetider til rådighed. Desværre har vi kun 

kunnet tilgå data for løbetider fra 1 til 10 år. De gennemsnitlige spreads for hver risikoklasse fremgår af 

Tabel 15. 

Tabel 15: Nominelle CDS spreads efter risikosegment og løbetid 

 

Klassificeringen i risikosegmenter er lavet på baggrund af kreditratingen ved hjælp af mapping-tabellerne, 

som fremgår af bilag 1.5. Brugen af ratings følger den rækkefølge, som bureauerne er listet i i bilaget. Hvis 

udstedelsen har en S&P-rating bruges denne, hvis ikke benyttes Moody’s, og hvis ej heller denne er til 

rådighed, benyttes Fitch-rating og til sidst JCR-ratingen. Spreads’ene i Tabel 15 er beregnet på sidst 

tilgængelige markedsdata pr. 19. august 2016. Det vil sige, at gennemsnittet som rapporteret ovenfor ikke 

er lavet tilbage i tid, men på baggrund af de seneste markedspriser til rådighed. Det skyldes, at vi har brug 

for et udtryk for, hvad den specifikke risiko koster i øjeblikket med de nuværende konjunkturer, 

markedsrisici, informationsniveau etc. Desuden skal vi bruge estimatet som et udtryk for omkostningen ved 

at hedge kreditrisiko, og disse priser udtrykker den pris, som banken ville kunne låse fast med det samme. 

Eftersom risikoen i enkelte kunder dog godt kan variere indenfor risikosegmenterne, har vi taget 

Avg Spread Tenor 

       Risiko Segment 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 7Y 10Y Grand Total 

E1 9 15 22 30 39 54 66 34 

E2 14 23 32 44 55 73 87 47 

E3 26 45 64 85 107 134 152 87 

E4 61 96 135 178 218 263 289 177 

E5 207 282 367 447 507 562 584 422 

E6 2.150 2.342 2.559 2.503 2.425 2.384 2.501 2.409 
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gennemsnittet af priserne i hver klasse, som er repræsentativt for den kreditrisiko, en kunde i den enkelte 

klasse vil indeholde. 

Desuden vil anvendelsen af gennemsnittet over flere observationer øge den statistiske sikkerhed i 

estimaterne. Antallet af observationer er rapporteret i bilag 1.17. Vores data er trukket fra Bloombergs 

WCDS monitor på grundlag af mid spreads på intradag data fra CBIN og CMA. For at opnå så stort et 

datasæt som muligt, og for at have observationer nok for hver enkelt risikosegment og løbetid til at central 

limit theorem vil være gældende, har vi medtaget CDS’er fra hele verden og i alle valutaer. Desuden 

inkluderer vores datagrundlag virksomheder i alle sektorer undtagen den finansielle og statslige sektor, 

ligesom CDS’er på statsgæld heller ikke er medtaget. Vi har kun taget udgangspunkt i seniorgæld, og det 

forudsættes, at alle udstedelser er usikrede, ligesom den påhæftede kreditrating derfor også vil være 

usikret. Fixing-kurven er afhængig af, hvilken valuta CDS’en er udstedt i, og er mest af alt indsat som en 

proxy på den geografiske fordeling. Data på fixing-kurverne som Bloomberg ligger til grund for CDS’erne 

som fremgår af bilag 1.18, ligesom opgørelser over den fulde omkostning på kreditrisiko, hvor spreads er 

lagt til deres underliggende risikofri renter, fremgår af bilag 1.19.  

Priserne angivet i Tabel 15 er som nævnt udtrykt i spreads, hvilket vil sige, at der er tale om risikopræmier. 

Vi behøver derfor ikke at tage højde for hvilke rentekurver, som underligger priserne, men kan bruge 

risikopræmierne analogt. Vi skal heller ikke tage højde for i hvilken valuta, de er udstedt, da fixing-kurven 

afspejler renteniveauet på det risikofri aktiv under det gældende renteniveau for valutaen. Som da vi 

opgjorde kapitalomkostningerne på supplerende kapital antages fixing kurverne, at fange de forskelle i risici 

som stammer herfra, og risikopræmierne kan derfor sammenlignes lige over. Dog er de kvoteret nominelt, 

idet standard CDS’er har kvartårlige terminer (Fabozzi, 2016). Det betyder, at den nominelle rente, som 

kvoteres, betales over fire rater, og den effektive p.a. rente vil derfor være højere. Vi har derfor behov for 

at konvertere spreads’ene til effektive renter, som vi kan inkludere i vores model. Det er gjort i Tabel 16. I 

opgørelsen har vi fulgt standard tilskrivningen ifølge Fabozzi (2016) på actual/360, og vi har benyttet en 

vægt på 92/360 for hvert kvartal, hvorefter den nominelle kvartårlige rente opløftes i 4 terminer. 



 

109 
 

Tabel 16: CDS spreads efter risikosegment og løbetid opgjort i effektive årlige rentesatser 

 

Som det ses af tabellen ovenfor, udviser de effektive spreads, de tendenser vi ville forvente. Spreadsene er 

stigende i risiko og løbetid, så jo længere kontrakten er, jo større er kreditrisikoen og dermed prisen. 

Samtidig er prisen selvfølgelig stigende for obligationer med større risiko. Denne tabel udtrykker således 

ressourceomkostningen på kreditrisiko, som bør tillægges den risikofri rente i danske kroner, som matcher 

løbetiden på lånet, og ligesom for bagvedstillet gæld bruger vi swap-kurven, som kan findes i tabellen i bilag 

1.12.2. Hvis lånets løbetid ligger mellem to af de opgjorte i tabellen, må der interpoleres, og hvis den er 

større end 10 år, må der ekstrapoleres. Både inter- og ekstrapoleringen bør gøres lineært, og i bilag 1.20 er 

ekstrapoleringen foretaget for nogle af de hyppigst forekommende løbetider. Det skal pointeres, at 

ekstrapoleringen bør laves på de nominelle spreads, som så omregnes til effektive renter efterfølgende. I 

bilag 1.21 er indsat grafer, som viser forskellen i spreadsene, hvis vi havde benyttet en eksponentiel 

ekstrapolering i stedet.  

Tab på debitorer er fradragsberiget for kreditinstitutterne. Da institutters løbende tab på debitorer 

repræsenterer alternativet til at hedge med CDSer, kan der ikke være skatterabat på det ene alternativ, da 

det dermed ikke længere vil være alternativer. Vi må således korrigere vores kreditrisikoestimat fra 

CDS’erne for skatteeffekten.  Derefter kan vores kreditrisikotillæg anvendes direkte til estimering af vores 

effektive variable efter skat rente i modellen. 

7.6.4 Delkonklusion 

Risikoen og omkostningerne forbundet med låntagers misligholdelse indregnes i prisen på 

udlånsforretningen, og den kan opgøres således: 

 

𝐸𝐿 = 𝑃𝐷 ∗ (1 − 𝑃𝑅) ∗ 𝐸𝐴𝐷𝑚𝑜𝑑. 

Gns. eff. rente Tenor 

       Risiko Segment 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 7Y 10Y Grand Total 

E1 9 15 22 31 40 55 68 34 

E2 15 23 33 45 57 75 90 48 

E3 27 46 66 87 110 138 156 90 

E4 63 99 139 184 226 273 300 183 

E5 218 296 385 469 532 591 615 444 

E6 2.580 2.797 3.059 2.967 2.860 2.797 2.990 2.864 

 

Pris 

Kvantitet 
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Kreditrisiko handles aktivt på CDS-markederne, og vi har derfor estimeret ressourceomkostningen ud fra 

prisfastsætningen af risikoen i disse instrumenter samt efter løbetiden på dem. Resultatet er matricen i 

Tabel 16 over de effektive omkostninger på kreditrisiko efter risikoklasse defineret som i CRR-forordningen 

og løbetiden. Matcher løbetiden på lånet ikke en af de kvoterede CDS-løbetider i tabellen må der 

interpoleres eller ekstrapoleres, hvis løbetiden på lånet er større end 10 år. Når den risikofri rente fra bilag 

1.12.2 tillægges spreadet, fremkommer den endelige effektive årlige kreditrisikoomkostning og formlen, 

som indgår i modellen, kommer derfor til at se således ud: 

𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝐸𝐴𝐷𝑚𝑜𝑑. ∗ (𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑡 𝐶𝐷𝑆 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑁,𝐸 + 𝑟𝑓𝑁) ∗ (1 − 𝑡) 

Og udtrykt som en kreditomkostningssats, der kan tillægges direkte på den beregnede rentesats: 

rf,N:  Risikofri rente som matcher 
løbetiden på lånet (interpoleret 
hvis nødvendigt) 

H  Lånets hovedstol 
T  Selskabsskattesatsen på 22% 

Effektivt CDS spread N,E: Effektivt spread fra 
tabel 14 som matcher risikoen og løbetiden på 
lånet (interpoleret eller ekstrapoleret hvis 
nødvendigt) 

 

 

8 Samling af modellen 
I det foregående har vi gennemgået de relevante hensyn til bankers regulering og forretningsmodel, som 

driver de omkostninger en bank vil have til et marginalt erhvervsudlån. Det har vi gjort under en 

forudsætning om at overnormal profit ikke kan forekomme, pga. fuldkommen konkurrence og 

informationssymmetri, som vil flytte konkurrencen i markedet over på pris som det eneste parameter, og 

dermed vil drive prisniveauet ned til at være lig med omkostningerne. Når dette er gældende vil bankers 

omkostninger ved en marginal forretning være lig med den effektive rentesats, efter skat:  

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠𝑎𝑡𝑠𝐸𝑆
𝑙å𝑛(%) =

𝐾𝑂𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡 + 𝐹𝑂𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡 + 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜𝑚𝑘
𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡

𝐻
+ (𝐿𝑂 − 𝑟𝐿𝐵) + 𝑂𝑚𝑘𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡  

OmkDrift: Driftsomkostningssats 
KO: Kapitalomkostning 
FO: Fundingomkostning 
LO: Likviditetsomkostningssats 

rLB: afkast på likviditetsbuffer 
Kreditomk: Kreditrisikoomkostning 
H: Hovedstol 
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Nedenfor er opgørelsen af hvert led udspecificeret. Der henvises til respektive afsnit og delkonklusioner for 

en større detaljegrad og nærmere gennemgang. Modellen er opstillet under nogle generelle 

forudsætninger som medfører at resultaterne er retvisende. Ligeledes er de forskellige estimater og 

behandlinger af omkostnings leddene foretaget under specifikke antagelser. Antagelsernes gyldighed i den 

specifikke situation hvor modellen anvendes, vil altid skulle overvejes inden modellen benyttes, og hvis 

nødvendigt må der tages højde for brudte antagelser i behandlingen. 

 
Driftsomkostning 
 
𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑎𝑡𝑠(%)𝐸𝑆 = 1,43% ∗ (1 − 𝑡) 
 
Kapitalomkostning 

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝐸𝐾 ∗ 𝑟𝐸𝐾 + 𝐻𝐾 ∗ 𝑟𝐻𝐾 + 𝑆𝐾 ∗ 𝑟𝑆𝐾 ∗ (1 − 𝑡) 

IF:  8% ∗  𝑅𝑊𝐴 ≥  3% ∗  𝑈𝐴 
THEN: 𝐸𝐾 = 𝑅𝑊𝐴 ∗ ((4,5% + 2,5%) − 4,5% ∗ 𝐷𝑆𝑀𝑉 ∗ (1 − 0,7619)) 

𝐻𝐾 = 1,5% ∗ 𝑅𝑊𝐴 ∗ (1 − 𝐷𝑆𝑀𝑉 ∗ (1 − 0,7619)) 

𝑆𝐾 = 2,5% ∗ 𝑅𝑊𝐴 ∗ (1 − 𝐷𝑆𝑀𝑉 ∗ (1 − 0,7619)) 

ELSE: 𝐸𝐾 = 𝑅𝑊𝐴 ∗ ((4,5% + 2,5%) − 4,5% ∗ 𝐷𝑆𝑀𝑉 ∗ (1 − 0,7619)) 

𝐻𝐾 = (3% ∗ 𝑈𝐴 − 4,5% ∗ 𝑅𝑊𝐴) ∗ (1 − 𝐷𝑆𝑀𝑉 ∗ (1 − 0,7619)) 

 
RWA:  Risikovægtede aktiver 
UA:  Uvægtede aktiver 
EK: Egentig kernekapital 
HK: Hybrid kernekapital 
SK: Supplerende kapitalkrav 
DSMV: Dummy, 1 hvis SMV faktoren er aktiv, 

ellers 0 

rEK: Ressourceomkostning på egentlig 
kernekapital 

rHK: Ressourceomkostning på hybrid 
kernekapital 

rSK: Ressourceomkostning på supplerende 
kapital 

t: Den gældende selskabsskattesats. I 
øjeblikket 22% 

 
For at kunne opgøre det ressourcetræk som kapitalomkostningen vil have i modellen må de risikovægtede 

aktiver først opgøres. Dette sker efter standard metoden i CRR, hvor lånet klassificeres til en af fire 

eksponeringsklasser og tildeles risikovægte efter risikoen samlet i den specifikke eksponeringsklasse. 

Derefter anvendes de risikovægtede aktiver på det bindende minimumskrav for kapital, af enten 

kapitalgrundlagskravene eller gearingsratioen.  Hvis kunden er en SMV, og lånet er under 1,5 mio. EUR vil 

SMV-støttefaktoren desuden kunne anvendes som en rabat på det krævede kapitalgrundlag. I tillæg hertil 

kommer kapitalbufferkravene som udelukkende skal bestå af egentlig kernekapital. 

Fundingomkostning 

𝐹𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝐹𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 ∗ 𝑖𝑛𝑑𝑙å𝑛𝑠𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝐹𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 ∗ 0,3% 
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𝐹𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 = (𝐿å𝑛𝑒𝑡𝑠 ℎ𝑜𝑣𝑒𝑑𝑠𝑡𝑜𝑙 − 𝐸𝐾 − 𝐻𝐾 − 𝑆𝐾) 

Indlånsrente: Den gældende marginalomkostningssats på bankens indlånsportefølje. I øjeblikket 3% 

Likviditetsomkostning 

𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔(%)

= ∑

𝑁𝐿𝑂𝑖
𝐻𝑜𝑣𝑒𝑑𝑠𝑡𝑜𝑙, 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜𝑖

∗ ((1 + 𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑎𝑡𝑠 𝑝å 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡) 
(

1
12

)
− 1)

(1 + 𝑟𝑓 𝑖)(
𝑖

12
)

12

𝑖=1

 

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡𝑟ø𝑚𝑚𝑒 (𝑁𝐿𝑂) =  𝑇𝑂 –  𝑀𝐼𝑁(𝐼𝐶 ;  0,75 ∗ 𝑇𝑂) 

𝑇𝑂 = 2,35% ∗ 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 ∗ 0% +  97,65% ∗ 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 ∗ 15,78% 

𝐼𝐶 = (1 − 𝐷𝐿𝑆) ∗ (
𝐻𝑜𝑣𝑒𝑑𝑠𝑡𝑜𝑙

𝑀 ∗ 𝑁
∗ 50% + 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔𝐸𝑆) + 𝐷𝐿𝑆

∗ 𝑚𝑎𝑥 (
𝐻𝑜𝑣𝑒𝑑𝑠𝑡𝑜𝑙

𝑀 ∗ 𝑁
+ 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔𝐸𝑆 − 𝑉𝐿𝑆 ;  0) 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔𝐸𝑆 = (𝐻𝑜𝑣𝑒𝑑𝑠𝑡𝑜𝑙 −
𝐻𝑜𝑣𝑒𝑑𝑠𝑡𝑜𝑙

𝑀 ∗ 𝑁
∗ 𝑚 ∗ 𝑛) ∗ 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠𝑎𝑡𝑠 

Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑎𝑡𝑠 𝑝å 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡 = 𝐺𝐺 ∗ 𝑟𝐻𝐾 + 𝐾𝐾𝐵 ∗ 𝑟𝐸𝐾 + (1 − 𝐺𝐺) ∗ 𝑖𝑛𝑑𝑙å𝑛𝑠𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ (1 − 𝑡)

= 3% ∗ 𝑟𝐻𝐾 + 97% ∗ 𝐼𝑛𝑑𝑙å𝑛𝑠𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ (1 − 22%) 

 
M:  Antallet af terminer pr. år 
N:  Den oprindelige løbetid i år ved udstedelse 
m:  Seneste årlige afholdte termin  
n:  Antal år kontrakten har løbet 
DLS  Dummy; 1 hvis der er stillet sikkerhed for lånet som kan defineres som likvide aktiver, og 0 

hvis der ingen sikkerhed er, eller sikkerheden ikke er likvid 
VLS   Værdien af den likvide sikkerhed som den indregnes i likviditetsbufferen 
rfi:  Den risikofri rente til den i’ende måned (interpoleret hvis nødvendigt) 
 
Rentebetalingen er opgjort efter ydelsesstrukturen på et serielån, og rentesatsen er bestemt af modellens 

resultat, så den bliver en intern reference. Det skyldes at de indgående pengestrømme som stammer fra 

rentebetalingen ikke kan bestemmes før vi kender renten på lånet, som hele modellen er sat op til at 

estimere. Derfor bliver modellen en iteration. Når nettopengestrømmene er opgjort skal de anvendes på 

omkostningssatsen på likviditet, for hver måned i det første år af kontrakten. Dette skyldes at behovet for 

likviditet, nettopengestrømmene, kan variere over månederne hvis antallet af årlige terminer er mindre 

end 12. Først findes den månedlige likviditetsomkostning ved den effektive månedlige omkostningssats og 
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likviditetsbehovet for måneden, hvorefter dette tilbageskrives og summeres til et årligt udtryk i 

nutidsværdi. 

Afkast på likviditetsbuffer 

𝐴𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡 𝑝å 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟(%) = ∑

𝑁𝐿𝑂𝑖
𝐻𝑜𝑣𝑒𝑑𝑠𝑡𝑜𝑙, 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜𝑖

∗ 𝐼𝑛𝑑𝑠𝑘𝑢𝑑𝑠𝑏𝑒𝑣𝑖𝑠𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒(
1

12
)

(1 + 𝑟𝑓𝑖)(
𝑖

12
)

12

𝑖=1

∗ (1 − 𝑡) 

Indskudsbevisrente: Den gældende sats på Nationalbankens indskudsbeviser. I øjeblikket -0,65%. 

Kreditrisikoomkostning 

𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑎𝑡𝑠 = 𝐸𝐴𝐷𝑚𝑜𝑑 ∗ (𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑡 𝐶𝐷𝑆 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑁,𝐸 + 𝑟𝑓𝑁) 

𝐸𝐴𝐷𝑚𝑜𝑑. = 𝐻𝑜𝑣𝑒𝑑𝑠𝑡𝑜𝑙 − 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖 𝑎𝑓 𝑠𝑖𝑘𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑑 ∗ (1 − 𝐻𝑎𝑖𝑟𝑐𝑢𝑡) 
 
Effektivt CDS spread N,E: Effektivt spread fra tabel 14 som matcher risikoen og løbetiden på lånet 

(interpoleret eller ekstrapoleret hvis nødvendigt) 
rfN: Risikofri rente, som matcher løbetiden på lånet (interpoleret hvis nødvendigt) 
Markedsværdi af sikkerhed: Markedsværdien af sikkerhedsstillelsen på lånet 
Haircut: Nedskrivningen af sikkerhedens værdi, iht. den simple metode i CRR 

9 Konklussion 
Under et sæt af almindelige økonomiske forudsætninger og teoretiske antagelse, behandler vi markedet for 

erhvervsudlån for at finde frem til et udtryk for en teoretisk konsistent prisfastsættelse, som ikke er 

påvirket af imperfektioner som overnormal profit, eller asymmetrisk information. Det gør vi ud fra et 

princip om, at fuldkommen konkurrence vil drive priserne på nye udlån ned på et niveau, hvor alle aktører 

er pristagere, og hvor alle udbydere derfor vil tilbyde den samme markedspris. Denne pris vil være lig med 

bankernes økonomiske omkostninger og betyder således at EVA vil være 0 på den nye udlånsforretning. 

Resultatet af modellen vil derfor være den effektive rente efter skat som er lig med de samlede 

omkostninger på erhvervslån. Den effektive variable rentesats efter skat vil dermed bestå af fem 

overordnede træk defineret som driftsomkostninger, kapitalomkostninger, fundingomkostninger, 

likviditetsomkostninger og kreditrisikoomkostninger, som illustreret i Figur 10 nedenfor: 



 

114 
 

Figur 10: Nedbrydning af den effektive rentesats efter skat 

 

Renten som lånet estimerer vil være variabel og udstedt på almindelig bank vilkår, hvilket bl.a. betyder at 

lånet vil kunne kaldes og renten vil kunne ændres med 14 dages varsel, hvis nogle af forudsætningerne 

ændrer sig. Forretningen vil derfor igennem hele lånets løbetid generere normal profit, eftersom renten 

løbende tilpasses ændringer i de underliggende faktorer. Da renter normalt kvoteres nominelt før skat, må 

modellens output justeres herfor inden den sammenlignes med faktisk tilbudte rentesatser. 

For hver omkostning estimerer vi ligeledes både kvantitet og pris for den belastning lånet påfører banken. 

For at være i stand til dette har det været nødvendigt at gå bag om alle omkostningstyperne, og identificere 

de underliggende drivere som har indflydelse herpå. Lovginvningens kapital- og likviditetskrav udgør her en 

stor andel af modellen, som det også ses af illustrationen ovenfor. Gearingsgraden betyder at der altid vil 

være et vist niveau af dyr kapital, selv ved lavrisiko forretninger, mens LCR-kravet forøger mængden af 

aktiver bundet i forretningen, ligegyldigt risikoen i den. Mens kvantiteten af drifts- og kreditrisikotrækket er 

forholdsvis fast i forretningens størrelse, kan lovgivningens kravene variere, hvilket øger volatiliteten i 

omkostningerne. 

Modellen er opsat med udgangspunkt i låntagerens situation, og de fem drivere er dermed estimeret, på 

baggrund af informationerne tilgængelige for den eksterne interessant. Modellens anvendelse er dog ikke 

begrænset hertil og kan ved få ændringer tilpasses til at tilfredsstille bankernes behov. Banken har som 

intern bruger en række informationsfordele, der med inkorporering i modellen ville gøre prissætningen 

endnu skarpere. En interessant opfølgning til dette projekt kunne derfor være en empirisk test af modellen 

som prissætningsværktøj på baggrund af en dansk banks faktiske udlånsportefølje. Ved at redefinere 

modellens formål og de antagelser vi har stillet op, ville frameworket ligeledes kunne benyttes til at skabe 

Effektiv
Rentesats

Drifts-
omk.

Kapital-
omk.

Funding-
omk.

Likviditets-
omk.

Kreditrisiko-
omk.
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indsigt i en udlånsforretnings omkostningstræk og belastning på investeret kapital, og ville kunne estimere 

lønsomheden på enkelte lån.   

Et andet oplagt formål for modellen kunne være i forbindelse med tilsyn og myndigheders vurdering af nye 

lovgivningskrav på bankernes konkurrence evne og den deraf afledte tilgængelighed af udlånskapital. Med 

et estimat på faktiske markedspriser, vil en evt. økonomisk profit som forekommer i markedet kunne 

isoleres og påvises.  I samme tråd ville det være interessant med et opfølgende studie hvor effekten af de 

enkelte  

Modellens anvendelse er møntet direkte på vurderingen af omkostningerne ved bankfinansiering og har 

således konkurrencemæssige og samfundsmæssige implikationer ved at øge informationsniveauet og 

gennemsigtigheden på efterspørgslen af bankudlån. Ligeledes kan modellen benyttes som et framework af 

banker til at sikre lønsomheden af forretningen. Ved at om rokere leddene i modellen kan EVA igen 

isoleres, således at den vil kunne anvendes som en lønsomhedsvurdering for banken, ved marginale udlån.  
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11 Bilag 

1 Bilagsliste 

1.1 IRB godkendte banker 

Pengeinstitut

Stats-

eksponeringer

Institut-

eksponeringer

Erhvervs-

eksponeringer

Detail-

eksponeringer

Danske Bank A/S Standard A-IRB A-IRB IRB

Nordea Bank Danmark A/S Standard F-IRB A-IRB IRB

Nykredit Bank A/S Standard Standard F-IRB IRB

Jyske Bank A/S Standard Standard A-IRB IRB

Sydbank A/S Standard Standard F-IRB IRB

Lån og Spar Bank A/S Standard Standard Standard IRB  

Kilde: Nationalbanken, 2016 og bankernes egne risikorapporter 

A-IRB står for Advanced-IRB, mens F-IRB står for Foundation-IRB. Standard betyder at bankerne er blevet 

undtaget fra IRB metoden på det pågældende område, og i stedet har fået lov at bruge standard metoden. 

For detail eksponeringer skelnes der ikke mellem Foundation- og Advanced-IRB. 

1.2  Indfasning af SIFI-bufferkrav (pct.) 

 
Kilde: https://www.evm.dk/nyheder/2015/15-10-20-sifibufferkrav 
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1.3 Fortolkning af kreditkvalitetstrin 

 
Kilde: European Banking Authority. 2015. JOINT FINAL draft ITS on the mapping of ECAI's credit 

assesments. JC 2015 067. S: 25 



 

125 
 

1.4 Nordea Bank Danmark A/S – Generelle vilkår for erhvervskunder  

 
Kilde: Nordea Bank Danmark. 2015. Generelle vilkår for erhvervskunder. S. 1. 
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1.5 Rating konverteringstabel 
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 

S&P 

AAA 
AA + 
AA 
AA - 

A + 
A 
A - 

BBB + 
BBB 
BBB - 

BB + 
BB 
BB - 

B + 
B 
B - 

CCC + 
CCC 
CCC - 
CC + 
CC 
CC - 

C + 
C 
C - 
D 

Moody's 

Aaa 
Aa1 
Aa2 
Aa3 

A1 
A2 
A3 

Baa1 
Baa2 
Baa3 

Ba1 
Ba2 
Ba3 

B1 
B2 
B3 

Caa1 
Caa2 
Caa3 

Ca 
C 

Fitch 

AAA 
AA + 
AA 
AA - 

A + 
A 
A - 

BBB + 
BBB 
BBB - 

BB + 
BB 
BB - 

B + 
B 
B - 

CCC + 
CCC 
CCC - 
CC + 
CC 
CC - 

C + 
C 
C - 

JCR 

AAA 
AA + 
AA 
AA - 

A + 
A 
A - 

BBB + 
BBB 
BBB - 

BB + 
BB 
BB - 

B + 
B 
B - 

CCC 
CC 
C 
D 

 

1.6 Eksponeringsklasser i standardmetoden, CRR art. 112, litra a-q 
a) Eksponeringer mod centralregeringer eller centralbanker 

b) Eksponeringer mod regionale eller lokale myndigheder 

c) Eksponeringer mod offentlige enheder 

d) Eksponeringer mod multilaterale udviklingsbanker 

e) Eksponeringer mod internationale organisationer 

f) Eksponeringer mod institutter 

g) Eksponeringer mod selskaber 

h) Detaileksponeringer 

i) Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom 

j) Eksponeringer ved misligholdelse 

k) Eksponeringer forbundet med særlig høj risiko 

l) Eksponeringer i form af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer 

m) Poster, der repræsenterer sekuritiseringspositioner 

n) Eksponeringer mod institutter og selskaber med kortsigtet kreditvurdering 

o) Eksponeringer i form af andele eller aktier i CIU'er 
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p) Aktieeksponeringer 

q) Andre poster 

1.7 Driftsomkostningssats estimering 
Udgangspunktet for estimeringen af driftsomkostningssatsen var følgende udtryk for den empiriske 

driftsomkostningssats: 

𝐸𝑚𝑝𝑖𝑟𝑖𝑠𝑘 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑎𝑡𝑠 =
𝑃𝑒𝑟𝑜𝑠𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑜𝑚𝑘. + 𝑎𝑛𝑑𝑟𝑒 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑜𝑚𝑘.

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟
 

Beregningen af driftsomkostningssatsen ved formlen ovenfor, for alle banker i vores datasæt, fremgår af 

bilag 1.8, og et statistisk sammendrag er givet i  nedenfor. I resten af behandlingen vil vi benytte 

gennemsnitlige tal for de tre rapporterede år i vores beregninger. Det gør vi fordi vi ser en del varians fra år 

til år, og selvom vi gerne ville tage udgangspunkt i de seneste driftsomkostninger vil vi udglatte denne 

varians på de enkelte banker ved at bruge 3 årige gennemsnit. Banker som ikke har observation for alle tre 

år er pillet ud5, ligesom Andelskassen J.A.K. Slagelse er ekskluderet da den i 2015 blev sat under kontrol af 

Finansiel Stabilitet (Finanstilsynet, 2015b). Vi ender derfor ud med et datasæt af 65 danske 

pengeinstitutter.  

Tabel 17:Statistik over bankers empiriske driftsomkostninger ift. balancesummen 

Statistik 2015 2014 2013 Gns. 

Average 3,37% 3,42% 3,61% 3,40% 

Varians 0,000118 0,000138 0,000699 0,000155 

Standard afvigelse 0,010851 0,011736 0,026446 0,012431 

          

Min 0,99% 0,80% 0,86% 0,88% 

10%-percentil 2,20% 1,88% 1,69% 1,88% 

25%-percentil 2,81% 2,82% 2,76% 2,85% 

Median 3,40% 3,25% 3,24% 3,27% 

75%-percentil 4,00% 4,26% 4,16% 4,08% 

90%-percentil 4,48% 4,62% 4,86% 4,62% 

Max 7,33% 7,00% 22,68% 9,03% 
 

Som det ses af tabellen ovenfor ligger gennemsnittet af bankernes driftsomkostninger overraskende højt. 

Hvis 3,5% var den faktiske driftsomkostningssats, ville lån med en rente på under dette niveau aldrig kunne 

forekomme, ligegyldigt risikoen og sikkerhedsstillelsen. Men for juli var den effektive rente for nye 

indenlandske udlån til ikke finansielle virksomheder 1,6% i danske pengeinstitutter (Nationalbankens 

                                                           
5
 Dette gælder Refsnæs Sparekasse, Borbjerg Sparekasse og Landbrugets Finansieringsbank 
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Statistikbank, tabel DNRNUM). Vores estimat virker derfor til at være misvisende, og uden videre empirisk 

grundlag må det også forventes at den sande driftsomkostning er noget lavere, i hvert fald under de 1,6% 

og formentligt også helt ned omkring 1%. En del af forklaringen på dette ligger naturligvis i den ringe 

kvalitet af vores omkostningstal, som diskuteret ovenfor. Det ses også ved den store spredning i vores 

datasæt. Vi har derfor plottet de gennemsnitlige driftsomkostningssatser efter hvor stor en andel udlån 

udgør af de totale aktiver, i  nedenfor.  

Figur 11: Plot af bankers empiriske driftsomkostningssatser efter udlån i procent af samlede aktiver 

 

Hvis problemet skyldes at omkostningssatserne inkluderer andre forretningsområder med højere 

driftsomkostninger ville vi forvente at se en faldende tendens i driftsomkostningerne. Det er dog ikke 

tilfældet. Derimod er korrelationen positiv, selvom den store spredning gør at forklaringsgraden praktisk 

talt er ubrugelig ift. at konkludere noget. Det bevidner dog, at det nok ikke er omkostningerne fra andre 

forretningsområder som er problemet, men i stedet at der er store stordriftsfordele på tværs af 

forretningsområder. Som tidligere diskuteret er forretningsstørrelse en af de største drivere af 

driftsomkostninger, og det giver derfor mening at vi også er i stand til at se det i dataene. Hvis 

stordriftsfordele er forklaringen, må det også kunne ses på bankens samlede størrelse, og ikke bare på hvor 

stor en del øvrige forretninger udgør af bankens aktiver. Yderligere ser fordelingen også ud til at ligge på et 

højere niveau end vi havde forventet, da 10%-percentilen er over 2%, og generelt er der kun 6 banker som i 

vores datasæt har driftsomkostningssatser på under 2%. Dette bekræfter fornemmelsen af at enkelte 

banker drager store fordele af skalaer. Vi plotter derfor driftsomkostningssatsen mod totale aktiver, for at 

se hvordan korrelationen er mellem størrelse og driftsomkostningen. Vi fjerner dog først den ene outlier 

som tydeligvis forekommer i  ovenfor, med en driftsomkostningssats på 7,33%. I resten af vores behandling 

af dataene vil denne observation ikke indgå. Det gør hældningen en smule mindre stejl på trendlinjen, men 

øger forklaringsgraden og reducerer den støj som tydeligvis slører vores estimat, som det ses af . 
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Figur 12: Plot af bankers empiriske driftsomkostningssatser efter udlån i procent af samlede aktiver – renset for outliers 

 

Figur 13: Plot af bankers empiriske driftsomkostningssatser efter totale aktiver 

 

Som det ses af  er der en markant negativ sammenhæng mellem bankens balancesum og 

driftsomkostningssatsen, hvilket stemmer overens med vores fornemmelse af at vi ser skala fordele i de 

danske banker. Igen må det dog nævnes, at R2 er uacceptabelt lav, og at meget lidt af variationen af 

dataene derfor kan forklares af den lineære regression. Dette er et generelt problem i vores datasæt, og 

skyldes den store spredning i observationerne. Vi kan derfor ikke konkludere noget på baggrund af 

regressionerne, men vi er egentligt også mest interesseret i trendsene som en indikator på hvordan vi 

behandler vores datagrundlag bedst muligt og når frem til det mest retvisende resultat.  

For at øge forklaringsgraden lidt kunne vi prøve at fjerne observationen med en balancesum på ca. 2.150 

mia. kr. Ikke overraskende drejer det sig om Danske Bank, som har en balancesum som er ca. 4 gange 

højere end den næststørste bank, og det kunne derfor ligne en outlier. Når Danske Bank tages ud ser 

plottet således ud: 

y = 0.0233x + 0.0195 
R² = 0.144 
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Figur 14: Plot af bankers empiriske driftsomkostningssatser efter totale aktiver – Ekskl. Danske Bank 

 

Resultatet ses ovenfor. Det ses at den negative trend dog bliver endnu stærkere (absolut), hvilket fortæller 

os at det ikke var Danske Banks meget høje aktivsum og tilsvarende lave driftsomkostning som hev 

fordelingen ned. Selvom forklaringsgraden er øget en smule er den stadig utroligt lav og det løste altså ikke 

problemerne med den store spredning at tage Danske Bank ud. I virkeligheden er vi heller ikke interesseret 

i at pille observationen ud, og Danske Bank er ikke en outlier, bare fordi observationen for den forklarende 

variabel er meget højere end for de andre banker. Observationen for driftsomkostningen er ikke 

usædvanlig og ligger helt i tråd med det vi forventede at se. Danske Bank skal derimod betragtes som et 

pejlemærke fordi de har formået at udnytte stordriftsfordelene fuldt ud. Hvis vi udelukkede dem fra 

datasættet ville det dermed være stik imod de effekter vi mener der er i branchen, og vores resultat ville 

blive endnu mere sløret, fordi vi ikke ville anerkende den allerstørste effekt vi observerer. Derfor skal 

Danske Bank ikke tages ud. 

Det aritmetiske gennemsnit faldt en smule efter vi rensede datasættet for outliers, og spredningen blev 

også reduceret, som det ses af tabellen nedenfor. Det aritmetiske gennemsnit på 3,31% er dog stadig ikke 

et estimat som vi kan bruge i modellen, og spredningen er stadig forholdsvis høj, hvilket også kunne ses på 

den lave forklaringsgrad på trendlinjen i , ovenfor.  
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Tabel 18: Statistik over bankers empiriske driftsomkostninger ift. balancesummen – renset for outliers 

Statistik 2015 2014 2013 Gns. 

Average 3,31% 3,37% 3,31% 3,31% 

Varians 0,000094 0,000119 0,000124 0,000106 

Standard afvigelse 0,009713 0,010919 0,011135 0,010295 

          

Min 0,99% 0,80% 0,86% 0,88% 

10%-percentil 2,18% 1,87% 1,68% 1,87% 

25%-percentil 2,81% 2,81% 2,75% 2,85% 

Median 3,37% 3,22% 3,22% 3,26% 

75%-percentil 3,99% 4,13% 4,08% 4,05% 

90%-percentil 4,39% 4,59% 4,83% 4,52% 

Max 5,97% 6,48% 5,85% 6,10% 
 

1.8 Empiriske driftsomkostninger i danske banker ift. balancesummen 
Driftsomkostninger / totale aktiver 2015 2014 2013 Gns. Ekskl. / Outlier 

Danske Bank A/S 1,05% 1,20% 0,90% 1,05% 
 

Nordea Bank Danmark A/S 2,12% 1,85% 1,64% 1,85% 
 

Jyske Bank A/S 1,31% 1,33% 1,51% 1,38% 
 

Nykredit Bank A/S 0,99% 0,80% 0,86% 0,88% 
 

Sydbank A/S 1,81% 1,78% 1,76% 1,78% 
 

Spar Nord Bank 2,51% 2,53% 2,39% 2,48% 
 

Arbejdernes Landsbank A/S 2,92% 3,05% 3,17% 3,04% 
 

Bankaktieselskabet Alm. Brand Bank 3,78% 2,74% 2,76% 3,02% 
 

Ringkjoebing Landbobank 1,37% 1,40% 1,41% 1,39% 
 

Vestjysk Bank A/S 2,69% 2,57% 2,31% 2,51% 
 

Sparekassen Kronjylland 3,82% 4,03% 3,86% 3,90% 
 

Sparekassen Sjaelland 3,45% 3,18% 3,42% 3,35% 
 

Nordjyske Bank A/S 2,79% 3,25% 3,30% 3,03% 
 

Laan & Spar Bank A/S 3,50% 3,61% 3,84% 3,64% 
 

Den Jyske Sparekasse 3,45% 3,29% 3,08% 3,27% 
 

Jutlander Bank A/S 3,35% 3,73% 3,21% 3,45% 
 

Sparekassen Vendsyssel 2,94% 2,82% 2,97% 2,91% 
 

Danske Andelskassers Bank A/S 4,54% 4,61% 4,83% 4,66% 
 

FIH Erhvervsbank A/S-Finance for Danish 
Industry A/S - FIH Group 

3,45% 1,93% 1,46% 1,93% 
 

Middelfart Sparekasse 4,42% 4,07% 4,66% 4,37% 
 

Djurslands Bank A/S 2,95% 2,94% 3,04% 2,98% 
 

Lægernes Pensionsbank A/S 1,86% 1,78% 1,61% 1,75% 
 

Sparekassen Thy 3,10% 3,14% 3,71% 3,31% 
 

Froes Herreds Sparekasse 3,14% 3,07% 3,08% 3,10% 
 

Bank of Greenland-Gronlandsbanken A/S 2,62% 3,11% 2,85% 2,84% 
 

Fynske Bank A/S 3,51% 3,56% 2,45% 3,19% 
 

Skjern Bank 2,81% 3,01% 2,72% 2,85% 
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Sparekassen Fyn af 1846 A/S 3,61% 3,36% 3,11% 3,35% 
 

Ekspres Bank A/S 4,98% 5,61% 5,28% 5,28% 
 

Saxo Privatbank A/S 5,97% 6,48% 5,85% 6,10% 
 

Oestjydsk Bank A/S 2,98% 2,78% 3,10% 2,96% 
 

Salling Bank A/S 4,31% 4,51% 4,32% 4,38% 
 

Kreditbanken A/S 3,05% 3,18% 3,24% 3,15% 
 

Lollands Bank A/S 3,98% 4,63% 2,51% 3,70% 
 

Merkur - Den Almennyttige Andelskasse 3,40% 3,31% 3,13% 3,28% 
 

Nordfyns Bank A/S 4,30% 4,36% 4,06% 4,24% 
 

Totalbanken A/S 2,90% 2,88% 3,31% 3,03% 
 

Basisbank AS 4,51% 4,06% 5,56% 4,70% 
 

Dronninglund Sparekasse 3,43% 3,13% 3,50% 3,35% 
 

Moens Bank A/S 4,18% 4,49% 4,16% 4,27% 
 

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn 2,35% 2,22% 2,08% 2,21% 
 

Pen-Sam Bank A/S 3,43% 4,26% 3,33% 3,64% 
 

Broager Sparekasse 4,32% 4,54% 4,83% 4,55% 
 

Sparkassen Djursland 4,03% 4,09% 4,87% 4,29% 
 

Sparekassen Bredebro 3,02% 3,03% 3,24% 3,09% 
 

Dragsholm Sparekasse 3,32% 3,18% 3,24% 3,25% 
 

Langaa Sparekasse 2,57% 2,46% 2,59% 2,54% 
 

Hvidbjerg Bank Aktieselskab 5,04% 4,98% 5,14% 5,05% 
 

Froerup Andelskasse 2,36% 2,23% 2,49% 2,36% 
 

Ronde Sparekasse 2,31% 2,31% 3,26% 2,58% 
 

Sparekassen Balling 3,67% 3,95% 4,70% 4,08% 
 

Folkesparekassen 4,25% 4,52% 4,58% 4,44% 
 

Froeslev - Mollerup Sparekasse 3,28% 3,20% 3,10% 3,19% 
 

Rise Spare- og Laanekasse 3,68% 4,03% 4,27% 3,97% 
 

Andelskassen Fælleskassen 4,00% 4,26% 4,43% 4,22% 
 

Fanoe Sparekasse 3,67% 3,44% 3,51% 3,54% 
 

Sonderha-Horsted Sparekasse 3,09% 3,72% 2,95% 3,25% 
 

Klim Sparekasse 2,66% 2,86% 3,02% 2,83% 
 

Kobenhavns Andelskasse 3,20% 4,48% 2,94% 3,53% 
 

Faster Andelskasse 4,20% 4,74% 4,31% 4,41% 
 

Flemloese Sparekasse 4,86% 4,92% 4,98% 4,92% 
 

Soeby-Skader-Halling Spare- og Laanekasse 3,51% 3,49% 3,19% 3,40% 
 

Sparekassen Den lille Bikube 2,82% 2,96% 3,28% 3,02% 
 

Andelskassen OIKOS 4,21% 4,34% 3,59% 4,04% 
 

Coop Bank A/S 7,33% 7,00% 22,68% 9,03% Outlier 

Andelskassen J.A.K. Slagelse 13,22% 5,07% 5,26% 7,95% Ekskluderet 

Landbrugets Finansieringsbank A/S 3,69% 3,66% 
  

Ekskluderet 

Borbjerg Sparekasse 
 

3,56% 3,84% 
 

Ekskluderet 

Refsnaes Sparekasse 
  

5,20% 
 

Ekskluderet 
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1.9 Vægtning i beregningen  af det vægtede gennemsnit af driftsomkostninger i 

danske banker ift. balancesummen 
Vægtet gennemsnit Vægt Ekskl. / Outlier 

Danske Bank A/S 57,08%   

Nordea Bank Danmark A/S 14,66%   

Jyske Bank A/S 7,86%   

Nykredit Bank A/S 5,54%   

Sydbank A/S 3,91%   

Spar Nord Bank 2,06%   

Arbejdernes Landsbank A/S 1,06%   

Bankaktieselskabet Alm. Brand Bank 0,36%   

Ringkjoebing Landbobank 0,56%   

Vestjysk Bank A/S 0,61%   

Sparekassen Kronjylland 0,47%   

Sparekassen Sjaelland 0,39%   

Nordjyske Bank A/S 0,32%   

Laan & Spar Bank A/S 0,37%   

Den Jyske Sparekasse 0,43%   

Jutlander Bank A/S 0,34%   

Sparekassen Vendsyssel 0,35%   

Danske Andelskassers Bank A/S 0,29%   

FIH Erhvervsbank A/S-Finance for Danish Industry A/S - FIH Group 0,53%   

Middelfart Sparekasse 0,17%   

Djurslands Bank A/S 0,18%   

Lægernes Pensionsbank A/S 0,18%   

Sparekassen Thy 0,17%   

Froes Herreds Sparekasse 0,16%   

Bank of Greenland-Gronlandsbanken A/S 0,14%   

Fynske Bank A/S 0,15%   

Skjern Bank 0,14%   

Sparekassen Fyn af 1846 A/S 0,15%   

Ekspres Bank A/S 0,09%   

Saxo Privatbank A/S 0,10%   

Oestjydsk Bank A/S 0,12%   

Salling Bank A/S 0,07%   

Kreditbanken A/S 0,07%   

Lollands Bank A/S 0,07%   

Merkur - Den Almennyttige Andelskasse 0,07%   

Nordfyns Bank A/S 0,07%   

Totalbanken A/S 0,07%   

Basisbank AS 0,06%   

Dronninglund Sparekasse 0,06%   

Moens Bank A/S 0,05%   

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn 0,06%   

Pen-Sam Bank A/S 0,05%   

Broager Sparekasse 0,04%   
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Sparkassen Djursland 0,04%   

Sparekassen Bredebro 0,03%   

Dragsholm Sparekasse 0,03%   

Langaa Sparekasse 0,02%   

Hvidbjerg Bank Aktieselskab 0,02%   

Froerup Andelskasse 0,02%   

Ronde Sparekasse 0,02%   

Sparekassen Balling 0,02%   

Folkesparekassen 0,02%   

Froeslev - Mollerup Sparekasse 0,02%   

Rise Spare- og Laanekasse 0,02%   

Andelskassen Fælleskassen 0,01%   

Fanoe Sparekasse 0,01%   

Sonderha-Horsted Sparekasse 0,01%   

Klim Sparekasse 0,01%   

Kobenhavns Andelskasse 0,01%   

Faster Andelskasse 0,01%   

Flemloese Sparekasse 0,01%   

Soeby-Skader-Halling Spare- og Laanekasse 0,01%   

Sparekassen Den lille Bikube 0,00%   

Andelskassen OIKOS 0,00%   

Coop Bank A/S   Outlier 

Andelskassen J.A.K. Slagelse   Ekskluderet 

Landbrugets Finansieringsbank A/S   Ekskluderet 

Borbjerg Sparekasse   Ekskluderet 

Refsnaes Sparekasse   Ekskluderet 
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1.10 Aktiver som godkendes som finansieret sikkerhed 

Kilde: CRR art. 197 og 200 

NB: Listen er kun vejledende og kun ment som et overblik. Der henvises til enhver tid til CRR for de 

lovgyldige aktiver som kan anerkendes. 

  

- Indskud i kontanter eller lignende instrumenter i instituttet 

- Gældsinstrumenter  

o Udstedt af centralbanker eller centralregeringer, som specificeret i art. 197, stk. 3, som 

har en kreditvurdering af et anerkendt bureau og kvalificerer til kredittrin 4 eller 

højere 

o Udstedt af et institut, som specificeret i art. 197, stk. 3, som har en kreditvurdering af 

et anerkendt bureau og kvalificerer til kredittrin 3 eller højere 

o Udstedt af andre enheder som har en kreditvurdering af et anerkendt bureau og 

kvalificerer til kredittrin 3 eller højere 

o Som har en kortfristet kreditvurdering af et anerkendt bureau og kvalificerer til 

kredittrin 3 eller højere 

o Udstedt af andre institutter end de i art. 197, stk. 3 omfattede, og som ikke har en 

kreditvurdering af et anerkendt bureau, hvis det opfylder samtlige krav i art. 197, stk. 

4 

- Aktier eller konvertible obligationer som indgår i et hovedindeks, som stadig skal endeligt 

defineres af Europa Kommissionen i en teknisk standard 

- Guld 

- Sekuritiseringer som har en kreditvurdering af et anerkendt bureau og kvalificerer til 

kredittrin 3 eller højere, men som ikke er gensekuritiseringer 

- Andele eller aktier i CIU’er som opfylder alle krav i art. 197, stk. 5 og som behandles iht. Stk. 6 

- Indskud i kontanter eller lignende instrumenter i et tredjepartsinstitut uden at der er en 

depotaftale, som er pantsat til instituttet 

- Livsforsikringspolicer som er pantsat til instituttet 

- Instrumenter udstedt af et tredjepartsinstitut som købes tilbage af udstederen på anfordring 
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1.11 Opgørelse af omkostninger på bagvedstillet gæld 
Vi trækker data fra Bloomberg på alle aktive udstedelser for danske banker, med en oprindelig løbetid på 

over 5 år, som krævet i lovgivningen, og med oplyste bid/ask priser. Udstedelser som ikke har været 

handlet de sidste 50 dage vil ikke have en markedspris i Bloomberg, og hvis der ikke er et stående bid/ask 

spread er disse udstedelser således ikke medtaget. Vores datasæt omfatter dermed alle valutaer, og alle 

resterende løbetider, ligesom vi har inkluderet både konverterbare og ikke konverterbare obligationer. Som 

nævnt i lovgivningsafsnittet, kan konverterbare obligationer godt indregnes i supplerende kapital, så længe 

optionen på obligationen kun kan kaldes af banken (debitor). Vi har dog ikke gennemgået covenants på 

udstedelserne, og antager derfor at der ikke er covenants på nogle af udstedelserne som vil forhindre 

indregningen. Dette gælder også at der ikke vil være nogle incitamenter til førtidig indfrielse, og at der ikke 

er aftale om sikkerhedsstillelse eller garantier som forbedrer kreditors prioritetskrav.  

Vi ender derfor ud med et datasæt som inkluderer 36 udstedelser fra 11 forskellige banker. Der er ikke sat 

begrænsninger på løbetid eller kupon renter, og vi har medtaget alle udstedelser som kvalificerer mht. 

ovenstående i hver bank. Der er derfor en overvægt af de største banker, da vi inkluderer 15 udstedelser 

fra Danske Bank, og 8 fra Jyske Bank. Vi ønsker dog ikke at udelukke nogle udstedelser, da vi i forvejen er 

begrænset af mængden af udstedelser, selvom vi anerkender at det selvfølgelig vil skævvride fordelingen. 

Priserne på de bagved stillede lån selvfølgelig også variere med risikoen i dem. Vi har ikke taget nogle 

hensyn til dette, men af de udstedelser som er ratet, indeholder vores datasæt kun BBB og BB obligationer. 

Vi vurderer derfor at risikoen er nogenlunde homogen, og behandler derfor alle udstedelser som værende 

ens i risiko. Risikoen i hver enkelt obligation vil derfor udelukkende være udtrykt ved varighed og 

konveksitet, i vores opgørelse.  

Vi vil estimere kapitalomkostningen på bagvedstillet gæld ved en multipel regression af risikopræmien, 

målt på den effektive rente fratrukket den underliggende risikofri rente for den valuta som udstedelsen er 

noteret i. Som effektiv rente har vi benyttet Bloombergs opgjorte yield to convention, som er den laveste af 

alle effektive rente, ved alle mulige call datoer. Denne rente tager dermed hensyn til den påhæftede option 

på de konverterbare obligationer, men uden at bruge renten for næste mulige udnyttelse, som kan være 

helt ude af trit med virkeligheden ved kursfald. I stedet benyttes den effektive rente som stiller debitor 

dårligst muligt, af alle de fremtidige udnyttelsesmuligheder. Denne rente justeres desuden for den 

underliggende rentekurve for at få udtrykket for risikopræmien. Den risikofri rente findes ved udstedelsens 

resterende løbetid, og der interpoleres mellem kvoterede løbetider, og ekstrapoleres for løbetider udover 

de kvoterede løbetider. De benyttede rentekurver fremgår af bilag 1.12. For evigtstående udstedelser 
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benyttes løbetider på over 30 år6. Rentekurverne vi har benyttet er swap kurver for den valuta som 

instrumenterne er udstedt i. På denne måde vil vi have justeret for forskelle i renteniveau og i basis risiko 

ved forward rentekurven imellem forskellige valutaer. Hvis markedspræmierne på tværs af valutaer er 

nogenlunde ens vil denne behandling være tilstrækkelig for at tage højde for påvirkningerne på prisen. 

 

1.12 Multilpel regression af bagvedstillet gæld 

1.12.1 Risikofri rente anvendt som fixing kurve på risikopræmien på bagvedstillet gæld 

 

  

                                                           
6
 Bloomberg opgør løbetider på perpetuiteter til omkring 33 år, med små afvigelser. Disse løbetider er benyttet 

direkte. 
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1.12.2 Risikofri rente for Danske Kroner anvendt som fixing kurve på risikopræmien på 

bagvedstillet gæld 

 

S5 Danish Krone Swaps Curve Last Mid YTM 

Satser fremhævet med fed er interpoleret pga. manglende kvotering 

1D 2D 1W 1M 2M 3M 6M 7M 8M 9M 10M 11M 1Y 18M 2Y 

-0,50% -0,03% -0,06% -0,25% -0,23% -0,20% -0,04% -0,01% 0,02% 0,05% 0,02% 0,00% -0,03% -0,02% -0,01% 

 

3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y 11Y 12Y 15Y 20Y 25Y 30Y 

0,03% 0,07% 0,14% 0,21% 0,30% 0,40% 0,49% 0,58% 0,66% 0,74% 0,90% 1,03% 1,06% 1,06% 
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1.12.3 Inkluderende alle forklarende variable 

SUMMARY OUTPUT 
      

       Regression Statistics 
     Multiple R 0,7037105 

     R Square 0,4952084 
     Adjusted R Square 0,3736926 
     Standard Error 171,70238 
     Observations 35 
     

       ANOVA 
        df SS MS F Significance F 

 Regression 6           838.739         139.790  5,689891 0,000574509 
 Residual 29           854.970           29.482  

   Total 35        1.693.708        
 

       

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept        -37.135              37.550          -0,9889       0,3309           -113.935           39.664  

Gæld/V         37.017              37.508           0,9869       0,3319             -39.696         113.729  

Egenkapital/V         35.178              37.662           0,9341       0,3580             -41.849         112.205  

Indlån/V         38.030              37.523           1,0135       0,3192             -38.713         114.774  

Præference/V         53.768              37.892           1,4190       0,1666             -23.730         131.266  

Andre langsigtede 
forpligtelser/V 

        37.357              37.850           0,9870       0,3318             -40.055         114.768  

Minoritetsinteresser/V                  -                         -             65.535  #NUM!                       -                      -    

 

1.12.4 Minoritetsinteresser ekskluderet 

SUMMARY OUTPUT 
      

       Regression Statistics 
     Multiple R 0,7037105 

     R Square 0,4952084 
     Adjusted R Square 0,4081754 
     Standard Error 171,70238 
     Observations 35 
     

       ANOVA 
        df SS MS F Significance F 

 Regression 5           838.739         167.748  5,689891 0,000894301 
 Residual 29           854.970           29.482  

   Total 34        1.693.708        
 

       

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 
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Intercept        -37.135              37.550          -0,9889       0,3309           -113.935           39.664  

Gæld/V         37.017              37.508           0,9869       0,3319             -39.696         113.729  

Egenkapital/V         35.178              37.662           0,9341       0,3580             -41.849         112.205  

Indlån/V         38.030              37.523           1,0135       0,3192             -38.713         114.774  

Præference/V         53.768              37.892           1,4190       0,1666             -23.730         131.266  

Andre langsigtede 
forpligtelser/V 

        37.357              37.850           0,9870       0,3318             -40.055         114.768  

 

1.12.5 Minoritetsinteresser og andre langsigtede forpligtelser ekskluderet 

SUMMARY OUTPUT 
      

       Regression Statistics 
     Multiple R 0,6915578 

     R Square 0,4782522 
     Adjusted R Square 0,4086858 
     Standard Error 171,62833 
     Observations 35 
     

       ANOVA 
        df SS MS F Significance F 

 Regression 4           810.020         202.505  6,874761 0,00047242 

 Residual 30           883.688           29.456  
  

 Total 34        1.693.708        

 

         Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept                -78                    553          -0,1409       0,8889                -1.207             1.052  

Gæld/V                   2                    607           0,0031       0,9975                -1.237             1.241  

Egenkapital/V          -1.980                 1.016          -1,9494       0,0607                -4.054                   94  

Indlån/V           1.002                    651           1,5385       0,1344                   -328             2.331  

Præference/V         21.721              19.525           1,1125       0,2748             -18.154           61.597  

 

1.12.6 Minoritetsinteresser, andre langsigtede forpligtelser og præference kapital ekskluderet 

SUMMARY OUTPUT 
      

       Regression Statistics 
     Multiple R 0,6915577 

     R Square 0,478252 
     Adjusted R Square 0,4277603 
     Standard Error 168,83746 
     Observations 35 
     

       ANOVA 
        df SS MS F Significance F 

 Regression 3           810.019         270.006  9,471886 0,000135551 
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Residual 31           883.689           28.506  
   Total 34        1.693.708        

 

         Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept                -76                      98          -0,7810       0,4407                   -275                 123  

Egenkapital/V          -1.981                    855          -2,3186       0,0272                -3.724               -238  

Indlån/V           1.000                    194           5,1397       0,0000                     603             1.396  

Præference/V         21.699              17.847           1,2158       0,2332             -14.700           58.098  

 

1.12.7 Minoritetsinteresser, andre langsigtede forpligtelser, præference kapital og egenkapital 

ekskluderet 

SUMMARY OUTPUT 
      

       Regression Statistics 
     Multiple R 0,6733293 

     R Square 0,4533724 
     Adjusted R Square 0,4192082 
     Standard Error 170,09442 
     Observations 35 
     

       ANOVA 
        df SS MS F Significance F 

 Regression 2           767.881         383.940  13,27038 6,35426E-05 
 Residual 32           925.828           28.932  

   Total 34        1.693.708        
 

         Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept         0,6566                      75           0,0088       0,9931                   -152                 153  

Egenkapital/V          -1.970                    861          -2,2879       0,0289                -3.723               -216  

Indlån/V               887                    172           5,1490       0,0000                     536             1.238  
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1.13 Lokale Pengeinstitutters (LoPi) likviditetsstressmodel 

 

Kilde: Danmarks Nationalbank, 2010: Stresstest 2. halvår 2010 
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1.14 Stresstest og opgørelse af udgående pengestrømme ved LoPi modellen 
Forudsætningerne i LoPi modellen som er relevant ift. den marginale udlånsforretning i vores model 

er bortfald af de ti største tidsindskud samt en nedgang på 1% af de resterende indlån. Det er dog ikke 

helt så simpelt som det lyder, da den ene stress effekt kræver at vi isolerer de 10 største tidsindskud 

og desuden ved hvornår de forfalder. Dette vil i en betragtning som dette ikke være muligt, både fordi 

informationen ikke er eksternt tilgængelig og fordi vi har insisteret på at bruge indlånsrenten som et 

gennemsnit af hele MFI sektoren. Vi bliver derfor nødt til antage at de 10 største indlån udgør 15% af 

bankens indlån og at disse gradvist afvikles, med 10% hver løbende måned, så likviditetsbehovet er 

konstant. Det svarer altså til at banken har 10 lige store tidsindskud hvor et af dem udløber hver 

måned, og et nyt på samme størrelse optages til udløb 10 måneder efter. Dette er klart en forsimpling 

af virkeligheden, og er mest af alt et skud i tågen for at leve op til stress testens antagelser uden at gå 

på kompromis med modellens forudsætninger. Resten af indlånsporteføljen nedjusteres i værdi med 1 

pct. På baggrund af dette bliver det esktra funding niveau i stress testen som følgende, hvor det 

oprindelig fundingbehov findes efter formlen i afsnittet om ressourcetræk på funding: 

𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛æ𝑟𝑡 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣

= 𝑜𝑝𝑟𝑖𝑛𝑑𝑒𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 ∗ 15% ∗ 10% + 𝑜𝑝𝑟𝑖𝑛𝑑𝑒𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 ∗ 85% ∗ 1% 

Hvis fundingbehovet oprindeligt var 100 kr. ville det ekstra funding behov altså være 2,35 kr., eller 

sagt på en anden måde, det ekstra funding behov bliver ved denne opstilling 2,35% af det oprindelige 

funding behov. I denne sammenhæng er vi kun interesserede i den afledte pengestrøm fra denne 

position, og ikke fundingomkostningerne.  

Dernæst skal vi have fastsat pengestrømmen fra indlånsfundingen og fra lånet under vores 

stressscenarie. Indlånsfundingen udgør under stress scenariet: 

𝐼𝑛𝑑𝑙å𝑛𝑠𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠

= 𝑜𝑝𝑟𝑖𝑛𝑑𝑒𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 ∗ 15% ∗ 90% +  𝑜𝑝𝑟𝑖𝑛𝑑𝑒𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 ∗ 85%

∗ 99% 

Ikke overraskende bliver dette til det oprindelige funding behov fratrukket den ekstra ordinære 

funding, som beregnet ovenfor var 2,35% af den oprindelig funding, så indlånsfundingen under stress 

udgør 97,65% af den oprindelige funding.  
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1.15 Dekomponering af indlånsporteføljen 
Nationalbankens MFI indlånsstatistik er opdelt i 6 forskellige typer af instrumenter: 

Anfordringsindlån, Dag til dag-indskud, Elektroniske penge, Tidsindskud, Indlån med opsigelse og 

Repoindlån. Disse typer instrumenter fordeles nu ud på pengestrømssatserne som defineret i 

lovgivningen. Vi opdeler de lovgivningsdefinerede pengestrømssatser i 7 forskellige kategorier som 

nedenfor og vil nu allokere en andel af hver type af instrument til hver. Vi benytter antagelserne som 

nævnt i det omhandlende afsnit i analysen, samt typen af instrumenterne og modparten i allokeringen. 

De antagne andele vil derfor kun gælde på de typer af instrumenter og de specifikke modparter hvor 

det vurderes plausibelt. 

Kategori Reference i LCR-forordningen Pengestrømssats 

Stabile detailindlån Art. 24 5% 

Andre detailindlån 1 Art. 25, stk. 1 10% 

Andre detailindlån 2 Art. 25, stk. 3 litra a) 15% 

Andre detailindlån 3 Art. 25, stk. 3 litra b) 20% 

Transaktionsrelaterede 1 Art. 27, stk. 1 25% 

Andre forpligtelser 1 Art. 28, stk. 1, 1. afsnit 20% 

Andre forpligtelser 2 Art. 28, stk. 1, 2. afsnit 40% 

 

For tidsindskud vil vi i øvrigt antage at det for hele kategorien gælder at de ikke kan hæves inden 30 

dage, medmindre der betales et gebyr i overensstemmelse med art. 25, stk. 4, litra b i LCR-

forordningen. Ved denne antagelse vil alle tidsindskud som kvalificerer som detail indlån kunne 

udelukkes fra beregningen, i overensstemmelse med art. 25, stk. 4. Lån med opsigelse vil dog ikke 

kunne udelukkes efter denne art. da de per definition kan opsiges uden gebyr. 

For de stabile detail indlån kan anfordringsindskud indregnes, i det omfang de er under ½ mio. EUR og 

antages at kvalificere som SMV samt være dækket af garantiformuen. Anfordringsindlånene opfylder 

betingelsen i art. 25, stk. 2 litra d fordi de alle kan hæves uden videre, og for de lån som er udstedt i 

anden valuta end kroner eller euro er betingelsen i litra e også opfyldt. Disse kvalificerer derfor til 

højere pengestrømssats efter art. 25, stk. 3 litra a, ligesom den andel som overstiger ½ mio. EUR gør 

det.  
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For andre detailindlån med en pengestrømssats på 10% må 2 eller flere af betingelserne i art. 25, stk. 2 

ikke være opfyldt, ligesom detaillånene skal være under ½ mio. EUR. Her indgår de anfordringslån og 

lån med opsigelse over et års løbetid som ikke kunne indregnes som stabile detaillån.  Desuden indgår 

dag til dag indskud i DKK eller EUR og indskud med opsigelse med under et års løbetid, i de omfang at 

de kan anses som detail lån og er under ½ mio. EUR.  

For andre detail lån med en pengestrømssats på 15% skal betingelsen om at kundens samlede lån er 

over ½ mio EUR. i art. 25, stk. 2 litra a, eller 2 af de andre betingelser i stk. 2 være opfyldt. Hvis 

detaillånet opfylder både litra a samt én eller flere af de øvrige betingelser i stk. 2 kvalificerer lånet 

dog til kategorien for andre detaillån med en pengestrømssats på 20%. For anfordringslån, og dag til 

dag indskud vil betingelsen i litra d om at de kan hæves indenfor 30 dage altid være opfyldt. Hvis 

lånene er udstedt i anden valuta end kroner eller euro vil litra e samtidig være opfyldt og disse lån kan 

dermed indregnes, hvis de opfylder detail kravene og er under ½ mio. kr.  Ligeledes vil elektroniske 

penge altid opfylde litra b da der er tale om rene internetkonti, men antages samtidig at kvalificere 

som anfordringskonti så de vil kunne hæves indenfor 30 dage og opfylder derfor også kravet i litra d. 

Er disse to betingelser opfyldt vil de elektroniske penge blive klassificeret som andre detaillån med en 

pengestrømssats på 15%, men er de samtidig i andre valuta end kroner og euro vil de derimod 

indregnes under andre detailindskud med en sats på 20%. Ligeledes vil anfordringsindskud, dag til 

dag indlån og elektroniske penge som overstiger ½ mio. EUR blive allokeret til kategorien med andre 

detailindlån med en pengestrømssats på 20%. Det samme gælder indlån med opsigelse i en anden 

valuta end kroner og euro som opfylder betingelsen i art. 25, stk. 2 litra e. 

Transaktionsrelaterede indskud inkluderer her repo indlån idet det antages at de bruges i en etableret 

operationel forbindelse, i overensstemmelse med art. 27, stk. 1 litra a eller c. Disse lån antages dog 

ikke at være dækket af indskudsgarantien og vil derfor blive tildelt en pengestrømssats på 25%. Vi 

differentierer heller ikke på hvem modparten er alle på valuta, så alle repoindlån allokeres til denne 

kategori. 

For andre forpligtelser med pengestrømssatser på hhv. 20% og 40% allokeres de indlån som ikke er 

blevet placeret i detailindlånsklasserne eller som transaktionsindlån. Denne kategori vil altså 

inkludere den andel af de ovenfor behandlede indlån som ikke antages at kvalificerer som detail lån, 

samt alle låntyper hvor modparten er en centralbank eller en offentlig enhed. Om indlånene 

kvalificerer til den lave eller den høje sats afhænger af om de er dækket af garantiformuen eller ej.  
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1.16 Eksempel på opgørelse af likviditetsomkostningen 
 

 

 

  

Hovedstol 100.000     Risikovægt 100%

årlige terminer 4 DLS 0

Løbetid (år) 30

Rentesats p.a. 4,00% Kapital 10,50%

Rentesats pr. termin 0,99% Funding 89,50%

Skattesats 22%

Måned 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Måned

Hovedstol, 

primo

Hovedstol, 

ultimo Afdrag

Rente-

betaling

Indgående 

pengestrøm

Udgående 

pengestrøm

Nettopenge-

strømme

Månedlig 

ressourcetræk

Ressourceomk. 

På likviditet

Risikofri 

rente

Likviditets-

omkostning

1 100.000 100.000 0 0 0 17.892 17.892 0,17892 0,000615413 0,999791 0,0110%

2 100.000 100.000 0 0 0 17.892 17.892 0,17892 0,000615413 0,999616 0,0110%

3 100.000 99.167 833 769 1.016 17.892 16.876 0,16876 0,000615413 0,9995 0,0104%

4 99.167 99.167 0 0 0 17.743 17.743 0,17892 0,000615413 0,999511 0,0110%

5 99.167 99.167 0 0 0 17.743 17.743 0,17892 0,000615413 0,999611 0,0110%

6 99.167 98.333 833 762 1.011 17.743 16.732 0,16872 0,000615413 0,9998 0,0104%

7 98.333 98.333 0 0 0 17.594 17.594 0,17892 0,000615413 0,999942 0,0110%

8 98.333 98.333 0 0 0 17.594 17.594 0,17892 0,000615413 1,000133 0,0110%

9 98.333 97.500 833 756 1.006 17.594 16.588 0,16869 0,000615413 1,000375 0,0104%

10 97.500 97.500 0 0 0 17.445 17.445 0,17892 0,000615413 1,000167 0,0110%

11 97.500 97.500 0 0 0 17.445 17.445 0,17892 0,000615413 1 0,0110%

12 97.500 96.667 833 749 1.001 17.445 16.443 0,16865 0,000615413 0,9997 0,0104%

0,1296%

0,02% 0,00% -0,03%

Ressourceomk. På 

likviditet
0,74%

-0,15% -0,09% -0,04% -0,01% 0,02% 0,05%
risikofri 

rente p.a.
-0,25% -0,23% -0,20%
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1.17 Antal CDS kontrakter efter risiko segment og løbetid, inddelt efter 

underliggende rentekurve 
Count of Tickers Tenor 

       Risiko 
Segment 

Fixing curve 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 7Y 10Y 
Grand 
Total 

E1 EU fixing swap curve 5 5 5 5 5 5 5 35 

 
JP fixing swap curve 21 20 21 20 21 21 21 145 

 
US fixing swap curve 29 29 29 29 29 29 29 203 

E1 Total 
 

55 54 55 54 55 55 55 383 

E2 EU fixing swap curve 53 53 53 53 54 53 53 372 

 
JP fixing swap curve 41 41 41 41 43 41 41 289 

 
US fixing swap curve 117 117 117 117 117 117 117 819 

E2 Total 
 

211 211 211 211 214 211 211 1.480 

E3 EU fixing swap curve 113 113 113 113 113 113 113 791 

 
JP fixing swap curve 13 13 13 13 15 13 13 93 

 
US fixing swap curve 204 205 204 204 205 204 205 1.431 

E3 Total 
 

330 331 330 330 333 330 331 2.315 

E4 EU fixing swap curve 42 42 42 42 42 42 42 294 

 
JP fixing swap curve 2 2 2 2 3 2 2 15 

 
US fixing swap curve 94 94 94 94 94 94 94 658 

E4 Total 
 

138 138 138 138 139 138 138 967 

E5 EU fixing swap curve 24 24 24 24 24 24 24 168 

 
JP fixing swap curve 2 2 2 1 2 2 2 13 

 
US fixing swap curve 49 49 49 49 49 49 49 343 

E5 Total 
 

75 75 75 74 75 75 75 524 

E6 EU fixing swap curve 2 2 2 2 2 2 2 14 

 
US fixing swap curve 13 13 13 13 13 13 13 91 

E6 Total 
 

15 15 15 15 15 15 15 105 

Grand Total 824 824 824 822 831 824 825 5.774 
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1.18 CDS Rente kurver 

 

Kilde: Bloomberg 

 
  

        Values 1M 2M 3M 6M 9M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 

USD 0,51 0,64 0,81 1,21 
 

1,52 0,96 1,02 1,08 1,14 

EUR -0,37 -0,34 -0,30 -0,19 -0,12 -0,05 -0,21 -0,20 -0,18 -0,14 

JPY -0,07 -0,03 -0,03 0,00 
 

0,10 -0,05 -0,06 -0,06 -0,04 

 

           Values 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y 12Y 15Y 20Y 25Y 30Y 

USD 1,20 1,26 1,31 1,36 1,41 1,49 1,58 1,68 1,72 1,75 

EUR -0,07 0,01 0,11 0,20 0,29 0,44 0,59 0,72 
 

0,74 

JPY -0,03 0,00 0,02 0,05 0,08 0,14 0,24 0,36 
 

0,43 

 

1.19 Fulde omkostninger på CDS’er (spread+fixing) 
Gennemsnitlig fixing rente i datasættet 
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Gns. Fixing rate Tenor 
       Risiko Segment 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 7Y 10Y Grand Total 

E1 83 48 49 54 57 66 80 63 

E2 85 47 50 54 58 70 87 64 

E3 92 52 56 60 65 78 97 72 

E4 102 59 63 68 73 86 105 79 

E5 98 56 60 65 70 83 102 76 

E6 131 81 86 91 97 109 126 103 
 

Totale kredit omkostninger (spread + fixing) 

Gns. CDS rente Tenor 
       Risiko Segment 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 7Y 10Y Grand Total 

E1 92 63 71 84 96 120 146 96 

E2 99 70 82 98 113 143 174 111 

E3 119 97 120 145 172 212 249 159 

E4 163 155 198 246 291 349 394 256 

E5 305 338 427 512 576 644 686 498 

E6 2.280 2.423 2.644 2.594 2.521 2.493 2.627 2.512 
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1.20 Ekstrapolerede CDS spreads 
Nominelle spreads ekstrapolerede 

Gns. Nominelt 
spread Tenor 

     

   

Risiko Segment 11Y 12Y 15Y 17Y 20Y 23Y 25Y 27Y 30Y 

E1  71   76   91   102   117   132   142   152   167  

E2  98   108   139   159   190   221   242   262   293  

E3  175   199   269   316   387   457   504   551   622  

E4  348   407   584   703   880   1.058   1.176   1.294   1.471  

E5  810   1.036   1.715   2.167   2.845   3.523   3.975   4.427   5.105  

E6  4.803   7.104   14.008   18.611   25.515   32.419  37.022  41.625  48.529  

 

Nominelle ekstrapolerede spreads omregnet til effektive renter 

Gns. Eff. spread Tenor 
     

   

Risiko Segment 11Y 12Y 15Y 17Y 20Y 23Y 25Y 27Y 30Y 

E1  73   78   94   104   120   135   146   156   172  

E2  100   111   143   164   196   228   249   271   303  

E3  180   205   278   327   401   476   525   575   651  

E4  360   423   611   738   930   1.126   1.257   1.390   1.591  

E5  855   1.102   1.871   2.406   3.241   4.117   4.725   5.353   6.331  

E6  5.889   9.490  24.008  37.412  64.490  101.783  133.444  171.396  241.849  
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1.21 Påvirkning af eksponentiel ekstrapolering på CDS spread estimater 
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