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1. Indledning 

 

Når man får et barn, ændrer dette hele ens liv. Perspektiv og værdier ændres. Og for mig skete det, 

da jeg fik en søn for tre år siden.  

Idéen til indholdet af denne opgave kommer fra et behov om, at gøre det så godt som muligt for min 

søn, Kaj. Lige som mange andre forældre har jeg et ønske om at give ham et godt økonomisk 

udgangspunkt. Mange forældre vælger at iværksætte en eller anden form for børneopsparing. 

Således også jeg. 

Starten på Kajs opsparing kom i form af en dåbsgave fra hans bedsteforældre. Selv om familien i 

dag er bosiddende i Danmark, så stammer vi fra Færøerne. Og dåbsgaven til Kaj kom derfor i form 

af en aktiepost i et færøsk børsnoteret selskab: BankNordik. 

Kaj blev døbt i april 2018, hvor hans aktiepost blev anskaffet til kurs 110. Efter generalforsamling 

og påsken i 2020, lukkede kursen på 159 den 6. april 2021. En kursstigning på 44,5% over en 

periode på 3 år. I perioden er desuden blevet udbetalt udbytte på 7 kr. pr. aktie i 2019 og 5 kr. pr. 

aktie i 2021. 

Det er ikke nødvendigt med større beregninger for at se, at Kaj hidtil har klaret at få en god 

forrentning af sin dåbsgave. Men historisk succes på afkastet af sine investeringer er ingen garanti 

for succes fremover. Når kursen er 159 nu, kan jeg så regne med, at afkastet fremover vil blive lige 

så godt som hidtil – eller rettere: kan jeg regne med, at afkastet fremover bliver tilfredsstillende? 

I grunden kunne jeg lede på markedet efter den aktie, som jeg tror vil give det største afkast. Men 

det er en umulig opgave at analysere alle aktier. Jeg har derfor bestemt mig for at fokusere på 

BankNordik-aktien. Spørgsmålet om afkastet fremover må derfor i en nærværende sammenhæng 

indsnævres til kun at dreje sig om denne ene aktie.  

 

1.1. Problemformulering 

Giver den nuværende kurs på BankNordik grund til at tro, at der kan komme et tilfredsstillende 

afkast på aktien i fremtiden? 

”Tilfredsstillende afkast” må tage udgangspunkt i investors afkastkrav og i den risiko, som er 

forbundet med investeringen.  

Jeg skal altså beregne fremtidigt afkast, vurdere risikoen og fastlægge afkastkravet.  

Udgangspunktet for beregning af afkast er en strategisk analyse af BankNordik – hvordan er de 

fremtidige betingelser for bankens udøvelse af virksomhed, hvilket marked (evt. markeder) opererer 

banken på, hvorledes er konkurrencebetingelserne på dette marked, hvilke ressourcer har 

BankNordik, og hvor god er banken til at sætte disse i spil. 
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Denne strategiske analyse suppleres af nogle regnskabsbaserede analyser: dels ses på BankNordiks 

historiske regnskaber (fra 2009 til 2020). Historiske tal er i sig selv ikke specielt interessante, men 

fra tidligere regnskaber kan uddrages viden, der kan anvendes som grundlag for budget for de 

kommende år. Ud over bankens historiske udvikling ligger også væsentlig information i at se, 

hvordan banken klarer sig i forhold til sammenlignelige banker – dette ser jeg nærmere på i en 

komparativ analyse. 

På grundlag af tilgængelig information fra BankNordik selv, på grundlag af den strategiske analyse 

og på grundlag af de gennemførte regnskabsanalyser opstiller jeg budget for perioden 2021 til 2025. 

Denne periode er fundet relevant, fordi BankNordik efter 2020 kommer til at gå igennem nogle 

tilpasninger, og jeg har fundet, at 2025 er det sidste år, hvor jeg har mulighed for at vurdere 

ændringer i bankens økonomiske udvikling. Det er mit skøn, at væksten i perioden efter 2025 må 

bero på et skøn over den generelle økonomiske udvikling i samfundet. 

Selv om BankNordik er noteret på Københavns Fondsbørs, så vil bankens hovedaktivitet i 

fremtiden være geografisk beliggende på Færøerne. Og det indebærer, at jeg er nødt til at se 

nærmere på de forhold, der gør sig gældende for Færøerne. 

Det opstillede budget giver et skøn over det fremtidige afkast for BankNordik, og dette bliver så 

grundlaget for en værdiansættelse af banken. Ideelt set vil en ideel kurs på BankNordik kunne 

beregnes, og en sammenligning med den nuværende kurs vil derefter give mig svaret på mit 

spørgsmål.  

 

1.2 Afgrænsning 

Målet for opgaven er alene at vurdere, om kursen på BankNordik-aktien lige nu er attraktiv.  

BankNordik indgik i 2020 en aftale om at frasælge sine aktiviteter i Danmark. Denne aftale blev 

effektueret i 2021. Herefter er BankNordik en virksomhed, der driver bank på Færøerne og på 

Grønland. Udover dette har BankNordik tre datterselskaber på Færøerne, der driver 

forsikringsvirksomhed, ejendomsmæglervirksomhed samt livsforsikring/pensionsvirksomhed. 

Der er taget udgangspunkt i koncernen BankNordik, og således indgår også resultaterne fra 

datterselskaberne. Men jeg har lagt størst vægt på bankvirksomheden og geografisk set er 

hovedvægten lagt på det færøske marked, idet jeg ikke har analyseret aktiviteten på Grønland 

separat. 

Der er lagt vægt på at beregne bankens fremtidige afkast, mens jeg i analysesammenhæng kun har 

gjort meget lidt ud af at vurdere den risiko, som er knyttet til investeringen – det være sig 

markedsrisikoen eller virksomhedsrisikoen. Jeg kunne f.eks. have gået nærmere ind i en analyse af 

sammensætningen af udlånene og klassificeringen af disse i risikogrupper, men det har jeg valgt 

ikke at gøre, da jeg ikke vurderer, at jeg herved kan uddrage specifik information af væsentlig 

betydning for værdiansættelsen af banken. 
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Med hensyn til budgettet har udgangspunktet været, at BankNordik skal opfylde kapitalkravene, og 

at frit cash-flow til egenkapitalen derfor begrænses af den forøgelse, der hele tiden skal ske af 

egenkapitalen. Og denne forøgelse afhænger af den fremtidige udvikling i BankNordiks samlede 

risikoeksponeringer, som derfor må estimeres. 

Der stilles også andre krav til banker, f.eks. omkring likviditeten. Men jeg har ikke valgt at lade 

dette indgå som en central parameter i analysen. Mit argument er, at hvis den budgetterede likviditet 

ikke er tilstrækkelig, ville likviditeten kunne forøges ved låntagning. Og hvis låntagningen sker til 

markedsrente og placeringen af de lånte midler også sker til markedsrente, vil hverken resultat eller 

pengestrøm blive påvirket.  

Jeg har fundet det relevant at se på den historiske udvikling i BankNordik. Men jeg har også fundet 

det hensigtsmæssigt at bench-marke BankNordik i forhold til sammenlignelige pengeinstitutter. Og 

her har jeg valgt at inddrage de børsnoterede pengeinstitutter, som efter Finanstilsynets opdeling 

befinder sig i Gruppe 2. Herudover har jeg fundet det relevant fra Grønland og Færøerne at medtage 

Grønlandsbanken og Betri Banki. Et større sammenligningsgrundlag havde utvivlsomt været bedre, 

men jeg har begrænset mig til de nævnte pengeinstitutter. 

Jeg har fulgt med i oplysninger om BankNordik samt den danske og færøske økonomi frem til og 

med påsken 2021. Jeg har ikke anvendt oplysninger, der måtte være fremkommet efter 6. april 

2021. 

 

1.3 Metodevalg 

Der er tale om en praktisk opgave, hvor jeg med udgangspunkt i empiriske data og ved anvendelse 

af teoretiske modeller kommer frem til et resultat. 

Der er en lang række af værdiansættelsesmodeller. De kan inddeles i relative henholdsvis absolutte 

værdiansættelsesmetoder.  

Relative værdiansættelsesmetoder er enkle og hurtige, og anvender kun en begrænset mængde af 

data. Substansen i metoden er at værdiansætte et aktiv i forhold til et sammenligneligt aktiv. 

De absolutte metoder er grundige og baserer sig på al den (relevante) information, som man kan 

indsamle. Der gennemføres en analyse af markedet og virksomheden – dette danner grundlaget for 

et budget, og ud fra dette beregnes nutidsværdien af virksomheden. Dette kan gøre via to forskellige 

metoder; den indirekte metode, hvor hele virksomhedens værdi beregnes, hvorefter gælden 

fratrækkes og egenkapitalens værdi fremkommer. Eller den direkte metode, hvor man beregner 

nutidsværdien af egenkapitalen. Når det kommer til værdiansættelser, har banker i forhold til andre 

virksomheder nogle helt særlige kendetegn, som betyder, at det er hensigtsmæssigt at anvende den 

direkte metode. 

Regnskabsanalyse og budget skaber det talmæssige grundlag for beregning af nutidsværdien. Men 

hvis dette kombineres med en strategisk analyse, er der tale om en fundamentalanalyse. Kan man på 
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effektiv vis gennemføre en sådan, har man det bedst mulige grundlag for at udtale sig om værdien 

af en virksomhed. Og det er derfor denne metode, jeg har valgt at forfølge. 

Datagrundlaget er primært årsrapporter for BankNordik 2009-2020 samt årsrapporter 2020 for 

andre banker. Når man analyserer banker, er der bestemte nøgletal, der anses for særligt vigtige. 

Rentemarginalen er udtryk for renteforskellen mellem indlån og udlån og har dermed stor betydning 

for indtægtssiden i et bankregnskab. Men det er også vigtigt at se på de indtægter, der kommer fra 

gebyrer og provisioner, da de udgør en væsentlig andel af bankernes indtjening.  

Omkostningerne i forhold til de samlede indtægter (cost/income ratio) ses ofte anvendt som et mål 

for, hvor effektiv en bank drives. 

Med en analyse af regnskaberne og forskellige nøgletal vil se jeg se, hvordan BankNordik klarer sig 

i forhold til andre pengeinstitutter, og hvor de måske har mulighed for at øge indtjeningen fremover 

– eller hvor fremtidig indtjening kan komme under pres. 

I den strategiske analyse er rammen en SWOT-analyse, hvor omverdenen analyseres ud fra 

PESTEL-modellen samt Porters five Forces. PESTEL-modellen er en struktureret måde at 

gennemgå de rammer, som omverdenen giver for udøvelsen af selskabets virksomhed. Den tilsikrer, 

at man får lejlighed til at overveje og vurdere alle relevante forhold. Porters five Forces fokuserer 

på det aktuelle marked, hvor virksomhedsudøvelsen sker. På den måde supplerer det fint PESTEL-

modellen, og igen er der tale om en struktureret måde til at vurdere markedet og 

konkurrencesituationen. 

Med hensyn til de interne forhold analyseres hvilke ressourcer BankNordiks råder over, og hvor 

gode der til at udnytte disse ressourcer. Tilsammen giver dette et billede af BankNordiks styrker, 

svagheder, muligheder og truslerne imod banken. 
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2. Strategisk analyse 

 

 

2.1. Om den strategiske analyse 

En strategisk analyse af BankNordik kan siges at være det bærende fundament i værdiansættelsen. 

Det er nødvendigt at identificere de faktorer, der påvirker værdien af banken – både faktorer, der 

skaber værdi og faktorer, der udgør en risiko.1 

Den strategiske analyse tager udgangspunkt både i de eksterne rammer, der er skabt af omverdenen, 

og i virksomhedens interne forhold. 

Jeg har valgt at lave den strategiske analyse som en SWOT-analyse. Denne gennemføres dels i form 

af en omverdensanalyse, der er analyse på makroniveau. Og dels en analyse på mikroniveau, som er 

en analyse af virksomhedens interne forhold. Her ser jeg nærmere på BankNordiks strategiske 

kapabiliteter. 

På makroniveau er hensigten at finde frem til de muligheder (O: opportunities) og trusler (T: 

threats), som virksomheden opererer under.  

På mikroniveau er målet at afdække de ressourcer, som BankNordik råder over, og de kompetencer, 

som BankNordik har. 

Med en sammenfatning af muligheder og trusler udledt af makroanalysen samt BankNordiks egne 

styrker (S: strength) og svagheder (W: weakness) udledt af den interne analyse, vil jeg forsøge at 

danne mig et overblik over BankNordiks strategiske muligheder. 

 

2.2. Makroanalyse 

På makroniveau har jeg først taget udgangspunkt i en PESTEL-analyse. Det er et analytisk værktøj, 

som man kan anvende til at undersøge en række faktorer, der både nu og i en definerbar fremtid kan 

have relevans for branchen/virksomheden. Man kan opfatte PESTEL som en slags check-liste, hvor 

de forskellige mulige påvirkningsfaktorer inddeles i seks hovedgrupper (P/political: politiske 

forhold, E/economic: økonomiske forhold, S/social: sociokulturelle forhold, T/technology: 

teknologiske forhold, E/environment: miljømæssige forhold, L/legal: lovgivningsmæssige forhold), 

der hver dækker over en række aspekter. Disse aspekter skal afdækkes med det formål at 

identificere de væsentligste påvirkningsfaktorer. Herefter kan vurderes, hvorledes virksomheden 

står rustet – eller kan ruste sig – til at udnytte eller beskytte sig mod de kræfter, som er iboende i de 

identificerede faktorer. 

 
1 Kilde: Ole Sørensen: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 5. udgave 2017, Gjellerup, s. 59 ff. 
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PESTEL-analysen suppleres af en brancheanalyse, hvor formålet er at få indblik i branchens 

struktur og i den konkurrence, der hersker på det marked, hvor BankNordik fungerer. Denne 

analyse gennemføres med udgangspunkt i Porters ”Five Forces”. 

 

2.2.1. PESTEL-analyse 

Her er det vigtigt at sætte BankNordik ind i den rette sammenhæng. BankNordik er en færøsk bank, 

og selv om de i fremtiden fortsat opretholder aktivitet på Grønland, er det Færøerne, som er langt 

det vigtigste marked. 

Og hvad er så Færøerne for en størrelse? Jo, Færøerne er et selvstyrende område inden for det 

danske rige. Det er et helt samfund i sig selv med alle de funktioner, som man ser i et skandinavisk 

land. Selv om man kunne fristes til at tro det, er det ikke en miniatureudgave af det danske samfund. 

Der er markante forskelle i kultur.  

Lovgivningsmæssigt betragtes nogle områder som rene færøske anliggender, mens andre områder 

anses som fælles ansvar/lovgivningsområde for Danmark og Færøerne. I disse tilfælde gælder 

dansk lovgivning på Færøerne, men først når loven sættes i kraft på Færøerne af det færøske 

parlament (Føroya Løgting) – med de ændringer, som er nødvendige under hensyntagen til særlige 

færøske forhold. 

 

Politiske forhold og lovgivning 

Når det kommer til lovgivning for banker, så er det dansk lovgivning, der er gældende på Færøerne. 

Men eftersom dansk lovgivning først træder i kraft på Færøerne, når den er vedtaget af Føroya 

Løgting (med de eventuelle ændringer, som færøske forhold tilsiger), så kan de på Færøerne 

gældende regler meget vel være lidt bagud i forhold til den aktuelle danske lovgivning. Men 

specielt for bankområdet har man siden finanskrisen været opmærksom på at holde den finansielle 

lovgivning ajour. 

 I lovmæssig sammenhæng opererer BankNordik altså inden for samme rammer som danske banker 

– og er altså også under tilsyn af Finanstilsynet. 

Når det kommer til den økonomiske politik, så styres denne helt og holdent på Færøerne. På 

Færøerne anvendes dansk valuta. Så er der det specielle forhold, at Færøerne ikke er medlem af EU, 

hvorved Færøerne bl.a. selv råder over deres egen fiskeripolitik og deres egen udnyttelse af de 

færøske maritime ressourcer. På den anden side er der så ikke ubetinget adgang til markedet i EU 

for færøske varer. 
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Når man på Færøerne sammenligner med danske forhold, har man traditionelt anvendt et forhold på 

1:1002. Dette har gennem lang tid sådan nogenlunde været forholdet mellem befolkningstallet i 

Danmark og på Færøerne. Med stigende økonomisk vækst på Færøerne er det nu blevet sådan, at 

dette forholdstal også kan anvendes på størrelsen af økonomierne: Tallene for BNP og 

befolkningstal i Danmark og på Færøerne er vist i figur 1. 

 

Figur 1: Danmark og Færøerne: Økonomi og befolkning 2019. 

Kilde: Hagstova Føroya, hagstova.fo (Færøernes Statistik) og Danmarks Statistik, dst.dk 

 

Bankerne i Danmark (og på Færøerne) er underlagt meget kontrol og mange reguleringer. Dette har 

måske været særligt udtalt efter finanskrisen 2007-2009, hvor samfundet blev opmærksom på den 

store betydning, som bankerne har for samfundet. Særligt indtryk gjorde det på Færøerne, da Eik 

Banki (nu Betri Banki) i 2010 gik ned og blev overtaget af Finansiel Stabilitet. 

Som konsekvens af finanskrisen og de heraf følgende mange bankkriser er kapitalkravene til 

pengeinstitutter blevet strammet, og man har endvidere valgt at fokusere særligt på de 

pengeinstitutter, der er blevet defineret som systemisk vigtige. Myndighederne vil med andre ord 

sikre sig, at de pengeinstitutter, der anses som en uundværlig del af den økonomiske infrastruktur, 

til enhver tid kan videreføres. Sådanne systemisk vigtige pengeinstitutter betegnes SIFI, og der 

stilles særligt høje krav til disse institutter – både omkring kapital og omkring tilsyn. 

I Danmark udgøres SIFI bankerne af: Danske Bank, Jyske Bank, Sydbank og SparNord. Hvornår en 

bank er SIFI afgøres af bankens balance i forhold til BNP og på markedsandelen af indlån 

henholdsvis udlån.3 

På Færøerne er såvel BankNordik som Betri Banki så store i det færøske samfund, at de er udpeget 

til SIFI. Norðoya Sparikassi var oprindelig også udpeget til SIFI institut, men ny lovgivning har 

medført, at instituttet fremover falder under grænseværdien for udpegning af SIFI institutter på 

Færøerne.4 

En stor bank på Færøerne (BankNordik eller Betri Banki) fylder på grund af det lille lokalsamfund 

med den store transparens meget mere i samfundet, end en tilsvarende bank ville gøre i et større 

samfund. Når man snakker pengeinstitutter på Færøerne, er det ikke i ubestemt form og om 

 
2 Magni Laksafoss: Færøernes økonomi – vækst gennem eksporten. Økonomi & Politik #4/2020, DJØF 
3 Kilde: Finanstilsynet: Årlig udpegning af SIFI-institutter, pressemeddelelse 30. juni 2020 
4 Kilde: logting.fo: LM-052/2020 s.5 

Danmark Færøerne

BNP 2.335.000.000.000 20.850.500.000

Befolkningstal primo 2019 5.806.081 51.282

BNP pr. capita 402.165 406.585
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branchen som sådan – så er det om det konkrete pengeinstitut. Og mange politikere har tendens til i 

tide og utide at forholde sig til pengeinstitutterne; til deres rentesatser, til deres filialer (stor lokal 

ståhej, når filialer er blevet lukket), til ledelsens aflønning og nærmest alt muligt andet. 

Så en stor bank på Færøerne lever på godt og ondt med samfundet og må altid forholde sig til, 

hvilke følgevirkninger bankens forretningsmæssige beslutninger får – der er en kundeside, men 

også en politisk/samfundsmæssig side, af de beslutninger der tages, og den måde bankerne agerer 

på. At samfundet er transparent betyder, at banken hele tiden – og i meget høj grad - er i 

offentlighedens søgelys. 

 

Økonomiske forhold 

Geografisk er Færøerne på størrelse med Fyn, men rundt om øerne er der et meget stort og 

ressourcerigt havområde, og det maritime område (fiskeri og fiskeopdræt) er helt afgørende for 

økonomien på Færøerne. 

Af opgørelsesmæssige årsager er Færøernes Økonomiske Råd ikke i stand til at opgøre BNP i faste 

priser, og derfor laves opgørelsen i løbende priser. På Færøerne er inflationen meget afhængig af 

verdensmarkedspriserne (bl.a. på olie), og den bedste indikator for inflationen er forbrugerpristallet, 

der opgøres af Hagstova Føroya (Færøernes Statistik). I figur 2 er den årlige ændring i 

forbrugerpristallet stillet op ved siden af udviklingen i BNP. 

 

 

Figur 2: BNP på Færøerne i løbende priser og udviklingen i forbrugerpristallet. 

Kilde: BNP: Búskaparráðið (Færøernes Økonomiske Råd), beretning september 2020 og beretning marts 2021. Årene 

frem til 2019 er opgørelse fra Hagstova Føroya (Færøernes Statistik), mens 2020-2021 er vurderinger fra 

Búskaparráðið. Forbrugerpristallet: Hagstova Føroya 

 

Betragter man perioden fra 2013 til 2020 giver en simpel gennemsnitsberegning det resultat, at 

udviklingen i forbrugerpristallet nærmest har været 0 over hele perioden. Der har dog været en 

gennemsnitlig prisvækst på 1% p.a. de seneste 4 år af denne periode. Dog kun med 0,3% i 2020, så 

en rimelig og forsigtig antagelse kunne være, at den reale BNP-vækst i 2021 vil blive omkring 4%. 

Den økonomiske udvikling på Færøerne siden 2011 har været præget af stor vækst, specielt i årene 

2013-2016 og igen i 2019. Dette har været drevet af stor fremgang i afkastet fra det pelagiske fiskeri 

og fra lakseopdræt. Samtidig har turismen haft stor fremgang. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

BNP i løbende priser 2,5% 2,5% 7,6% 8,4% 5,9% 8,8% 3,8% 0,7% 8,2% -4,8% 4,6% 4,6%

Forbrugerpristallet,

årlig udvikling 2,3% 2,1% -0,6% -1,0% -1,7% -0,3% 1,1% 1,2% 1,3% 0,3%
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Færøernes Økonomiske Råd fremfører5, at 2019 var et år med usædvanlig høj økonomisk vækst 

forårsaget af øget eksport af opdrætslaks og pelagisk fisk; eksporten voksede med 19% i forhold til 

2018. 

I 2020 blev Færøerne hårdt ramt af corona-krisen. Lavere efterspørgsel efter fisk og fiskeprodukter 

på verdensmarkedet (specielt fra markeder med høje priser, f.eks. restauranter o.l.) førte til prisfald. 

Færøernes Økonomiske Råd forventer6, at efterspørgslen vokser igen i 2021, og at der derfor sker 

en hurtig tilpasning. Dette bygger Rådet bl.a. på observationer om, at beskæftigelsen rettede sig op 

igen kun måneder efter et stort fald i april 2020. 

For så vidt angår den økonomiske vækst efter 2022, er der ingen hjælp at hente fra Færøernes 

Økonomiske Råd. Jeg har derfor valgt at søge støtte i forudsigelserne for den økonomiske udvikling 

i Danmark med en antagelse om, at den økonomiske udvikling på Færøerne på lang sigt vil svare til 

udviklingen i Danmark. 

Som tidligere nævnt er den økonomiske udvikling og inflationen på Færøerne særdeles afhængig af 

fiskeriet (især det pelagiske fiskeri), produktionen i opdrætserhvervet, prisudviklingen for pelagiske 

fiskearter og for laks, samt olieprisens udvikling (på Færøerne er der et meget stort olieforbrug til 

fiskeflåden og til opvarmning af boliger). Det er derfor meget svært at spå om ændringen i BNP på 

Færøerne, og der er for de enkelte år ingen grund til at forvente en god sammenhæng med den 

økonomiske udvikling i Danmark. På kort sigt kan der være store afvigelser mellem udviklingen i 

de to dele af rigsfællesskabet, men på lang sigt kunne man antage, at disse udsving udjævnes.  

Jeg vil derfor antage, at den økonomiske udvikling på Færøerne efter 2022 kommer til at svare til de 

forventninger, som Det Økonomiske Råd i Danmark har til den fremtidige vækst i BNP i Danmark.  

I figur 3 er vist, hvilke forventninger Det Økonomiske Råd i sin rapport fra efteråret 2020 har til 

realvæksten i BNP for Danmark. Også en prognose fra Nationalbanken er medtaget. 

 

 

Figur 3: Prognose for udviklingen i BNP, Danmark. 

Kilde: Det Økonomiske Råd: Dansk Økonomi, efterår 2020 samt Danmarks Nationalbank: Udsigter for dansk økonomi 

– Mulighed for hurtig genopretning, når restriktionerne lempes, 17-03-21. 

 

Sociokulturelle forhold 

 
5 Búskaparraðið (Færøernes Økonomiske Råd, beretning September 2020, s. 6) 
6 Búskaparraðið (Færøernes Økonomiske Råd, beretning September 2020, s. 6) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Det Økonomiske Råd 2,8% -3,6% 3,8% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3%

Nationalbanken -3,3% 1,4% 4,5% 2,2%
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På Færøerne har der igennem mange år været en udpræget mangel på kapitaldannelse. Erhvervslivet 

var tidligere præget af mange små virksomheder, ofte enkeltmandsvirksomheder. Fiskefabrikker og 

rederier var ofte struktureret som enkelte virksomheder og enkelte fiskefartøjer. Ingen virksomheder 

opbyggede betydelige kapitaldannelser. 

Siden krisen på Færøerne først i halvfemserne er der sket mærkbare ændringer. En meget stor 

indtjening i det pelagiske fiskeri (makrel, sild, blåhvilling) har ført til store rederier med meget store 

opbygninger af kapital. Havbruget på Færøerne – der er et meget kapitalintensivt erhverv - har også 

udviklet sig fra at være mange små virksomheder til nu alene at bestå af tre store virksomheder; en 

norsk og to færøske. Den største færøske virksomhed – Bakkafrost P/F – er noteret på Oslo Børs og 

har en markedsværdi pr. 29/3-2021 på 39,2 mia. NOK7. 

På Færøerne kan virksomheder inden for fiskeri, fiskeforarbejdning og havbrug samt tilknyttede 

serviceerhverv (medregnet olieselskaber) i modsætning til tidligere altså blive ret store. Hertil 

kommer, at der eksisterer forholdsvis store offentlige infrastrukturvirksomheder inden for 

televirksomhed, energi og luftfart - når størrelsen måles i forhold til samfundets størrelse. Ellers er 

der på Færøerne i hovedsagen tale om mindre virksomheder, der genspejler, at der er tale om et lille 

samfund. 

Med opkomsten af store virksomheder på Færøerne kan man nok sige, at det færøske samfund mere 

begynder at ligne det danske samfund blot i en størrelse 1:100. Det er dog sådan, at nogle af de 

forskelle, der eksisterer, betyder ret meget for markedet i forhold til pengeinstitutterne. 

På Færøerne er der kun i ringe udstrækning mulighed for at leje boliger. Boligmarkedet består 

næsten udelukkende af ejerboliger, og traditionelt er boligerne i modsætning til i Danmark 

udelukkende blevet finansieret af pengeinstitutterne med banklån til variabel rente. Først i 2005 

blev realkreditlån til finansiering af privatboliger introduceret på Færøerne, idet Betri Bank 

(dengang: Eik Bank) indgik en formidlingsaftale med BRF8. I 2009 kom også BankNordik med, da 

de indgik en aftale med DLR. På Færøerne kan man i dag altså optage realkreditlån til finansiering 

af ejerboliger, og i udgangspunktet er prisen den samme som i Danmark, men i tillæg kommer så en 

provision til banken for at formidle og stille garanti for realkreditlånet. For færøske pengeinstitutter 

er realkreditlån dels en mulighed for at frigøre likviditet og dels en indtjeningskilde i sig selv. Men 

samtidig er det også et konkurrerende produkt, der påvirker udlånsrenten på Færøerne.  

Jeg har ikke gjort forsøg på at sammenligne uddannelsesniveau på Færøerne med tilsvarende i 

Danmark. Jeg vil umiddelbart tro, at antallet af færinger, der tager en videregående uddannelse, 

svarer forholdsmæssigt til situationen i Danmark. Men trods enkelte muligheder for at uddanne sig 

på Færøerne, er det langt størsteparten af de studerende, som vil have en videregående uddannelse, 

der søger til Danmark, hvor færinger har adgang til uddannelsesinstitutionerne på lige fod med 

danskere. For et færøsk pengeinstitut giver det mening at fokusere på at etablere og fastholde 

 
7 se f.eks. https://www.bakkafrost.com/en/investor-relations/share-information/). 
8 se f.eks.: https://penge.borsen.dk/nyheder/penge/faeroske-banker-ingen-advarsler-fra-finanstilsynet 
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kundeengagement med de færinger, som vælger at tage en videregående uddannelse. Disse ender 

med stor sandsynlighed i et velbetalt job, anskaffer sig bolig (boliglån), får en pensionsopsparing og 

investerer muligvis (i en senere periode af livsforløbet) en del af sin opsparing i værdipapirer – og 

bliver dermed en attraktiv kunde. Dette er de færøske pengeinstitutter naturligvis alle bevidste om, 

men BankNordik havde med sin placering i Danmark en konkurrencemæssig fordel i forhold til de 

mange færinger, som tager en uddannelse i Danmark – enten de så vender tilbage til Færøerne eller 

ej. Med frasalget af de danske aktiviteter er dette ikke længere situationen.  

Det er ikke muligt at definere en færing bosiddende i Danmark. Men der er mange i Danmark, som 

er født af færøske forældre enten på Færøerne eller i Danmark – der findes dog ingen opgørelse 

over det samlede antal, men almindeligvis antager man på Færøerne, at der kan være tale om et 

antal på 30.000 i Danmark, der selv føler sig som færinger. I forhold til et befolkningstal på 

Færøerne på godt 50.000 personer, er der for en færøsk bank tale om et stort antal potentielle 

kunder. 

Ellers kan man fremhæve, at det færøske arbejdsmarked er kendetegnet ved en meget fleksibel 

arbejdskraft og en stor del, der har beskæftigelse i det maritime erhverv uden for Færøerne – i 

handelsflåden (f.eks. hos Mærsk) eller i fiskeflåden i (primært) Danmark, Norge og Grønland. 

 

Teknologiske forhold 

Bankernes forretning er i meget høj grad bygget på IT. Og af omkostningsmæssige årsager 

anvender pengeinstitutterne i Danmark (bortset fra Danske Bank) alle en IT-platform, der tilbydes 

gennem fællesejede datacentraler – henholdsvis SDC, BEC og Bankdata9. Digital 

betalingsformidling foregår i dag gennem Nets10, der oprindelig blev stiftet af danske 

pengeinstitutter i fællesskab under navnet PBS (Pengeinstitutternes Betalings Service), og her blev 

f.eks. Dankortet udviklet. 

Rent driftsmæssigt er bankerne helt afhængige af, at IT-systemerne fungerer, og derfor er de i 

meget høj grad sårbare over for nedbrud – bevidste (hacking) eller ubevidste. Men igen: her 

befinder alle bankerne (konkurrenterne) sig i samme båd. 

IT-området er meget centralt for pengeinstitutternes virksomhedsudøvelse og er derfor i teorien et 

område, hvor et pengeinstitut kunne adskille sig afgørende fra konkurrenterne. Men kompleksiteten 

i systemerne og omkostningerne ved opbygningen og vedligeholdelse/tilpasning af en IT-platform 

har betydet, at pengeinstitutterne har slået sig sammen om at skabe fælles IT-løsninger med det til 

følge, at det er meget svært for et pengeinstitut at skille sig ud fra konkurrenterne på IT-området. 

 

 
9 Se f.eks.: https://finanswatch.dk/Finansnyt/Pengeinstitutter/article7098680.ece) 
10 Se f.eks.: https://valoratrade.dk/ 
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Miljømæssige forhold 

For Færøerne er miljøbeskyttelse i meget høj grad kommet på dagsordenen. Og betydningen for den 

færøske økonomi af hensyntagen til miljøforhold kan næppe overvurderes. 

For fiskeriet lægger de store eksportmarkeder (og de bedst betalende kunder) afgørende vægt på, at 

fiskeriet foregår på bæredygtigt vis, og at fangsten stammer fra et fiskeri, som er miljøgodkendt 

(MSC-certificeret).11 

For havbruget er det også afgørende i forhold til markederne, at opdrættet foregår så bæredygtigt 

som muligt med et minimum af kemikalier til sygdomsbekæmpelse og med et så 

økologisk/bæredygtigt foder som muligt. Det kan nævnes, at en havbrugsvirksomhed på Færøerne 

for nylig har etableret et biogasanlæg, hvor fiskeaffald og døde fisk kan omsættes til miljøvenlig 

energi i form af elektricitet og fjernvarme.  

Færøerne har sammenlagt et meget højt forbrug af fossile brændstoffer. Dette skyldes, at samfundet 

relativt set har en stor færgetrafik, en stor fiskeflåde og en stor handelsflåde. Traditionelt opvarmes 

huse på Færøerne med oliefyr, men i hovedstaden Tórshavn12 er etableret fjernvarme til forsyning 

af visse nyere områder af byen. Det er også blevet mere og mere almindeligt for privatboliger at 

opvarme huse med jordvarme (huller bores ned til en dybde på omkring 200 meter13). Elektricitet 

produceres gennem vandkraft, vindmøller og dieselmotorer – det sidste får stadig mindre betydning, 

men er stadig væsentligt både som forsyningskilde og som sikkerhed for forsyning i tørre og 

vindfattige perioder af året. 

På mange måder er Færøerne et samfund, der lever i og af naturen. Det er også et meget lille 

samfund i forhold til den store verden, og det betyder, at pression fra international side kan få en 

meget stor påvirkning af den samlede færøske økonomi. Der har flere gange været etableret pres fra 

miljøorganisationer om boykot af færøske varer pga. grindefangst – en århundredgammel tradition, 

som Færøerne anser for en uundværlig del af deres kultur og ikke er parat til at opgive. Men 

pressionen udefra kan ende med at blive et stort økonomisk problem for Færøerne.  

Der kan måske trækkes en parallel til problemerne for Grønland og det grønlandske fangererhverv, 

da Greenpeace for år tilbage gik i kamp mod drab på sæler og anvendelse af sælskind. Dette gav 

meget store problemer på Grønland.  

Senest har man hørt om Netflix-filmen ”Seaspiracy”, der har skabt kraftige reaktioner mod 

fiskeri/havbrug og mod at spise fisk. Også noget sådant kan skabe betydelige økonomiske 

problemer for det færøske samfund. 

Når det kommer til selve markedet på Færøerne, har banker som udgangspunkt ikke nogen central 

rolle i spørgsmål om forurening og miljø. Alligevel giver miljøaspektet en mulighed for, at banker 

 
11 MSC står for Marine Stewardship Council. Se f.eks. https://www.msc.org 
12 Se f.eks.: https://www.banknordik.fo/tidindi/2021/march/laekka-rentur-fyri-bustadir-vid-varandi-orku  
13 Se f.eks.: https://kort.foroyakort.fo/jardhiti/ 
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kan bidrage til grøn omstilling. BankNordik tilbyder nu billigere boliglån til boliger, der opvarmes 

med vedvarende energi14. En måde at yde et samfundsmæssigt bidrag, en måde at profilere sig på 

og måske også en kommerciel mulighed. 

Hos konkurrenten Betri Banki findes et produkt, der hedder energilån. Dette er billige lån, der gives 

til energiforbedringer af boliger. Ikke helt det samme, men der kan hurtigt komme et produkt, der 

ligner BankNordiks grønne lån. 

 

2.2.2. Porters five forces (P5F) 

P5F er et analytisk værktøj, der i denne sammenhæng kan supplere PESTEL-analysen. Mens 

PESTEL kigger på generelle makro forhold, så vurderer P5F specifikt den industri/branche, som 

virksomheden befinder sig i, og hvilke kræfter der gør industrien attraktiv eller ej. 

Ifølge Porter skal man kigge på 5 kræfter i en industri: 

1. Kunder 

2. Leverandører 

3. Substituerende produkter 

4. Potentielle indtrængere 

5. Konkurrencesituationen i branchen 

 

 

 

Figur 4: Konkurrencesituationen i branchen 

Kilde: Johnson G, Whittington R, Scholes K, Angwin D & Regnér P: Exploring strategy, 11. udgave 2017, 

Pearson, s. 64 ff. 

 

 
14 Se f.eks.: https://www.banknordik.fo/privat/taenastur/lan/bustadarlan/gront-bustadarlan 
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I denne analyse er det indledningsvis helt afgørende at finde frem til den rigtige definition på 

markedet, afgrænsningen af markedet og at identificere de virksomheder, man betragter som 

nærmeste konkurrenter. 

En for smal definition vil udelukke nogle virksomheder som potentielt er en større trussel, end man 

umiddelbart regner med. En for bred definition vil være for omfattende, og af den grund ikke særlig 

anvendelig. 

BankNordiks geografiske hovedmarked er Færøerne. Efter frasalget af de danske aktiviteter 

opererer BankNordik ikke længere på det danske marked, og den del af forretningen, der ligger på 

Grønland, har kun har et mindre omfang.  

Skønt BankNordik driver ejendomsmæglervirksomhed gennem et datterselskab og endvidere har et 

pensionsselskab/livsforsikringsselskab, så er det pengeinstitutvirksomheden og 

forsikringsvirksomheden, der udgør langt hovedparten af den samlede aktivitet. 

Jeg har valgt ikke at inddrage ejendomsmæglervirksomheden, og heller ikke 

pensions/livsforsikringsselskabet på grund af den ringe økonomiske betydning for koncernen. 

Ejendomsmæglervirksomheden er måske vigtigst som fødekilde til fremtidige boliglån (og dermed 

at vinde markedsandele – boliglån definerer som oftest, hvor kunden vælger at lægge alle sine 

forretninger). Pensions/livsforsikringsselskabet er relativt nystartet, og fylder derfor ikke meget i 

regnskabstallene. Men at have dette produkt i paletten kan måske være med til at føre til øget 

aktivitet for banken i fremtiden. 

Jeg har endvidere valgt ikke at gå i dybden med forsikringsdelen af BankNordik. Og igen er 

begrundelsen, at denne aktivitet er forholdsvis lille i forhold til selve pengeinstitutvirksomheden.  

Forsikringsvirksomheden udøves gennem datterselskabet Trygd, hvis overskud i 2020 lød på 10,2 

mio. kroner og ultimo året havde en egenkapital på 101,5 mio. kr. Sættes dette i forhold til tallene 

for koncernen (overskud 159,3 mio. kroner, egenkapital 2.271,0 mio. kroner), så er forsikringsdelen 

ikke uvæsentlig, men heller ikke så stor, at jeg vil inddrage det videre i analysen. 

Jeg vil dog kort bemærke, at forsikringsmarkedet på Færøerne i hovedsagen dækkes af to selskaber. 

Udover Trygd, der som nævnt er ejet af BankNordik, så er der tale om et andet færøsk selskab, der i 

mange år (siden 2. verdenskrig) havde monopol på forsikringsvirksomhed på Færøerne og nu bærer 

navnet Betri Trygging. Trygd blev etableret af BankNordik i 1997 som en ny aktiv spiller på det 

færøske forsikringsmarked15 for at tage kampen op mod Betri Trygging, og Trygd har siden 

arbejdet for at opnå større markedsandel.  

Inden Betri koncernen i 2011 erhvervede Eik Banki fra Finansiel Stabilitet (og ændrede navnet til 

Betri Banki), var det meget vanskeligt for Trygd at vinde markedsandele, fordi der på Færøerne er 

en meget stor kundeloyalitet.  Efter 2011 blev forsikringsmarkedet imidlertid åbnet op, for efter 

 
15 se f.eks.: https://da.wikipedia.org/wiki/BankNordik 
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opkøbet af Eik Banki stod Betri Trygging og Betri Banki som en og samme aktør på det færøske 

finansielle marked overfor BankNordik og Trygd.  

I realiteten skulle folk nu vælge mellem to finansielle institutter, der begge udbød de samme 

produkter – og begge udviklede loyalitetsprogrammer. Så herefter blev det lidt unaturligt at have sin 

forsikring det ene sted og sine bankforretninger det andet sted. Og i en sammenligning mellem 

forsikringsselskab og pengeinstitut, må man nok formode, at det er pengeinstituttet, der har den 

nærmeste kontakt til kunden og dermed den bedste udgangsposition på markedet. 

For forsikringsselskaber kan markedsandelen måske bedst illustreres gennem de årlige 

præmieindtægter, men i figur 5 har jeg for fuldstændighedens skyld tillige oplyst resultatet for 2020 

og egenkapitalen ultimo 2020 (alle beløb i t.kr.). 

 

 

Figur 5: Det færøske forsikringsmarked. 

Kilde: Årsrapport 2020 Trygd (trygd.fo) og Årsrapport 2020 Betri Trygging (betri.fo) 

 

I forhold til opstillingen ovenfor skal bemærkes, at Trygd ikke tilbyder marine forsikring, der på 

Færøerne er et meget stort forretningsområde. Derfor fremstår forskellen i markedsandel meget 

større, end hvis man bare sammenholder forsikringer uden for marineområdet. På erhverv uden for 

marine og på privat er det mit gæt, at Betri stadig er større, men at forskellen er langt mindre udtalt 

end ovenstående tal udtrykker. 

Med hensyn til bankforretningen så er der i alt fire pengeinstitutter på det færøske marked. For at 

illustrere størrelsesforholdet mellem disse, har jeg i figur 7 lavet en opstilling, der viser 

institutternes størrelse og markedsandel på indlån og udlån (alle beløb i mio. kr.).  

For så vidt angår balancen for BankNordik har jeg beregnet størrelsen med udgangspunkt i 

moderselskabets årsregnskab for 2020 med enkelte korrektioner, bl.a. på grund af frasalget af de 

danske aktiviteter (se figur 6). Fra balancesummen har jeg fratrukket værdien af datterselskaberne 

(forsikringsselskabet Trygd, ejendomsmæglerselskabet Skyn og livsforsikringsselskabet Nordiklìv), 

og med hensyn til frasalget af de danske aktiviteter har jeg fratrukket de samlede forpligtelser 

Trygd Betri

Præmieindtægter 135.817 24,5% 419.656 75,5%

Årsresultat 10.236 67.344

Egenkapital 101.495 709.037
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vedrørende de danske aktiviteter, mens jeg har tillagt de nye lån, som BankNordik har annonceret 

bliver optaget efter frasalget.16 

 

 

Figur 6: Proforma opgørelse af BankNordik balance ultimo 2020 efter frasalg. 

Kilde: Egen udarbejdelse ud fra Årsrapport 2020 Trygd (trygd.fo) og Årsrapport 2020 Betri Trygging (betri.fo) 

 

Med denne regulerede balancesum som udgangspunkt kommer sammenligningen med de øvrige 

færøske pengeinstitutter til at se ud som vist i figur 7. 

 

 

Figur 7: Færøske pengeinstitutter 2020: Balance, indlån og udlån. 

Kilde: Egen udarbejdelse ud fra Årsrapporter 2020 BankNordik, Betri Banki, Norðoya Sparikassi, Suðuroyar 

Sparikassi. 

 

Opstillingen viser, at de to sparekasser målt på alle tre punkter har en markedsandel på omkring 

15%. Resten af markedet er nogenlunde lige fordelt mellem Betri Banki og BankNordik. Dog 

adskiller tallene for balancen og udlån sig fra tallene for indlån. Mens BankNordik er noget større 

på balance og udlån, er det Betri Banki, der har størst indlån. Det skal bemærkes, at tallene for 

BankNordik indeholder den grønlandske del af forretningen, så der er på det færøske marked nok 

tale om to nogenlunde lige store konkurrenter. Markedet kan betegnes som et duopol, hvor det er 

meget svært at flytte markedsandele. 

En prisændring fra den ene konkurrent vil straks føre til prisændring fra den anden konkurrent. Ud 

over de normale betragtninger om duopollignende markeder, er situationen endvidere den, at 

 
16 Kilde: Børsmeddelelse fra BankNordik 22/12-2020: BankNordik sells its Danish activities to Spar Nord). 

Balance iht regnskab 2020 17.200

Bogført værdi af datterselskaber -143

Danske aktiviteter (forpligtelser) -6.520

Nye seniorlån 1.000

Reguleret balance 11.537

Balance i % Indlån i % Udlån i %

BankNordik 11.537 45,8% 7.756 40,7% 7.608 45,9%

Betri Banki 10.058 39,9% 8.057 42,3% 6.414 38,7%

Nordoya Sparikassi 2.783 11,0% 2.469 13,0% 1.990 12,0%

Suduroyar Sparikassi 836 3,3% 752 3,9% 553 3,3%

25.213 19.034 16.565
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Færøerne er et lille samfund, hvor alting er meget transparent. Pengeinstitutterne er helt klar over, 

hvem der er kunde hvor. Og kunderne ved, at hvis de skifter pengeinstitut, så bliver det bemærket - 

på grund af nære personlige relationer mellem kunder og bankansatte (man ses også i private 

sammenhænge) er kundeskifte mellem bankerne ofte en meget træg proces. 

Betri Banki er en del af en koncern, hvor den ultimative ejer er en forening. Medlemmerne af denne 

forening består af kunderne i det tidligere monopol forsikringsselskab: Betri Trygging. Bestyrelsen i 

foreningen vælges af og mellem medlemmerne, og der er ikke tale om professionelle/erhvervsfolk i 

bestyrelsen. Hidtil har foreningen ikke fundet mulighed for at udbetale udbytte til medlemmerne. 

Derfor er der ikke fra ejerside noget decideret afkastkrav til Betri Banki. Måske er der blandt 

beslutningstagerne i koncernen i virkeligheden større interesse for at opfylde alternative mål: måske 

foretrækkes det at bevare og udbygge koncernens markedsandel eller at give billige lån fremfor at 

opnå størst muligt afkast. Dette påvirker potentialet for afkast på markedet og giver anledning til en 

meget stor konkurrence mellem de færøske pengeinstitutter.   

Hvis vi mere systematisk gennemgår elementerne i P5F-modellen (jævnfør figur 4), er der følgende 

betragtninger: 

 

1. Kunder 

Kunderne har en vis forhandlingskraft, men transparensen i det lille samfund og de nære 

personlige relationer (alle kender alle) betyder også, at der er stor træghed i forhold til at skifte 

bankforbindelse. Som i Danmark gælder selvfølgelig også, at en kunde ofte føler det lidt 

besværligt og måske en smule grænseoverskridende at skulle blotlægge hele sin økonomi for en 

ny bank. Men bankerne lever af kunderne og vil gerne tiltrække dem – derfor har kunderne en 

vis forhandlingskraft. Og store kunder, som er attraktive, kan godt have en stor 

forhandlingskraft. 

2. Leverandører 

Indlån (eller gæld) kan betragtes som råmateriale for bankerne17. Da bankens indlån kommer fra 

private og erhvervsvirksomheder på markedet, og da det er de samme aktører, som er bankens 

målgruppe for udlån, er leverandører og kunder i dette tilfælde identiske.  

En anden væsentlig type leverandør er den eksterne (fælles) datacentral, der leverer den digitale 

platform, som bankens forretning hviler på. Men da banken – sammen med ligestillede banker – 

er ejere af datacentralen, er der som udgangspunkt ingen konflikt med denne leverandør. I øvrigt 

er alle de færøske pengeinstitutter tilknyttet datacentralen SDC, så mellem de færøske 

pengeinstitutter er ingen forskel på den anvendte digitale platform.   

 
17 Aswath Damodaran: The dark side of valuation, 3. Edition 2018, Pearson Education, Inc. (chapter 14) 
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3. Substituerende produkter  

Her vil man kunne sige, at der er forskellige grænseflader for pengeinstitutterne. Finansiering af 

fiskeflåden er ofte sket i udenlandske banker og låneinstitutioner, idet skibe ofte er blevet 

bygget uden for Færøerne, og de udenlandske skibsværfter tilbyder ofte lokale lånemuligheder 

for at gøre sig attraktiv i forhold til nybygninger. 

Forskellige færøske lånefonde tilbyder lån (f.eks. Huslånsfonden og Infrastrukturfonden) på det 

færøske marked. På udvalgte områder, som f.eks. bilfinansiering, ser man desuden ofte, at 

bilforhandleren tilbyder finansiering igennem de forskellige bilproducenter. Man kender 

derimod ikke til de såkaldte ”kviklån” på Færøerne. Uden for pengeinstitutterne er der altså 

forskellige kilder, der tilbyder finansiering, men sammenlagt er omfanget nok kun af ringe 

betydning sammenholdt med det samlede udlån fra pengeinstitutterne.  

Eftersom de færøske pengeinstitutter traditionelt har stået for hele finansieringen af bolig- og 

ejendomsmarkedet, er fremkomsten af realkredit på Færøerne både en forretningsmulighed og 

en trussel mod et af pengeinstitutternes traditionelle hovedområder.  

4. Potentielle indtrængere 

På det færøske pengeinstitutmarked må der siges at være høje adgangsbarrierer. Et selskab skal 

opfylde mange krav i relation til kapital og kompetencer for at få tilladelse til at udøve 

virksomhed som pengeinstitut.  

Stigende regulering og kompleksitet kombineret med øgede kapitalkrav og måske udsigter til 

mere jævne afkast fra pengeinstitutvirksomhed generelt betyder, at pengeinstitutområdet nok 

ikke umiddelbart er det mest attraktive marked at gå ind på for ny kapital. 

Med to store (landsdækkende) pengeinstitutter og to mindre lokale sparekasser synes 

pengeinstitutmarkedet på Færøerne at være godt dækket, og med et totalt set ganske lille marked 

og en ret hård konkurrence, er det næppe attraktivt for færøske interesser at starte en ny bank 

op, og for udenlandske pengeinstitutter er det lille marked næppe heller attraktivt. Den store 

lokalpatriotisme, som man finder på Færøerne, giver ikke gode muligheder for at udenlandske 

interesser kan få succes med at etablere sig på Færøerne. 

Så risikoen for nye spillere på markedet skønnes minimal. 

5. Konkurrencesituationen i branchen 

Samlet set vil jeg karakterisere pengeinstitutmarkedet på Færøerne som et duopol, hvor 

BankNordik står over for Betri, der er en konkurrent af samme størrelse som BankNordik. 

Markedet er præget af meget hård konkurrence, og der er ikke udsigt til at den indbyrdes 

konkurrence bliver mindre fremover.  

Kunder/leverandører er selve grundlaget for virksomhedernes økonomiske resultat. Som 

udgangspunkt vil disse som gruppe derfor have en meget stærk forhandlingskraft, men set fra 
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den enkelte private kundes synspunkt, opleves banken nok som havende en meget større 

forhandlingskraft end kunden selv.   

For erhvervskunder kan billedet være lidt anderledes. Hvis det er kunder med solid økonomi og 

et stort forretningsomfang, står denne kunde individuelt set meget stærkere. Denne position kan 

af kunden bruges til at opnå attraktive forretningsbetingelser, men der er også en grænse: det er 

jo et duopollignende marked, og en implicit trussel om at skifte pengeinstitut kan kun udnyttes 

til en vis grænse. Det vil være meget svært at gennemføre et bankskifte og så i fremtiden stå lige 

så stærkt i den nye bank. Når nye betingelser efter en tid igen skal forhandles, er truslen om 

bankskifte lidt svagere: på en måde er der kun et skud i bøssen, for i realiteten er det ikke 

realistisk at skifte frem og tilbage mellem de samme pengeinstitutter. Store erhvervskunder vil 

ofte have brug for sin bankforbindelse som en partner, der med finansiering kan medvirke til at 

løse udfordringer for kunden og give denne muligheder. Længerevarende relationer opbygger 

kendskab og loyalitet – og dette kan på mange måder være værdifuldt for både kunde og bank. 

Som udgangspunkt er det meget svært for BankNordik at differentiere sig på produkter og priser 

på det færøske marked. Duopolsituationen, ens IT-platform og den store transparens nærmest 

umuliggør dette.  

Den hårde konkurrence og det relativt lille marked betyder så også, at risikoen for potentielle 

indtrængere er meget lille.  

 

 

2.3. Interne forhold 

BankNordiks strategiske kapabiliteter handler om kombinationen mellem de ressourcer banken 

råder over, og hvor store kompetencerne er – hvor god banken er til at udnytte ressourcerne.18 

Materielle og immaterielle kapabiliteter 

For overhovedet at udøve sin virksomhed skal banken have tilladelse til udøvelse af 

bankvirksomhed. Dernæst er banken forpligtet til at udøve virksomheden inden for rammerne af 

den finansielle lovgivning – udover at de naturligvis skal overholde den generelle lovgivning. På 

dette områder skiller BankNordik sig ikke ud fra Betri Banki.  

I forhold til det totale marked (inklusiv Norðoya Sparikassi og Suðoroyar Sparikassi) er det sådan, 

at BankNordik og Betri Banki er SIFI institutter, mens sparekasserne undgår de yderligere krav, 

som en SIFI udpegning indebærer. På den anden side er sparekasserne meget mindre af størrelse og 

er både kapitalmæssigt og kompetencemæssigt så meget svagere, at de ikke har nogen 

 
18 Ole Sørensen: Regnskabsanalyse og Værdiansættelse – en praktisk tilgang, 5. udgave. Gjellerup. S. 76 
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konkurrencekraft af betydning. Men i forhold til konkurrencekraft står BankNordik og Betri Banki 

helt lige.  

BankNordik har gennem mange år opbygget og tilpasset et distributionsapparat, der dels er fysisk 

(filialer) og dels digitalt. Den måde samfundet ændrer sig på over tiden, stiller skiftende krav til 

banken: fysisk tilstedeværelse er faldet i betydning, mens den digitale tilstedeværelse og de digitale 

muligheder har fået større og større betydning. IT-platformen hos BankNordik adskiller sig dog 

ikke fra den platform, som Betri Banki har, så udviklingen har været ens for begge banker. 

Mellem bankerne og kunderne på det færøske marked hersker meget dybtgående personlige 

relationer. Personlige bekendtskaber og venskaber, familierelationer samt professionelle 

bekendtskaber er underliggende faktorer i kunderelationerne.  

Markedsføringsmæssigt er det meget svært at ændre sit omdømme eller det billede kunderne har af 

banken. Billedet og omdømmet er dannet og justeret gennem mange, mange år og kan kun ændres 

meget langsomt. BankNordiks historie er primært som erhvervsbank (grundlagt i 1904), mens Betri 

Banki kommer fra en situation som sparekasse (grundlagt i 1834), der gennem mange år har været 

en solid virksomhed, som primært gav første prioritetslån til ejerboliger. Siden har Betri Banki 

været gennem en transformation til bank – og op til finanskrisen var det endda en bank, der lige 

pludselig fremstod som meget dygtigere og dynamisk end BankNordik (endda med ekspansion til 

Danmark under navnet Eik Bank). Det hele kulminerede med udnævnelsen af Betri Banki som årets 

virksomhed på Færøerne i 2007 – samme år, som der også i Betri Banki blev gennemført en 

kapitalforhøjelse ved nytegning. Her skabte Betri Banki et billede af sig selv som en attraktiv 

investeringsmulighed. Mange færinger købte aktier og tegnede ny kapital i Betri Banki, men 

eventyret sluttede meget brat allerede i 2010, hvor Betri Banki gik ned og blev overtaget af 

Finansiel Stabilitet.  

Efter rekapitaliseringen af Betri Banki og salget til Betri koncernen har strategien været en 

tilbagevenden til de tidligere dyder – et solidt og forsigtigt pengeinstitut med fokus alene på 

færøske kunder. Men forløbet har givet banken ridser i lakken, og det vil tage noget tid at komme 

sig helt. 

Siden har Betri Banki også dummet sig ved at blive centrum i en stor skattesag på Færøerne. 

Skattesagen fik stor opmærksomhed i de færøske medier og endte med at blive overdraget til en 

politimæssig undersøgelse, der dog blev nedlagt uden tiltale i 2020.19 

På mange måder har Betri Banki altså selv skadet sit omdømme; så på et marked med to spillere er 

ikke altid nødvendigt at gøre en aktiv indsats for at udmærke sig selv - bare det at holde sin sti ren 

for skandaler kan betyde, at man opnår et bedre omdømme end konkurrenten. 

Efter BankNordiks frasalg af de danske aktiviteter er fokus nu også her (i hovedsagen) på det 

færøske marked. Og opfattelsen på Færøerne er igen, at BankNordik er den mere kompetente 

 
19 Se f.eks. https://ekstrabladet.dk/krimi/anklager-dropper-stor-skattesag-mod-faeroesk-bank/8146399 
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erhvervsbank, mens Betri Banki nok står som den mere kundevenlige privatkundebank – dog stadig 

med lidt ridser i lakken. 

  

Finansielle og humane kapabiliteter 

I udgangspunktet er der ikke forskel på de finansielle ressourcer, som BankNordik henholdsvis 

Betri Banki har. Men hvis man kigger på ejerforholdene, så er der alligevel forskelle, som kan 

betyde noget. 

BankNordik er som bekendt et børsnoteret aktieselskab. Som sådan er de i årsrapporten forpligtet til 

at oplyse om ejerforholdene. Siden børsnoteringen i 2007 har Finansieringsfonden af 1992 

(Færøernes Landsstyre) fastholdt en ejerandel på over 1/3 i banken, således at de kan udøve en 

væsentlig ejerrolle og bl.a. forhindre uønskede vedtægtsændringer. Det skal bemærkes, at bortset fra 

spørgsmål om vedtægtsændringer, så er der en stemmeretsbegrænsning i BankNordik på 10%20 af 

kapitalen. De store ejere af BankNordik er vist i figur 8. 

 

 
Figur 8: Oversigt over storaktionærer (over 5%) i BankNordik. 

Kilde: BankNordik Årsrapport 2020, s. 28. 

 

Ejermæssigt matches Finansieringsfonden af en ejerandel på tilsammen 34% hos fire 

storaktionærer: en dansk investor, en norsk investor, et færøsk rederi (Framherji) og et færøsk 

investeringsselskab (Tjaldur). Stemmemæssigt har disse investorer 29% af stemmerne, mens 

Finansieringsfonden af 1992 kun har 10%. På generalforsamlinger udgår 30% af kapitalen, når der 

skal stemmes. For så vidt angår Finansieringsfonden af 1992 mistes stemmer for 25 % af kapitalen, 

mens 5% af kapitalen udgår for så vidt angår Lind Invest. Således er kun 70% af kapitalen 

stemmeberettiget, hvorfor de private storaktionærer med 29% de facto styrer BankNordik, hvis de 

kan blive enige. 

Hvor Finansieringsfonden af 1992 kan tænke meget langsigtet og vægte faktorer som færøsk 

identitet, virksomhedsudvikling, kompetenceudvikling og andre faktorer, der på en mere generel 

 
20 Vedtægter for BankNordik, afsnit 8.3 

Finansieringsfonden af 1992 35%

Lind Invest A/S (Danmark) 15%

Protector Forsikring (Norge) 9%

Framherji P/F (Færøerne) 5%

Tjaldur P/F (Færøerne) 5%

69%
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måde kommer det færøske samfund til gode, så må man forvente, at de øvrige storaktionærer har en 

mere kortsigtet og afkastorienteret tilgang til BankNordik. 

Hvis disse aktionærer ikke er tilfredse med BankNordiks kurs og kursudvikling samt de løbende 

økonomiske resultater, så kan de selvfølgelig vælge at sælge deres aktier. Men det vil nok være 

svært inden for en kort tid at sælge så store aktieposter i et så lille selskab uden at blive nødt til at 

give en stor rabat på kursen. Men hvis værdiansættelse/børskurs ikke synes tilfredsstillende, så er 

det naturligvis en mulighed at reducere aktiviteten og udbetale ekstraordinære udbytter. Så kunne 

man jo forestille sig, at kursværdien på aktierne ikke reduceres i samme omfang som de 

ekstraordinære udbytter, der kan udbetales. 

For at fastholde og tiltrække kommercielle investorer, skal BankNordik i sidste ende opfylde 

ejernes afkastkrav – og frasalget af de danske aktiviteter kan vel tages som udtryk for, at det har 

BankNordik ikke formået. Pengeinstitutterne har dog gennem en længere årrække været udsat for 

reguleringer i form af udbyttebegrænsninger og stigende kapitalkrav – noget som sikkert ikke har 

været så spændende at opleve fra investorside. Så det er forståeligt, hvis nogle investorer kan blive 

utålmodige efter at få afkast af sine investeringer. 

Og måske kan man også se sådan på det, at man ved frasalget kan påvise og realisere nogle værdier, 

der hidtil ikke har været reflekteret i værdiansættelsen/børskursen. 

Det gælder for BankNordik som for de fleste andre kommercielle selskaber: at de i høj grad er nødt 

til løbende at forholde sig til og leve op til ejernes afkastkrav. 

For konkurrenten Betri Banki er realiteten en anden. Betri Banki er ejet af P/F Betri (holdingselskab 

for Betri koncernen)21. Dette selskab er så igen ejet af foreningen Ognarfelagið 

Tryggingartakaranna, hvis medlemmer udgøres af kunderne i koncernens skadesforsikringsselskab 

Betri Trygging P/F. Holdingselskabet har en bogført egenkapital på 3,5 mia. kroner, hvoraf 2,7 mia. 

kroner udgøres af værdien af datterselskaber, herunder Betri Banki. 

Som børsnoteret selskab har BankNordik mulighed for at forøge sin kapital enten gennem 

indtjening eller gennem kapitalforhøjelse fra markedet. Betri Banki er en del af en foreningsejet 

koncern og har derfor som udgangspunkt ikke samme mulighed for kapitalforhøjelse fra markedet 

(dette ville i så fald indebære ændring i ejerstrukturen). Men i Betri koncernen er der en væsentlig 

fri kapital, som kan anvendes til at tilføre kapital til Betri Banki. Men også ved at undlade at 

udbetale udbytte kan Betri Banki konsolidere sig, hvilket viste sig i 2020-regnskabet, hvor banken 

ikke udbetalte udbytte. 

På en måde kan man sige, at Betri Banki har en mere tålmodig ejerkreds og derfor kan lægge en 

mere langsigtet strategi. En ting er at ejeren vælger ikke at tage udbytte, noget andet kunne f.eks. 

 
21 Se: Ársfrásøgn (Årsrapport) 2020 Betri P/F, f.eks. www.betri.fo 
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være på kort sigt at satse på at erobre markedsandele på bekostning af afkast, men samtidig hermed 

skabe et bedre grundlag for afkast på lang sigt. 

Flertallet af BankNordiks aktionærer vil ikke have den samme tålmodighed, hvilket lægger et helt 

andet pres på banken. Men til stadighed at være presset på afkastet af sine aktionærer er ikke kun 

negativt. Det sikrer, at BankNordik hele tiden er kommercielt fokuseret og hele tiden skal præstere. 

 

2.4 Konklusion på analysen 

Ansoff har til illustration af forskellige vækststrategier opstillet en model (vækstmatrice), som er 

gengivet i figur 9. 

 

Figur 9: Ansoffs vækstmatrice 

Kilde: Johnson G, Whittington R, Scholes K, Angwin D & Regnér P: Exploring strategy, 11. udgave 2017, Pearson, s. 

244 ff. 

 

Analyserne viste, at BankNordiks hovedmarked er bankmarkedet på Færøerne. I nærværende 

sammenhæng er det derfor det, som jeg definerer som markedet. Og med udgangspunkt i 

bedømmelse af BankNordiks marked, er det åbenbart, at strategien må fokusere på 

markedspenetrering. I en meget lille udstrækning kan man tale om en smule produktudvikling, der 

kan give anledning til nye kunder eller øget omsætning med eksisterende kunder, hvilket f.eks. kan 

ske gennem nye typer lån (grønne lån), mere salg af forsikringsprodukter, mere salg af 

investeringsprodukter eller pensionsprodukter. 
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Helt overordnet set må man konstatere, at BankNordik fremover befinder sig på et modent marked 

med lille udsigt til vækst. 

Det manglende indtjeningspres fra ejerne hos konkurrenten vil betyde, at konkurrencen fremover 

fortsat vil være høj med heraf følgende lave indtjeningsmarginer. Transparensen i det lille samfund 

samt en stor kundeloyalitet betyder endvidere, at der er stor træghed med hensyn til at ændre 

markedsandele. På kort sigt er det særdeles svært at flytte noget. Så hvis markedsandele skal 

erobres, må man arbejde på den lange bane. 

Det vil således være meget svært at opnå vækst ud over den generelle vækst (plus eller minus), som 

markedet vil komme til at opleve i takt med den økonomiske udvikling på Færøerne. Og jeg vil ikke 

kalkulere med, at dette sker for BankNordik. 

På lang sigt må man derfor antage, at BankNordik udvikler sin forretning i takt med udviklingen i 

den færøske økonomi. Der findes ikke prognoser for den økonomiske udvikling på Færøerne 

længere frem end til 2022. I stedet har jeg valgt at anvende prognoserne for udviklingen i den 

danske økonomi, når det kommer til perioden efter 2022. Meget taler for, at økonomierne på 

Færøerne og i Danmark ikke udvikler sig i takt år for år, men over en længere periode forekommer 

det ikke urimeligt at anvende de danske prognoser som tilnærmelse for udviklingen i den færøske 

økonomi.  

De fremtidige økonomiske resultater for BankNordik vil derfor i meget høj grad afhænge af, 

hvordan BankNordik er i stand til at arbejde effektivt og nedbringe omkostningerne. Banken er helt 

opmærksom på dette og f.eks. adresseres dette i investorpræsentationer og årsrapporter.22 

Omkostningseffektivitet bliver måske det vigtigste middel til at forbedre bankens rentabilitet.23 Men 

også mersalg til den enkelte kunde (i tillæg til udlån kommer pension/livsforsikring, forsikring, 

opsparing/investeringer mm.) kan føre til større indtægter og dermed lavere omkostninger i forhold 

til det samlede salg. 

Det er min personlige opfattelse, at BankNordik omdømmemæssigt og kompetencemæssigt er bedre 

stillet end Betri Banki.  

Omdømme er et område, hvor man på Færøerne ikke kan lave reklamekampagner for at fremstå 

anderledes end man er. Samfundet er transparent og i stand til at se igennem dig: du bliver i meget 

høj grad set, som du er. Du bliver altså dømt på, hvad du gør og ikke på, hvad du siger: det er ikke 

muligt at sælge sig på en fremtoning, der ikke reflekterer det sande billede. Kunsten på dette 

marked er at fastlægge og arbejde ud fra nogle grundlæggende værdier (etiske og 

forretningsmæssige), der finder genklang i samfundet. 

 
22 Se f.eks.: https://www.banknordik.com/-/media/banknordik/files/investor-relations/presentations/ir-presentation-
q3-2020.pdf s.14 eller BankNordik årsrapport 2020 s. 5: ”operational efficiency and automation”. 
23 Årsrapport BankNordik 2020, side 6. 

https://www.banknordik.com/-/media/banknordik/files/investor-relations/presentations/ir-presentation-q3-2020.pdf%20s.14
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Fokus må være på at bevare og udbygge kompetencerne hos medarbejderne for så længe som 

muligt at holde en højere kompetence end Betri Banki. For BankNordik giver det måske mening at 

satse på at fastholde sit omdømme som værende mere kompetent og derved være den mest 

attraktive bank for erhvervskunder og for kunder, der har behov for investeringsrådgivning/kapital-

forvaltning. Dette er ikke noget, der kommer af sig selv. Det kræver, at der fastsættes mål på 

området og styres efter disse mål. Det vil kræve ansættelse, uddannelse og fastholdelse af de bedste 

medarbejdere på de udvalgte områder: erhverv, investeringer. 

Udviklingen på Færøerne følger på mange områder udviklingen i Danmark, dog ofte med en hel del 

års forsinkelse. Der er derfor en forventning om stigende pensionsformuer og en større parathed i 

forhold til investeringer i værdipapirer. Dette forretningsområde kan derfor udvikles i fremtiden. 

Alle pengeinstitutter vil nok fremhæve, at de har en lav eller moderat risiko – og således også 

BankNordik, der fremhæver en lav eksponering i forhold til sektorer, hvor der historisk set har 

været stor risiko24. Det er meget svært ude fra at se, hvilken risiko en bank har. Man kan se på 

bankens opgørelse over samlede risikoeksponeringer, men man kan også se lidt på kreditrisikoen 

gennem fordelingen af udlån. 

Efter frasalget af de danske aktiviteter, har BankNordik 7,9 mia. i udlån.25 Heraf er 6% til den 

offentlige sektor (formentlig med meget lav risiko) mens resten er ligeligt fordelt mellem erhverv 

og privat. Af de 3,7 mia. kroner, der er udlånt til privat, er 3,3 mia. med pant i fast ejendom, og 88% 

af dette ligger indenfor 80% af ejendomsværdierne. På erhverv er der tale om stor spredning ud på 

sektorer. Fiskeri og landbrug tæller tilsammen 6% af de samlede udlån eller ca. 475 mio. kroner. 

Erhvervsbygninger med 11% (ca. 870 mio. kroner) og restgruppen ”Andet” -også med 11% - er de 

største sektorer.  

Problemet for det færøske marked kommer i forhold til markedets størrelse, økonomiens 

afhængighed af enkelte sektorer og den herved iboende risiko: Det færøske samfund kan til tider 

opleve meget store konjunkturudsving, hvilket påvirker hele økonomien og dermed også bankerne. 

Det er ikke muligt at diversificere sig væk fra det, som man kan kalde landerisikoen – stort set hele 

forretningen er geografisk afgrænset til Færøerne. Færøerne som samfund kan pludselig blive ramt 

af hændelser udefra: store internationale prisændringer på fiskeprodukter, alvorlig 

sygdomsudvikling i havbrugene, boykot af varer fra Færøerne eller lukning/handelsrestriktioner på 

de store markeder (Rusland, Kina eller EU).  

Mere effektivitet, lavere omkostninger og fokus på de mest attraktive kundegrupper, fokus på 

særlige produkter og mersalg26 (maksimere forretningsomfanget) til de enkelte kunder er for 

 
24 Se f.eks.: https://www.banknordik.com/-/media/banknordik/files/investor-relations/presentations/ir-presentation-
q4-2020.pdf s.5 
25 Se f.eks.: https://www.banknordik.com/-/media/banknordik/files/investor-relations/presentations/ir-presentation-
q4-2020.pdf s.12 
26 BankNordik omtaler dette som 360 grader rådgivning/salg. Se f.eks. Årsrapport BankNordik 2020, s. 15: ”An efficient 
digital organisation” 
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BankNordik vejen frem til de bedst mulige resultater fremover. Ud over de i dag 

indtjeningsmæssigt mest attraktive kunder, kan BankNordik også vælge at fokusere på de kunder, 

der i fremtiden ender i gruppen af attraktive kunder: f.eks. unge, der vælger at tage en 

længerevarende uddannelse.  

Helt overordnet er konklusionen, at BankNordik befinder sig på et modent marked uden de store 

vækstmuligheder. Og på det færøske bankmarked kan BankNordik ikke forfølge en strategi, hvor 

man udelukker enkelte ikke-attraktive kundegrupper eller ikke udbyder alle bankprodukter. Selv om 

man kan lægge særlig vægt på f.eks. medarbejderudvikling, på enkelte kundegrupper eller på 

særlige produkter, så er BankNordik nødt til at være en bank for alle kunder på Færøerne og at 

udbyde alle produkter.  
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3. Regnskabsanalyse 

 

3.1 Regnskabsanalyse BankNordik 

Gennem de sidste 11 år har BankNordik haft meget vekslende resultater. Det er en periode, som har 

været en meget turbulent tid for BankNordik.  

Udefra har Finanskrisen fra 2008 haft stor påvirkning på, hvordan det efterfølgende har været at 

drive bank. Der er sket store ændringer i de lovmæssige rammer, og fra Finanstilsynets side er der i 

høj grad lagt en større grad af kontrol ned over pengeinstitutterne. 

Men også interne forhold i BankNordik har medvirket til, at det har været en periode med mange 

forandringer. Den økonomiske krise på Færøerne først i halvfemserne blev virkelighed for alle 

færinger 6. oktober 1992, hvor Finanstilsynet lukkede Sjóvinnubankin (Søerhvervsbanken). 

Gennem indskud af midler fra den danske stat og det færøske landsstyre - igennem 

Finansieringsfonden af 1992 - blev banken dog reddet. I starten af 1993 stod det klart, at også den 

anden store bank på Færøerne, Føroya Banki (dengang datterselskab af Danske Bank), var i 

vanskeligheder.  

En aftale mellem Finansieringsfonden af 1992 og Danske Bank fører til, at Finansieringsfonden af 

1992 bliver hovedaktionær i begge banker. Da begge banker kort tid efter, får brug for yderligere 

kapital, bliver dette igen indskudt af Finansieringsfonden af 1992, og Danske Bank udtræder af 

ejerkredsen. I 1994 fusioneres de to banker under navnet Føroya Banki (i 2010 skifter Føroya Banki 

navn til BankNordik). 

Krisen på Færøerne først i halvfemserne var ikke bare en bankkrise. Det var en gennemgribende 

økonomisk krise, hvor år med et stort offentligt forbrug, udløsning af store offentlige garantier 

opstået i forbindelse med nybyggeri af fiskefartøjer og et fiskeri i en pludselig alvorlig krise med 

meget stort fald i de fiskede mængder, nærmest førte til en perfekt økonomisk storm for samfundet. 

Store politiske indgreb og et normaliseret fiskeri allerede igen midt halvfemserne førte Færøerne ud 

af den dybe økonomiske krise og til mere normale tilstande bare få år efter krisens indtog. 

Finansieringsfonden af 1992 overgik fra dansk styring til færøsk styring og eje, hvorved Føroya 

Banki i realiteten blev en (færøsk) offentlig ejet bank.  

En normaliseret drift - og muligheden for gennem slut-halvfemserne og de tidlige 00’ere at 

tilbageføre særdeles store nedskrivninger på udlånene - førte til en stærk bank. 

I 2005 fremlagde banken en strategisk plan frem om stor vækst og også en mulig privatisering af 

banken. Føroya Banki agtede sig at drive virksomhed uden for Færøerne. Først blev 500 mio. 

kroner udloddet i udbytte til landsstyret, men egenkapitalen var stadig rigelig til at sikre muligheden 

for vækst. I 2007 blev Føroya Banki børsnoteret. 

Op til finanskrisen var det vanskeligt at realisere ønskerne om vækst. Men efter finanskrisen åbnede 

sig nye muligheder. Første mulighed var i Island, hvor ellers hele Island reelt var krakket, men det 
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viste sig, at forsikringsselskabernes økonomi reelt ikke var særlig påvirket. I 2009 køber Føroya 

Banki 51% af det islandske forsikringsselskab Vørður. 

I 2010 går ønskerne om at få fodfæste i Danmark i opfyldelse, da Føroya Banki fra Sparbank køber 

deres filialnet i Grønland samt 9 filialer i Jylland og på Fyn. Samme år skifter banken navn til 

BankNordik. 

I 2011 køber BankNordik den sunde del af Amagerbanken: 90.000 kunder, 13 filialer og 200 

ansatte føjes til banken. Samme år annoncerer BankNordik en aftale med Færøernes Landsstyre, 

hvor intentionen er at købe 50% af det på Færøerne dominerende livsforsikringsselskab Føroya 

Lívstrygging. Senere blev dette køb dog udsat og endnu senere opgivet. 

I 2012 køber BankNordik de sidste 49% af det islandske forsikringsselskab Vørður. 

I ly af finanskrisen blev vækststrategien eksekveret, og de følgende år skulle fokus være på 

integration og rentabilitet.  

Men for aktionærerne var der i hvert fald ikke umiddelbart nogen gevinst at hente. Med finanskrisen 

fulgte en række restriktioner for pengeinstitutterne – bl.a. forbud mod udbytte og 

udbyttebegrænsning samt stigende kapitalkrav, hvilket også reducerede mulighederne for 

udlodning. Helt generelt var pengeinstitutter pludselig blevet upopulære i samfundet, og mindre tro 

på indtjening pressede kurserne på bankaktier. 

I 2015 gik BankNordik væk fra vækststrategien og ville i stedet være en mere fokuseret bank. I juni 

måned annonceres, at det islandske forsikringsselskab Vørður sættes til salg og i september samme 

år meddeler banken, at de danske erhvervsaktiviteter sættes til salg.  

I 2016 sælger banken 51% af aktierne i Vørður, mens et salg af de danske erhvervsaktiviteter 

opgives: i stedet må de danske erhvervskunder selv finde en ny bankforbindelse. I 2017 sælges de 

sidste 49% af Vørður. 

I Danmark er ambitionerne herefter at blive en fokuseret privatkundebank27, men dels er det svært 

at få en ordentlig rentabilitet i privatkundeforretningen og dels er kapitalkravet til denne del af 

forretningen ret stort – ikke mindst fordi BankNordik på grund af sin betydning på Færøerne er en 

SIFI-bank (med ekstra store kapitalkrav). Så efter at have været en privatkundebank i Danmark fra 

2016 skete et skifte i 2020, hvor det annonceres, at resten af de danske aktiviteter sælges til 

SparNord med virkning fra 202128. 

I den turbulente tid fra 2010 til 2021 har kursen for BankNordik aktien svinget meget: udviklingen 

er vist i figur 10, og det fremgår, at i højden har kursen nærmet sig 170, mens bunden har været en 

kurs, som er dykket under 60. 

 
27 Se f.eks.: BankNordik børsmeddelelse fra 23. september 2015 
28 Se f.eks.: BankNordik børsmeddelelse fra 22. december 2020 
 



 

30 
 

 
Figur 10: BankNordik: kursudvikling 2009 – 2021 

Kilde. Nasdaqomxnordic.com 

 

Det store kurstab i starten af perioden (2011 til 2013) kan formentlig tilskrives, at der var en negativ 

kursudvikling for pengeinstitutter generelt. 

På nasdaqomxnordic.com er der bl.a. mulighed for at få en graf over kursudviklingen for en valgt 

periode. Og man kan i samme graf lave sammenligning med andre virksomheder. I figur 11 er vist, 

hvordan kursen på BankNordik har udviklet sig siden 2009 og frem til i dag – sammenlignet med 

kursudviklingen for Danske Bank og for Sydbank.    

Figur 11: Kursudvikling 2009 til 2021 indekseret for Danske Bank, Sydbank og BankNordik 

Kilde: nasdaqomxnordic.com 
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Kurserne har fulgtes pænt ad fra 2010 til 2014 og igen fra 2019 til 2021. I perioden 2009 til 2011 og 

igen fra 2014 til 2018 steg kursen på Danske Bank og Sydbank voldsomt (til det dobbelte), mens 

kursen for BankNordik var relativt uforandret. Men i 2019 faldt kursen på både Danske Bank og 

Sydbank så meget, at de igen kom på niveau med BankNordik. Så hvis man betragter hele perioden, 

så har kurserne fulgtes nogenlunde ad: store svingninger i kursen for Sydbank og Danske Bank men 

en langt mere jævn udvikling for kursen på BankNordik. 

 

I figur 12 er årsregnskaberne for BankNordik 2009 til 2020 stillet op i hovedtal. Jeg har til formålet 

reformuleret resultatopgørelsen, således at årets resultat er justeret med anden totalindkomst for at 

finde frem til årets totalindkomst. Justeringerne vedrører posteringer, der enten er medtaget som 

totalindkomst i årsrapporterne eller posteret direkte over egenkapitalen. Der er tale om poster som 

valutakursregulering af udenlandske datterselskaber, værdiregulering af ejendomme, aktiebaserede 

aflønningsordninger, ændringer i regnskabspraksis vedrørende nedskrivninger og datterselskaber, 

værdiregulering af datterselskaber samt betaling til ”additional tier 1 capital” (hybrid kernekapital). 

Alle poster, der har reguleret egenkapitalen – bortset fra køb og salg af egne aktier samt betalt 

udbytte – er herefter med i opgørelsen af årets totalindkomst. 

BankNordik annoncerede i 2020, at bankens danske aktiviteter var solgt til Spar Nord Bank med 

virkning fra 1. marts 2021.29 Af denne grund har BankNordik opstillet resultatopgørelsen for 2020 

(og sammenligningstallene) for 2019 uden de danske aktiviteter. Resultatet af de danske aktiviteter 

er i stedet rapporteret i regnskabslinjen ”Discontinued operations, net of tax” – en nettoindkomst i 

2020 på 63,0 mio. kr. 

Opstillingen viser tydeligt, at der i perioden fra 2009 til 2020 har været tale om en bank i stor 

forandring. 

 
Figur 12: BankNordik – årets totalindkomst 2009 til 2020. Udvalgte regnskabsposter 

Kilde: Egen udarbejdelse ud fra årsrapporter BankNordik 2009 til 2020 

 

 
29 Børsmeddelelse 22. dec. 2020: ”BankNordik sells its Danish activities to Spar Nord”. 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Netto renteindtægter 278.220 258.853 374.143 387.216 413.204 468.652 497.751 574.032 613.265 547.005 479.520 410.171

Netto udbytte og provisioner 63.164 59.454 183.608 195.824 191.670 226.082 196.127 188.373 195.287 133.649 109.499 44.878

Netto rente- og gebyrindtægter 341.384 318.307 557.752 583.041 604.875 694.735 693.878 762.404 808.552 680.654 589.019 455.049

Netto rente- og gebyrindtægter samt nettoindtægt af forsikring 386.536 370.634 601.503 626.407 631.502 722.593 723.063 831.832 889.527 735.006 643.679 496.927

Andre driftsindtægter 7.086 12.470 19.947 33.534 39.187 58.499 43.703 63.547 39.029 26.862 420.528 -10.756

Udgifter til personale og administration -244.335 -262.513 -459.247 -453.630 -462.461 -514.003 -476.373 -543.390 -641.300 -597.263 -456.629 -210.778

Af- og nedskrivninger på materielle aktiver -7.592 -7.490 43.807 -28.217 -8.909 -514.151 -271.417 -27.582 -27.293 -21.178 -15.451 -4.742

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. 4.962 68.962 110.782 35.107 -18.228 -59.655 -111.014 -178.234 -148.169 -100.806 -200.233 -128.162

Resultat før skat 129.366 183.315 323.295 234.632 186.830 -368.855 -114.649 113.868 121.470 30.689 384.632 134.799

Årets resultat 166.186 206.631 262.097 189.078 221.874 -221.009 -127.412 92.396 103.073 31.671 311.341 110.641

Anden totalindkomst efter skat -6.906 -2.199 -46.689 0 -29.749 7.875 -14.604 20.230 -1.727 -5.246 11.844 157

Årets totalindkomst 159.280 204.432 215.408 189.078 192.126 -213.134 -142.016 112.626 101.347 26.425 323.185 110.798
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Netto rente- og gebyrindtægter steg fra 455,0 mio. kr. i 2009 til 808,6 mio. kr. i 2012. En vækst på 

78% på bare 3 år. Men fra 2012 er indtægterne faldet helt frem til 2019, hvor de var nede på 318,3 

mio. kr. I 2020 var så en vækst til 341,4 mio. kr. Denne udvikling er et resultat både af omfanget af 

aktiviteten (udlån/indlån) og af den gennemsnitlige udlåns- og indlånsrente, som igen er et resultat 

af markedsrenten, konkurrencen på markedet, risikoprofilen for udlån mm.  

I figur 13 illustreres udviklingen i rente for udlån og indlån og forskellen mellem disse 

(rentemarginalen) gennem perioden. 

 
Figur 13: Udvikling i gennemsnitlig rente på udlån og indlån 2009 til 2020 

Kilde: Egen udarbejdelse efter BankNordik årsrapporter 2009 til 2020 

 

Det ses, at den gennemsnitlige rente på udlån er faldet igennem hele perioden – et fald fra 6,95% i 

2009 til 3,35% i 2020 – et fald på over 50%. Uden tvivl en udvikling, som primært er dikteret af 

udviklingen i markedsrenten (og måske i en lille grad af sammensætningen af udlånene). 

I 2009 havde betalte BankNordik i gennemsnit 2,11% for indlån. Dette var konstant faldende frem 

til 2018, hvor indlånsrenten i gennemsnit var 0,0%. I 2019 opkrævede BankNordik i gennemsnit 

0,03% fra indskyderne, men i 2020 var den negative rente slået igennem, og indskyderne måtte i 

gennemsnit betale 0,36%. 

Rentemarginalen kulminerede med 5,08% i 2013 men faldt herefter frem til 2019. I 2020 kom et 

vendepunkt, idet rentemarginalen nåede bunden i 2019 og havde en lille stigning fra 3,68% til 

3,71% fra 2019 til 2020. De mange års fald i rentemarginalen ser ud til at være fladet ud i de seneste 

tre år, hvor rentemarginalen har været nogenlunde stabil. 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Udlån (gns for året), tkr. 7.453.451 9.932.682 9.746.952 9.339.031 9.907.909 10.583.345 10.475.904 10.881.501 11.535.797 10.221.778 7.806.112 7.282.268

Renteindtægt udlån, tkr. 249.341 362.346 369.307 388.253 429.594 510.370 569.324 628.770 713.826 637.973 520.775 506.276

Gnnemsnitsrente på udlån 3,35% 3,65% 3,79% 4,16% 4,34% 4,82% 5,43% 5,78% 6,19% 6,24% 6,67% 6,95%

Indlån (gns for året), tkr. 8.177.221   13.500.074 13.050.463 12.656.310 12.636.115 12.436.453 12.674.593 12.551.793 10.767.987 9.203.694   7.142.260   5.495.375   

Nettorenter indlån, tkr. 29.562 3.781 -41 -9.733 -17.559 -36.781 -76.528 -87.299 -126.875 -127.901 -126.216 -115.947

Gennemsnitsrente på indlån 0,36% 0,03% 0,00% -0,08% -0,14% -0,30% -0,60% -0,70% -1,18% -1,39% -1,77% -2,11%

Rentemarginal 3,71% 3,68% 3,79% 4,08% 4,20% 4,53% 4,83% 5,08% 5,01% 4,85% 4,90% 4,84%
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Figur 14: BankNordiks balance i hovedtal 2009 til 2020 

Kilde: Egen udarbejdelse efter BankNordik årsrapporter 2009 til 2020 

 

Balancen (se figur 14) viser også, at udlånene voksede fra 6.937,6 mio. kr. i 2009 til 11.768,9 mio. 

kr. i 2011 – en stigning på 70% på bare 2 år. Fra 2011 til 2019 faldt udlån til 9.908,9 mio. kr. – et 

fald på 1.860,0 mio. kr. over 8 år, eller ca. 16% i alt. Men fra 2019 til 2020 (hvor de danske udlån 

ikke længere er medregnet) falder udlånet til 7.609,7 mio. kr. eller et fald på 23%. Og tilbage på et 

niveau, som ikke er meget højere end i 2009. 

Af figur 12 fremgår, at resultatet i 2010 er meget stærkt påvirket af, at BankNordik i forbindelse 

med børsintroduktionen af det færøske opdrætsselskab Bakkafrost på Oslo Børs sælger sin 

ejerandel af Bakkafrost (”Andre driftsindtægter”). Siden et større kollaps i opdrætsindustrien på 

Færøerne i 2003-2004, hvor sygdommen ILA næsten udryddede hele opdrætsindustrien, blev 

banken nødt til at overtage ejerandel i forskellige opdrætsselskaber. Gennem sammenlægninger 

kom banken til at eje en stor del af Bakkafrost, og ved børsnoteringen af Bakkafrost i 2010 

realiserede BankNordik en gevinst på 380 mio. kr.30 

Men perioden fra 2009 til 2014 var også præget af store nedskrivninger på udlån (kulminerende 

netop i 2010 med over 200 mio. kr.). I 2015 og 2016 var nedskrivningerne mere beskedne og i 

perioden 2017-2020 har der hvert eneste år været et positivt bidrag til resultatet fra tilbageføring af 

nedskrivninger. Dette er selvfølgelig ikke en holdbar indtægt: på sigt vil posten være en 

omkostning. 

Med en faldende markedsrente er også rentemarginalen faldet, hvilket har betydet et pres på 

indtjeningen i pengeinstitutter generelt. 

 
30 BankNordik børsmeddelelse 24. marts 2010: ”Frasalg af Bakkafrost giver Føroya Banki en gevinst på 380 millioner” 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Aktiver:

Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi 473.357 509.864 519.638 431.017 527.019 670.936 756.070 681.617 1.038.103 1.022.408 1.013.704 866.668

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 7.134.544 9.399.022 9.436.840 9.106.408 8.613.618 10.004.244 9.735.439 9.778.682 10.264.599 10.746.484 7.660.959 6.070.892

Obligationer til dagsværdi 4.472.621 5.599.529 4.565.087 4.262.730 4.677.230 3.398.816 3.534.678 3.493.271 2.881.904 2.508.938 3.497.466 1.252.056

Immaterielle aktiver 2.432 9.957 6.678 0 0 0 529.730 798.141 807.268 801.957 407.732 39.312

Aktiver bestemt for salg 3.222.406 1.500 20.364 6.302 11.974 616.682 51.771 58.168 25.811 168.980 160.794 175.908

Aktiver tilsammen 17.290.303 18.173.399 16.703.555 15.784.953 15.552.094 16.247.814 16.535.501 17.084.562 17.608.966 17.086.357 14.243.358 10.267.021

Passiver:

Indlån og anden gæld 7.733.408 14.367.685 13.432.229 12.632.463 12.668.697 12.680.157 12.603.533 12.192.748 12.745.653 12.910.837 8.790.321 5.496.550

Andre passiver 6.725.999 309.825 170.920 147.883 200.995 245.840 349.348 374.714 383.699 410.515 302.684 94.046

Gæld i alt 14.620.926 15.662.763 14.465.532 13.711.880 13.367.227 13.983.107 13.941.074 14.249.980 14.780.077 14.252.243 11.999.400 8.367.458

Hensættelser i alt 22.749 23.461 32.805 30.112 40.573 46.196 136.552 153.139 103.096 45.707 27.238 33.157

Efterstillet gæld i alt 375.604 374.840 223.477 222.868 222.259 452.177 458.680 525.445 672.431 830.711 203.240 203.285

Samlet gæld 15.019.280 16.061.065 14.721.814 13.964.861 13.630.060 14.481.479 14.536.307 14.928.564 15.555.604 15.128.662 12.229.878 8.603.899

Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.682 42.474 43.877

Aktiekapital 192.000 192.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

Foreslået udbytte 48.000 67.200 70.000 40.000 300.000 20.000 20.000 15.000 10.000 0 40.000 0

Egenkapital 2.271.024 2.112.335 1.981.742 1.820.092 1.922.035 1.766.335 1.999.195 2.155.998 2.053.362 1.952.013 1.971.006 1.619.245

Samlet gæld og egenkapital 17.290.303 18.173.399 16.703.555 15.784.953 15.552.094 16.247.814 16.535.501 17.084.562 17.608.966 17.080.675 14.200.884 10.267.021
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Der har derfor bl.a. været fokus på at øge gebyr- og provisionsindtægterne, og udviklingen for 

BankNordik på dette område er illustreret i figur 15. 

 

  
Figur 15: BankNordik: gebyr- og provisionsindtægter 2009 til 2020 

Kilde: Egen udarbejdelse efter BankNordik årsrapporter 2009 til 2020 

 

Med udvidelse af forretningen til også at have aktivitet i Danmark blev niveauet for gebyr- og 

provisionsindtægter øget markant fra 2009 til 2012 – fra 42,5 mio. kr. til 199,1 mio. kr. Indtægterne 

kulminerede i 2015 med 232,4 mio. kr., men nedlæggelsen af erhvervsaktiviteterne i Danmark 

betyder et fald i indtægterne – og fra 2018 til 2019 (uden de danske aktiviteter) falder indtægterne 

markant fra 185,1 mio. kr. til 59,6 mio. kr. I 2009 er der kun tale om det færøske marked. I 2020 er 

der tale om det færøske plus det grønlandske marked. Og med en indtægtsstigning fra 42,5 mio. kr. 

i 2009 til 64,6 mio. kr. i 2020 er der i procent tale om en rimelig pæn stigning, men slet ikke noget, 

der kan kompensere for de faldende nettorenteindtægter. Og når resultatet i 2020 alligevel er bedre 

end resultatet fra 2009, skyldes dette primært, at nedskrivninger på udlån var en omkostning på 128 

mio. kr. i 2009, mens det udgjorde en mindre indtægt i 2020 (se figur 12). 

Med det nye set-up – pres på rente- og gebyrindtægterne og et reduceret forretningsomfang – bliver 

det nødvendigt at have øget fokus på omkostningerne. Lønomkostningerne er den største 

udgiftspost i regnskaberne. De varierer over perioden i takt med ændringen i aktivitetsniveauet. Fra 

2009 til 2012 tre-dobles lønomkostningerne, men siden er lønomkostningerne reduceret hvert år 

(lige undtagen fra 2017 til 2018). Og niveauet i 2020 ligger ikke ret langt fra 2009 omkostningerne 

– i forhold til 2009 har BankNordik i 2020 dog også en tilstedeværelse på Grønland, men ser man 

bort fra det, kan man næsten sige, at banken startede på en rejse i 2009, men i 2020 er banken stort 

set kommet tilbage til udgangspunktet. 

Resultaterne i 2014 og 2015 skiller sig ud i negativ retning ved at udvise underskud på 142,0 mio. 

kr. henholdsvis 213,1 mio. kr. I forbindelse med opkøbene i Island og i Danmark endte saldoen for 

immaterielle aktiver (goodwill), eller ”overprisen” for køb af aktierne/aktiverne helt oppe over 800 

mio. kr. Manglende rentabilitet fra de tilkøbte aktiver førte til nedskrivning på goodwill på 262 mio. 

kr. i 2014 og 480 mio. kr. i 2015 – resulterende i de meget store underskud de pågældende år. Den 

resterende saldo på goodwill blev i 2015 omposteret til værdien af Vørður (aktiver bestemt til salg).   

Ellers viser balancen, at etableringen på det danske marked særligt gav en stigning i indlån. I 2009 

var indlån mindre end udlån, men dette billede blev markant ændret i perioden fra 2010 til 2019, 

hvor BankNordik havde store indlånsoverskud. I 2020 (hvor udlån og indlån i Danmark ikke 

længere er indregnet) er der stort set balance mellem indlån og udlån. Det meget store 

indlånsoverskud på 4.458,8 mio. kr. i 2019 er forsvundet med frasalget af de danske aktiviteter (se 

figur 14). 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Gebyrer og provisionsindtægter 64.559 59.627 185.071 204.302 196.605 232.418 205.424 200.515 199.065 143.950 96.368 42.498
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Det er værd at notere sig, at BankNordik i hele perioden har benyttet sig af efterstillede lån til at 

forbedre solvensen, og dermed ikke komme i problemer i forhold til kravene til egenkapitalens 

størrelse. Med købet af de sunde dele af Amagerbanken i 2011 øges de efterstillede lån til 830,7 

mio. kr. Siden reduceres dette jævnt (formentlig for at reducere renteomkostningerne). Med 

indstillingen af de danske erhvervsaktiviteter i Danmark i 2015 reduceres de samlede 

risikoeksponeringer, og efterstillede lån nedbringes til 222,3 mio. kr. I 2019 og 2020 er efterstillede 

lån igen øget (til ca. 375 mio. kr.), idet BankNordik i 2019 optog hybrid kernekapital på 150 mio. 

kr. Med de nye kapitalkrav (og mulighed for at opfylde dem med forskellige 

egenkapitalinstrumenter), bliver det et vigtigt punkt for BankNordik (og pengeinstitutterne generelt) 

at optimere kapitalstrukturen. 

Den historiske udvikling i solvensen for BankNordik er illustreret i figur 16. Til figuren er at sige, 

at myndighedskravene til solvensen over perioden er steget kraftigt. Den egentlige kernekapital 

svarer til den solvens, som kommer fra aktionærernes egenkapital. I kapitalgrundlaget er hybrid 

kernekapital og supplerende kapital desuden medregnet. 

I 2009 havde BankNordik en meget høj solvens. Med købet af SparBank filialerne i 2010 og købet 

af de sunde dele af Amagerbanken i 2011 faldt solvensen markant – der var tale om, at BankNordik 

gabte over en meget stor mundfuld. Og kapitalgrundlaget måtte da også forbedres gennem optagelse 

af efterstillede lån, som kunne tælle med i kapitalgrundlaget. I årene fra 2011 til 2015 sker en 

langsom opbygning af den egentlige kernekapital med en nogenlunde samtidig nedbringelse af 

efterstillede lån, således at kapitalgrundlaget dog holdes intakt. I 2016 reduceres de samlede 

risikoeksponeringer ved frasalget af Vørður og nedlæggelse af erhvervsudlån i Danmark. Der 

udbetales et ekstraordinært udbytte på 300 mio. kr., men alligevel stiger solvensen fra 2015 til 2016. 

Siden er den gradvise opbygning af solvensen fortsat – men i 2019 og 2020 med en større andel på 

efterstillede lån. For 2020 er ikke regnet med indvirkningen fra frasalget af de danske aktiviteter. 
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Figur 16: BankNordik: egentlig kernekapital og kapitalgrundlag 2009 til 2020 

Kilde: Egen udarbejdelse efter BankNordik årsrapporter 2009 til 2020. 

 

Om udbytte-politikken er at sige, at den har vekslet noget i perioden. I 2009 var der ikke noget 

udbytte pga. finanskrisen, men i 2010 var udbyttet 4 kr. pr. aktie (i alt 40 mio. kroner). I årene 

2011-2015 var banken tilbageholdende med udbyttebetalinger, formentlig for at opbygge solvensen. 

I disse år lå udbyttet fra 0 til 2 kr. pr. aktie svarende til 0 til 20 mio. kr. i udbytte. Som ovenfor 

nævnt blev der et ekstraordinært udbytte i 2016 på 30 kr. pr. aktie (i alt 300 mio. kr.) som følge af 

frasalget af Vørður og nedlæggelse af erhvervsafdelingen i Danmark. I 2017 og 2018 var udbyttet 4 

kr. pr. aktie henholdsvis 7 kr. pr. aktie (tilsammen 40 mio. kr. henholdsvis 70 mio. kroner). 

Oprindelig foreslog banken også et udbytte på 7 kr. pr. aktie for 2019, men udbyttebetalingen blev 

suspenderet pga. corona-krisen (efter henstilling fra Finanstilsynet). For 2020 blev udbyttet 5 kr. pr. 

aktie, og eftersom aktiekapitalen i 2019 blev nedskrevet fra 200 mio. kr. (10 mio. aktier) til 192 

mio. kr. (9,6 mio. aktier), svarer dette til 48 mio. kr. 

 

3.2. Komparativ analyse 

Som potentiel investor i BankNordik er det vigtigt at se på, hvorledes banken klarer sig i forhold til 

sammenlignelige pengeinstitutter. 

Først og fremmest kan man sige, at BankNordik er noteret på Københavns Fondsbørs. Derfor er det 

oplagt at sammenligne med øvrige pengeinstitutter på samme børs.  
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Finanstilsynet grupperer pengeinstitutterne efter størrelse – hvor dog de færøske pengeinstitutter 

alle er placeret i en særlig gruppe. Størrelsen på et pengeinstitut defineres ud fra den arbejdende 

kapital, der opgøres som summen af indlån, udstedte obligationer, efterstillede kapitalindskud samt 

egenkapitalen; alt i alt en størrelse, der ikke ligger langt fra balancesummen. 

Gruppe 1 er defineret som pengeinstitutter med en arbejdende kapital over 75 mia. kr.: hertil hører 

Danske Bank, Jyske Bank, Sydbank, Nykredit Bank og SparNord Bank. I denne gruppe er der fra et 

investorsynspunkt tale om aktier med en god likviditet, om end likviditeten naturligvis er bedst for 

de allerstørste banker; Danske Bank og Jyske Bank. Blandt investorerne i disse banker vil man nok 

ofte finde både store, inden- og udenlandske, institutionelle og professionelle investorer, hvilket ud 

over likviditet i aktien sikrer en mere præcis prisfastsættelse. Mange analytikere arbejder med 

gruppe 1 institutter, hvilket også sikrer en bedre prisfastsættelse. 

Gruppe 3 institutter er institutter med en arbejdende kapital der er større end 750 mio. kroner men 

mindre end 12 mia. kroner. Gruppe 4 institutter er de helt små pengeinstitutter med en arbejdende 

kapital under 750 mio. kroner. 

Gruppe 2 institutter er banker med en arbejdende kapital på over 12 mia. kroner men under 75 mia. 

kroner. Målt på balancen ultimo 2020 ville BankNordik have været i denne gruppe (hvis den ikke 

havde været grupperet under ”Færøerne”). Med frasalget af de danske aktiviteter kan BankNordik 

falde lige under grænsen og størrelsesmæssigt blive et Gruppe 3 institut. I forhold til mange af 

Gruppe 2 institutterne (som ikke har en balance langt over 12 mia. kroner) er der dog alligevel ikke 

den store forskel i størrelse.  

Blandt Gruppe 2 institutterne (tilsammen 11) er der 6 børsnoterede pengeinstitutter, mens der i 

Gruppe 3 institutterne er 11 børsnoterede selskaber. For små pengeinstitutter er der fare for 

manglende likviditet i aktien, manglende kendskab til aktien og en relativt stor usikkerhed i 

prisfastsættelsen. Og det gør alt andet lige små pengeinstitutter mindre attraktive som 

investeringsobjekt. 

Men ligesom danskere normalt har en præference for at investere i danske aktier (frem for 

udenlandske aktier), så vil også lokalbefolkningen i et givent område som udgangspunkt have en 

præference for at investere i et lokalt pengeinstitut; dels er der den lokale tilknytning, men der er 

også tale om, at man som investor har et bedre kendskab til den lokale virksomhed. Dette forhold er 

selvfølgelig også gældende for BankNordik.  

I forhold til at måle BankNordik op imod sammenlignelige pengeinstitutter, har jeg fundet det mest 

hensigtsmæssigt at vælge de børsnoterede pengeinstitutter fra Gruppe 2, samt Betri Banki fra 

Færøerne og Grønlandsbanken fra Grønland. Den sidste hører til blandt de største i Gruppe 3, men 

er akkurat for lille til at komme ind i Gruppe 2. På mange måder er den måske interessant som 

sammenligningsgrundlag for BankNordik. Selvom det færøske og grønlandske samfund slet ikke 

ligner hinanden, er der dog tale om små samfund, hvor BankNordik og Grønlandsbanken hver for 

sig har en dominerende stilling. Betri Banki er i modsætning til de øvrige udvalgte pengeinstitutter 
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ikke et børsnoteret selskab. Betri Banki og Grønlandsbanken er også relevante som 

sammenligningsgrundlag, fordi det er på disse to markeder, at BankNordik vil operere i fremtiden. 

Der opstilles derfor en komparativ analyse for BankNordik i forhold til: 

- Lån og Spar Bank 

- Sparekassen Sjælland-Fyn 

- Ringkøbing Landbobank 

- Vestjysk Bank 

- Jutlander Bank 

- Grønlandsbanken, og 

- Betri Banki 

 

I figur 17 ses i komprimeret form resultatopgørelsen for de omtalte pengeinstitutter, idet der er taget 

udgangspunkt i den af pengeinstitutterne opgjorte totalindkomst og tillagt indtægter/omkostninger, 

der er posteret direkte på egenkapitalen. I BankNordiks resultat indgår et nettoresultat på 63,0 mio. 

kr. fra de danske aktiviteter. 

 
Figur 17: Årets totalindkomst 2020 for udvalgte pengeinstitutter. 

Kilde: Egen udarbejdelse efter de pågældende pengeinstitutters årsrapporter 2020. 

 

Umiddelbart er det Ringkøbing Landbobank, der skiller sig ud med en langt større totalindkomst 

end de øvrige pengeinstitutter. Målt på netto rente- og gebyrindtægter er det da også langt det 

største pengeinstitut. Hvis resultatet af de ophørende (danske) aktiviteter trækkes ud af resultatet for 

BankNordik, kommer årets totalindkomst ned på niveau med Betri Banki. 

En komprimeret balance for de samme pengeinstitutter er opstillet i figur 18: 

Lån og Spar Sparekassen Ringkøbing Vestjysk Jutlander Grønlands- Betri

BankNordik Bank Sjælland-Fyn Landbobank Bank Bank banken Banki

Netto rente- og gebyrindtægter 341.384 841.015 1.149.268 2.052.822 821.248 790.451 326.513 294.579

Netto rente- og gebyrindtægter samt nettoindtægt af forsikring 386.536 841.015 1.149.268 2.052.822 821.248 790.451 326.513 294.579

Kursreguleringer -16.968 48.344 16.198 126.079 64.659 90.838 136 8.158

Af- og nedskrivninger på materielle aktiver -7.592 -62.660 -66.012 -29.241 -17.489 -36.246 -6.948 -4.021

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. 4.962 -38.074 -160.927 -233.348 -28.533 -29.177 -12.828 237

Resultat før skat 129.366 195.353 241.880 1.144.310 327.784 282.336 130.898 110.260

Årets resultat 166.186 153.172 228.655 919.714 302.551 229.844 96.227 90.519

Totalindkomst:

Værdiregulering af ejendomme 0 30.734 -1.479 0 0 0 4.140 0

Aktiebaseret aflønningsordning 0 0 0 8.018 0 0 0 0

Betaling til "Additional tier 1 capital"/hybridkapital -6.906 0 -24.476 0 -13.161 -1.791 0 0

Anden totalindkomst efter skat -6.906 28.181 -25.958 7.457 -13.822 -1.963 3.014 0

Årets totalindkomst 159.280 181.353 202.697 927.171 288.729 227.881 99.241 90.519
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Figur 18: Komprimeret balance ultimo 2020 for udvalgte pengeinstitutter. 

Kilde: Egen udarbejdelse ud fra årsrapporterne 2020 for de pågældende pengeinstitutter 

 

Her fremgår det tydeligt, at Ringkøbing Landbobank er langt det største institut – målt på balancen 

ca. dobbelt så stor som det næststørste af de øvrige pengeinstitutter. Størrelsen på udlån/indlån 

afspejler gennemgående størrelsesforholdene på balancerne. Men mens BankNordik og Ringkøbing 

Landbobank har nogenlunde samme størrelse på udlån som på indlån, har de øvrige pengeinstitutter 

alle relativt store indlånsoverskud – specielt Lån og Spar Bank samt Sparekassen Sjælland-Fyn.  

Især Ringkøbing Landbobank funder sig gennem udstedte obligationer, men hele 5 ud af de 8 

pengeinstitutter supplerer deres egenkapital med efterstillet gæld; målt i forhold til egenkapitalen er 

det særligt Sparekassen Sjælland-Fyn, der har optaget meget efterstillet gæld (forholdet efterstillet 

gæld/egenkapital er 32%). Men også BankNordik, Ringkøbing Landbobank og Vestjysk Bank har 

relativt meget efterstillet gæld (mellem 16% og 19% af egenkapitalen). Lån og Spar Bank har mere 

beskedne 5%, mens Jutlander, Grønlandsbanken og Betri Banki slet ikke har efterstillet gæld. 

Når det kommer til spørgsmålet, om hvor godt de enkelte pengeinstitutter klarer sig, kan man 

indledningsvis få et overblik ved at se på, hvorledes pengeinstitutterne i 2020 var i stand til at 

forrente deres egenkapital. Dette er illustreret i figur 19, hvor der er taget udgangspunkt i årets 

totalindkomst, der måles i forhold til aktionærernes andel i egenkapitalen (dvs. at hybrid 

egenkapital ikke er medregnet som egenkapital, mens renteudgiften er indregnet i afkastet). 

Egenkapitalen er opgjort som et simpelt gennemsnit af primo- og ultimo egenkapitalen.  

 

Lån og Spar Sparekassen Ringkøbing Vestjysk Jutlander Grønlands- Betri

BankNordik Bank Sjælland-Fyn Landbobank Bank Bank banken Banki

Aktiver:

Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi 473.357 0 0 0 0 12867 0 0

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 7.134.544 13.808.022 11.951.447 36.241.166 9.331.543 8.491.523 4.006.248 6.414.458

Obligationer 4.472.621 5.178.391 6.149.650 6.636.965 6.159.587 6.288.126 885.752 2.849.599

Immaterielle aktiver 2.432 113.571 91.251 1.034.838 0 138.031 0 0

Aktiver bestemt for salg 3.222.406 0 0 6.368 0 8.341 0 100

Aktiver tilsammen 17.290.303 27.425.637 27.266.144 54.862.129 23.105.052 20.662.383 7.438.325 10.057.723

Passiver:

Indlån og anden gæld 7.733.408 24.414.774 20.000.941 34.938.565 13.409.203 13.810.978 5.847.772 8.057.487

Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 0 100.000 198.656 2.361.796 0 76.257 0 0

Andre passiver 6.725.999 633.880 321.028 591.109 550.630 551.207 60.452 130.100

Gæld i alt 14.620.926 25.207.248 23.196.970 45.042.196 19.408.570 17.146.155 6.175.545 8.207.745

Hensættelser i alt 22.749 51.664 117.434 124.908 103.625 85.507 85.863 36.743

Efterstillet gæld i alt 375.604 100.000 955.531 1.549.150 502.961 0 0 0

Samlet gæld 15.019.280 25.358.912 24.269.935 46.716.254 20.015.156 17.231.662 6.261.408 8.244.488

Egenkapital 2.271.024 2.066.725 2.996.209 8.145.876 3.089.896 3.430.721 1.176.917 1.813.235

Samlet gæld og egenkapital 17.290.303 27.425.637 27.266.144 54.862.130 23.105.052 20.662.383 7.438.325 10.057.723
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Figur 19: ROE (egenkapitalafkast 2020 for udvalgte pengeinstitutter). 

Kilde. Egen udarbejdelse efter årsrapport 2020 for de pågældende pengeinstitutter. 

 

Ringkøbing Landbobank har den bedste rentabilitet i 2020. BankNordik kommer ind på en plads 

som nr. 5 af i alt 8 pengeinstitutter, så de er lidt i den tunge ende af feltet. Og afstanden til bunden 

af feltet er ikke ret stor. Dog ligger Betri Banki sidst med en ret stor margin til de øvrige. 

Jeg har også lavet en beregning for ”BankNordik fortsættende”. Her har jeg i resultatet korrigeret 

resultatet for BankNordik med hensyn til de ophørende aktiviteter (den danske forretning). Og så 

bliver ROE i stedet 4,4% - suverænt det dårligste resultat. Men sammenligningen er ikke helt fair; 

med frasalget af de danske aktiviteter er egenkapitalen alt for stor til den fortsættende aktivitet. 

Dette er vel også en grund til, at BankNordik har meldt ud, at der de kommende to år bliver 

udloddet 700 mio. kr. i ekstraordinært udbytte som følge af frasalget. Hvis man så i stedet sætter 

resultatet for 2020 (uden ophørende aktiviteter) i forhold til en egenkapital, der er 700 mio. kroner 

lavere end i 2020, ville beregningen give et ROE på 6,5%. En mærkbar forbedring fra de 4,4%, men 

i sig selv ikke nok til at komme bort fra sidstepladsen i feltet – hvis man ser bort fra Betri Banki. 

Et helt kort blik på institutternes driftsregnskaber viser, at en del af forklaringen på det gode afkast i 

2020 for de tre bedste pengeinstitutter (Ringkøbing Landbobank, Vestjysk Bank og Lån og Spar 

Bank) er, at de alle i 2020 havde en stor indtægt på posten ”Kursreguleringer”. Her er BankNordik 

langt bagefter! 

ROE viser, hvor effektivt pengeinstituttet drives: hvor godt det er til at forrente sin egenkapital. 

Men for en investor er dette kun den ene side af mønten: den anden side er, hvad prisen er for 

aktien. Udtrykt helt simpelt: hvis kursen på aktien svarer til indre værdi (både primo og ultimo), vil 
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afkastet af investeringen svare til instituttets ROE. Men hvis nu kursen kun er halvdelen af indre 

værdi (og holder denne værdiansættelse), vil afkastet kunne være langt større: kursstigning på 

aktien vil som udgangspunkt kun være halvdelen af årets overskud, men for den del af indtjeningen, 

der udbetales som udbytte, vil man så at sige få et ”dobbelt afkast”. 

Nøgletallet P/E illustrerer, hvor meget investor betaler for at få en andel i virksomhedens overskud: 

hvad er prisen for at få én krone i overskud. Den reciprokke brøk fortæller omvendt, hvor stort 

afkast investor får. En P/E på 8 betyder, at man betaler 8 kroner for 1 krones overskud – omvendt 

forventer man et afkast på 12,5% (1/8). Det interessante er imidlertid ikke den historiske E, men 

derimod den forventede (fremtidige) E. 

I figur 20 er vist pengeinstitutternes egenkapitalafkast (ROE) som totalindkomst for året i forhold til 

gennemsnittet af aktionærernes andel af egenkapitalen primo og ultimo.  

Jeg har endvidere beregnet investorafkast for en investor, der købte aktier 01.01.20: heri indgår 

udbetalt udbytte i året samt kursstigning fra 01.01.20 til 01.01.21. 

I figur 20 er yderligere beregnet P/B (kurs/Indre værdi) primo og P/B ultimo (kurs i forhold til 

aktionærernes andel af egenkapitalen) samt P/E primo og ultimo (kurs primo/ultimo i forhold til 

totalindkomsten i 2020 fratrukket forrentning af hybrid egenkapital). Da Betri Banki ikke er 

børsnoteret, er denne ikke med i sammenligningen. 

 
Figur 20: ROE, afkast af investering, P/B og P/E for udvalgte pengeinstitutter. 

Kilde: Egen udarbejdelse efter årsrapport 2020 for udvalgte pengeinstitutter. 

 

I 2020 fik pengeinstitutterne ikke lov til at udbetale udbytte pga corona, men Ringkøbing og 

Jutlander var så tidligt ude med deres generalforsamlinger, at de rent faktisk nåede at udbetale 

udbytte inden beslutningen om forbud mod udbytte blev annonceret. De øvrige pengeinstitutter 

måtte afholde sig fra at give udbytte.  
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Egenkapitalafkast 7,3% 9,1% 6,9% 11,8% 9,8% 6,8% 8,8%

Kurs primo 110,0 448,0 89,4 514,0 3,1 192,0 550,0

Kurs ultimo 152,0 490,0 90,0 554,0 2,8 193,0 590,0

Udbetalt udbytte 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 4,0 0,0

Afkast ved investering 01.01.20 til 01.01.21 38,2% 9,4% 0,7% 9,1% -11,8% 2,6% 7,3%

P/B primo 0,50               0,81               0,54               2,06               1,38               0,51               0,92               

P/B ultimo 0,64               0,82               0,52               2,01               1,11               0,48               0,90               

P/E (pris primo) 6,63               8,58               7,66               16,94             13,42             7,24               9,98               

P/E (pris ultimo) 9,16               9,38               7,71               17,62             11,83             7,28               10,70             
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En investor måtte derfor få sit afkast alene ved kursstigning på aktien. Og teoretisk set burde 

manglende udbyttebetaling give sig udslag i kursstigning, således at manglende udbytte i sig selv 

ikke burde påvirke afkastet. 

Hvor BankNordik i 2020 lå i den tunge ende af feltet med hensyn til rentabilitet, har den lave pris 

på aktien primo 2020 sammen med en stor kursstigning givet et afkast for året, der langt overstiger 

afkastet på en investering i de øvrige pengeinstitutter. Afkastet var på hele 38,2% - et afkast der 

skyldes en kraftig kursstigning sidst på året som følge af det annoncerede frasalg af de danske 

aktiviteter. 

En investering i Lån og Spar Bank, Ringkøbing Landbobank henholdsvis Grønlandsbanken ville 

have givet pæne afkast på 9,4%, 9,1% og 7,3% i 2020. 

Havde man primo året investeret i Jutlander Bank eller Sparekassen Sjælland-Fyn havde man fået 

beskedne afkast (2,6% eller 0,7%). 

Vestjysk Bank var i 2020 den dårligste investering. Pga. et ret stort kursfald var afkastet -11,8%. 

Ser man på kursen i forhold til indre værdi, så lå BankNordik helt nede på 0,5 primo året, men 

ultimo året var P/B 0,64. Primo året lå BankNordik således med den laveste P/B men dog på et 

niveau, der var sammenligneligt med Sparekassen Sjælland-Fyn og Jutlander Bank. Ultimo året 

ligger BankNordik noget over Sparekassen Sjælland-Fyn og Jutlander Bank, men stadig med stor 

afstand op til de øvrige. Bemærkelsesværdigt er, at P/B for Ringkøbing Landbobank var over 2 

både primo og ultimo året. Vedrørende BankNordik kan man måske sige, at markedet har sat en 

højere P/B for BankNordik i en ny og slankere udgave. 

Vestjysk Bank lå med en høj P/B primo året, men ultimo året nærmer de sig 1. De to sidste 

(Grønlandsbanken og Lån og Spar Bank) ligger lidt lavere end 1. 

Når man ser på P/E, har tallet ændret sig en del for BankNordik pga. kursstigningen i året. For de 

øvrige pengeinstitutter er forskellen ikke så stor fra primo til ultimo. Ultimo året ligger BankNordik 

på 9,2. To af de øvrige befinder sig i niveauet 7-8 (pengeinstitutterne med den dårligste rentabilitet), 

tre andre befinder sig i niveauet 9-12, mens Ringkøbing har et P/E ultimo 2020 på 17,6 og dermed 

markant højere end de øvrige pengeinstitutter. Investorernes tillid til den fremtidige indtjening i 

Ringkøbing er således markant højere end for de øvrige institutter. 

At vælge et enkelt år som sammenligningsgrundlag kan være problematisk. Flere år ville give et 

mere langsigtet billede. For et enkelt år kan specielle forhold påvirke aktiekursens udvikling: for 

BankNordik således det forhold, at der blev annonceret et frasalg af de danske aktiviteter. Man må 

så omvendt konstatere, at de danske aktiviteter i sig selv tidligere har trukket markedsværdien af 

banken ned – og dette kan godt have været tilfældet i en række år, indtil frasalget blev annonceret. 

For de øvrige pengeinstitutter har jeg ikke kendskab til specielle forhold i årets løb, der har påvirket 

kursen. Men måske kan kursudviklingen gennem året give et billede af, om der er sket noget helt 

særligt for nogen af pengeinstitutterne. 
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I figur 21 er givet et billede af kursudviklingen i 2020. Her er vist de betragtede pengeinstitutters 

kurs primo året samt medio og ultimo hver måned gennem året. Kursudviklingen er indekseret med 

kursen primo 2020 som udgangspunkt (indeks 100).  

 
Figur 21: Indekseret kursudvikling for udvalgte pengeinstitutter 2020. 

Kilde: Egen udarbejdelse ud fra kursangivelser i nasdaqomxnordic.com 

 

For alle pengeinstitutter ser man et stort fald i kurserne i marts måned – dette falder sammen med 

corona og nedlukningen af Danmark 11. marts 2020. Særligt Ringkøbing Landbobank får et stort 

kurstab, men for alle pengeinstitutterne gælder, at kurserne efterfølgende retter sig op. Vestjysk 

Bank er lidt atypisk med en meget stor kursstigning i februar måned, men til gengæld slutter kursen 

ultimo året på indeks 88.  

I børsmeddelelserne fra Vestjysk Bank i 2020, er der ingen meddelelser, der kan forklare den store 

kursstigning i starten af året. Også hos BankNordik og Sjælland-Fyn ser man en kursstigning på 

dette tidspunkt, uden at det dog er lige så markant. I juni-juli er der en meget stor kursstigning i 

Grønlandsbanken, mens der kun er mindre bevægelser i kurserne for de andre pengeinstitutter. 

Heller ikke her er der børsmeddelelser, der kan forklare stigningen, men ved slutningen af året er 

Grønlandsbankens kursudvikling igen på linje med de øvrige. I slutningen af året ser man også, at 

BankNordik skiller sig ud med en meget stor kursstigning fra oktober til ultimo året. Denne 

kursstigning hænger utvivlsomt sammen med annonceringen af frasalget af de danske aktiviteter 

(børsmeddelelse 22. december 2020). Men i forhold til annonceringen af frasalget kan man 
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konstatere, at den opadgående kurs tog sin start noget tidligere – måske har der været købere i 

markedet, som har vidst noget på forhånd (?). 

Man kan med god ret sige, at det centrale forretningsområde for et traditionelt pengeinstitut er at 

tage imod indlån og at yde udlån. Indlån og udlån er dominerende størrelser i pengeinstitutternes 

balancer. Men andre områder er også centrale for indtjeningen. Pengeinstitutterne holder en meget 

stor likvid beholdning, der hovedsagelig investeres i obligationer. Udover at tjene på indlån/udlån 

og afkast af obligationsbeholdning, har pengeinstitutterne desuden en væsentlig del af deres 

indtægter fra gebyrer og provisioner i forbindelse med værdipapirhandel og –depoter, 

betalingsformidling, lånesagsgebyrer, garantiprovisioner og andre former for gebyrer og 

provisioner. Det er derfor relevant at se på, hvordan de forskellige pengeinstitutter præsterer inden 

for alle disse områder. 

I figur 22 er en opgørelse over indtjening på udlån og indlån samt gebyrer og provisionsindtægter. 

Traditionelt har pengeinstitutter fokuseret på rentemarginalen – målt som forskellen mellem udlåns- 

og indlånsrente. Og betragtet udlån som kilde til indtægt, mens renter betalt til indlån er en udgift 

(også i regnskabsmæssig forstand). Men det er efter min opfattelse ikke spørgsmålet om positiv 

eller negativ rente, der bestemmer om rente af indlån er en udgift eller en indtægt.  

Det ville være mere frugtbart at betragte såvel udlån som indlån som separate forretningsområder. 

Hvis man kan få indlån til en pris, som er lavere end markedsrenten, så tjener man penge på indlån. 

Og hvis man kan få en højere rente på udlån end markedsrenten, så tjener man penge på udlån. Jeg 

har derfor beregnet, hvor meget pengeinstitutterne tjener på udlån henholdsvis indlån ved at sætte 

disse i forhold til markedsrenten, som jeg i tabellen har angivet til -0,02%.31 Med denne tankegang 

bliver udlån og indlån to selvstændige forretningsområder.  

Med denne opdeling bliver det tydeligt, at det er på udlånet, at den store forskel i indtjening er 

mellem pengeinstitutterne. For så vidt angår indlån er det kun Lån og Spar Bank, der skiller sig ud 

(med meget lavere indtjening), mens de øvrige pengeinstitutter ligger meget lige. 

 

 
31 På nationalbanken.dk er en opgørelse over auktionskurser. Seneste auktion gav i henhold hertil en rente på 10-årige 
statsobligationer på -0,02%. Denne sats er anvendt som udtryk for markedsrenten. 
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Figur 22: Indtjening på udlån og indlån samt gebyr- og provisionsindtægter for udvalgte pengeinstitutter. 

Kilde: Egen udarbejdelse ud fra årsrapport 2020 for de pågældende pengeinstitutter. 

 

Grønlandsbanken har den højeste rente med 5,8% beregnet som rente af udlån i forhold til 

gennemsnittet af saldoen for udlån primo og ultimo 2020. BankNordik har en rente på 3,35% eller 

2,45% lavere end Grønlandsbanken. Bortset fra Vestjysk Bank (4,85%) og Sparekassen Sjælland-

Fyn (4,2%), så ligger samtlige institutter med en gennemsnitlig udlånsrente under 4%. Jutlander 

Bank har med 2,85% den laveste gennemsnitlige udlånsrente, og herefter kommer Betri Banki og 

BankNordik, der ligger meget tæt (3,30% og 3,35%). 

I den nye verden med negative renter har pengeinstitutterne efter nogen tids betænkning også 

indført negative renter på indlån – men i forskellig udstrækning. BankNordik er det pengeinstitut, 

der har den største indtægt fra sine indlån (0,34%) tæt forfulgt af Ringkøbing Landbobank og 

Grønlandsbanken, der begge ligger på 0,32%. Betri Banki med 0,18% ligger noget under 

BankNordik, mens Lån og Spar Bank skiller sig ud, da de som det eneste institut har omkostninger 

på indlån (-0,27%). I det perfekte marked burde Lån og Spar Bank låne penge på markedet til 

markedsrenten i stedet for at låne penge fra indskyderne! 

Forskellen mellem udlånsrente og indlånsrente i pengeinstitutter betegnes normalt som 

rentemarginalen. Og der er stor forskel mellem pengeinstitutterne. Jutlander ligger lavest med 

3,03%, mens Lån og Spar Bank også ligger lavt med 3,36%. De færøske pengeinstitutter klarer sig 

en ganske lille smule bedre: Betri Banki med 3,51% og BankNordik med 3,71%. Sparekassen 

Sjælland-Fyn og Vestjysk Bank ligger noget højere (4,43% henholdsvis 5,04%), mens 

Grønlandsbanken er suveræn topscorer med 6,14%. Dette indikerer en hård konkurrence på det 

færøske marked – mens det ser modsat ud for det grønlandske marked. 

Normalt vil lån med høj risiko også betyde en høj lånerente. Jeg har derfor prøvet at se, om der kan 

være en sammenhæng mellem udlånsrenten og risikoen. Jeg har til formålet beregnet en simpel 

risikoindikator (se figur 22), hvor jeg har sat de samlede risikoeksponeringer i forhold til samlede 
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Udlån, rente 3,35% 3,62% 4,20% 3,49% 4,85% 2,85% 5,80% 3,30%

Indlån, rente 0,36% -0,25% 0,24% 0,34% 0,18% 0,18% 0,34% 0,20%

Rentemarginal Udlån/Indlån 3,71% 3,36% 4,43% 3,83% 5,04% 3,03% 6,14% 3,51%

Risikoindikator 56,53% 35,32% 61,61% 75,75% 57,58% 65,43% 65,13% 61,11%

Markedsrente -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02%

Indtjening udlån 3,37% 3,64% 4,22% 3,51% 4,87% 2,87% 5,82% 3,32%

Indtjening indlån 0,34% -0,27% 0,22% 0,32% 0,16% 0,16% 0,32% 0,18%

Gebyrer og provisionsindtægter ift. udlån 0,60% 2,41% 3,58% 2,08% 2,84% 3,44% 1,88% 0,82%
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aktiver. Et højt tal skulle betyde en relativ høj risiko, men der ser umiddelbart ikke ud til at være 

nogen sammenhæng mellem dette risikomål og udlånsrentens højde.  

Lån og Spar Bank er mest eksponeret mod privatkunder, og har derfor en meget lav risiko – deres 

udlånsrente er da også ret lav. Men Jutlander Bank har tilsyneladende en langt højere risiko men 

lavere udlånsrente. Noget mønster kan man ikke se – så fordeling på segmenter og lokale 

konkurrenceforhold spiller nok mere ind. 

Ud over de centrale forretningsområder: udlån og indlån, så er gebyrer og provisioner en stor kilde 

til indtægt i pengeinstitutterne. Jeg har prøvet at sætte indtægterne herfra i forhold til et samlet 

gennemsnit af udlån og indlån (summen af udlån og indlån primo og ultimo divideret med 4). Dette 

er ikke nogen ideel målestok for pengeinstituttets aktivitet i forhold til hver af de enkelte elementer i 

de samlede gebyr- og provisionsindtægter, men det giver dog en indikation af det generelle 

forretningsomfang for det enkelte pengeinstitut.  

Det ses, at der er endog meget store forskelle mellem pengeinstitutterne: Hvor BankNordik med 

0,60% er det dårligste pengeinstitut, ligger Jutlander Bank med 3,44% langt højere. Betri Banki 

ligger med 0,82% lidt højere end BankNordik, mens Grønlandsbanken formår at have en indtægt på 

1,88%. Måske kan det færøske marked modnes og skabe større gebyr- og provisionsindtægter for 

både BankNordik og Betri Banki – i hvert fald er det grønlandske marked noget bedre end det 

færøske, mens der er meget langt op til den indtjening, som er på det danske marked. 

Men gebyr- og provisionsindtægter kommer som nævnt fra mange forskellige kilder, og dette er 

belyst i figur 23. 

 
Figur 23: Specifikation af gebyrer og provisionsindtægter 2020 for udvalgte pengeinstitutter. 

Kilde: Egen udarbejdelse efter årsrapporter 2020 for de pågældende pengeinstitutter. 

 

Ban
kN

ord
ik

Lå
n o

g S
par

Sjæ
lla

nd-
Fy

n

Ring
kø

bing

Ves
tjy

sk

Ju
tla

nder

Grø
nla

nd
sb

an
ke

n

Bet
ri B

an
ki

Gebyrer og provisionsindtægter:

Værdipapirer og depoter 5.116 128.173 79.506 154.196 86.163 101.760 4.087 3.592

Betalingsformidling 14.698 41.448 55.846 165.388 49.366 18.753 38.833 17.530

Lånesagsgebyr 4.825 65.199 62.238 100.790 46.082 87.491 5.140 5.971

Garantiprovision 21.406 3.776 201.220 91.361 56.808 160.451 25.507 10.104

Øvrige gebyrer og provisioner 18.515 253.711 180.684 303.086 121.077 31.759 18.394 29.472

I alt 64.559 492.307 579.494 814.821 359.496 400.214 91.961 66.669

Afgivne gebyrer og provisioner -4.667 -48.844 -16.115 -85.545 -33.256 -17.010 -1.088 -8.709

Tilsammen 59.892 443.463 563.379 729.276 326.240 383.204 90.873 57.960

Gennemsnit af indlån og udlån 9.904.470 18.412.613 15.717.302 35.124.160 11.501.121 11.132.033 4.840.052 7.045.718

Gebyrer og provisionsindtægter målt ift udlån/indlån:

Værdipapirer og depoter 0,05% 0,70% 0,51% 0,44% 0,75% 0,91% 0,08% 0,05%

Betalingsformidling 0,15% 0,23% 0,36% 0,47% 0,43% 0,17% 0,80% 0,25%

Lånesagsgebyr 0,05% 0,35% 0,40% 0,29% 0,40% 0,79% 0,11% 0,08%

Garantiprovision 0,22% 0,02% 1,28% 0,26% 0,49% 1,44% 0,53% 0,14%

Øvrige gebyrer og provisioner 0,19% 1,38% 1,15% 0,86% 1,05% 0,29% 0,38% 0,42%

I alt 0,65% 2,67% 3,69% 2,32% 3,13% 3,60% 1,90% 0,95%

Afgivne gebyrer og provisioner -0,05% -0,27% -0,10% -0,24% -0,29% -0,15% -0,02% -0,12%

Tilsammen 0,60% 2,41% 3,58% 2,08% 2,84% 3,44% 1,88% 0,82%
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Tydeligvis er dette sammenlagt et betydningsfuldt forretningsområde. Og der er stor forskel i 

indtægterne fra pengeinstitut til pengeinstitut. Havde BankNordik f.eks. kunne hæve sine indtægter 

med bare 1%, så ville det betyde omkring 100 mio. kroner mere i indtjening årligt (selv med den 

lavere balance efter frasalget af de danske aktiviteter). 

Indtjening fra Værdipapirer og depoter er meget lav på Færøerne og Grønland. Det hænger sikkert 

sammen med, at investeringskulturen ikke er så udviklet endnu. Men med fremkomsten af negative 

renter kunne man sagtens forestille sig, at dette område kunne udvikles meget på Færøerne og 

Grønland. Hvis BankNordik skulle ligge lige som de danske institutter, kunne indtægten alene på 

dette område ligge 10-15 gange højere, svarende til 50-75 mio. kroner årligt. 

Med hensyn til betalingsformidling er indtægterne for de færøske institutter ret lave, men til 

gengæld er indtægten meget stor i Grønlandsbanken. De danske institutter ligger nogenlunde midt 

imellem. Lånesagsgebyrer er lave på Færøerne og i Grønland, men det kan hænge sammen med, at 

der er en relativt lille andel af kreditforeningslån i disse områder. Med vækst i realkreditbelåning vil 

denne indtjening kunne øges over tid. Men den lave indtjening kan samtidig også være en indikator 

for hård konkurrence på Færøerne. 

Garantiprovision er meget lille i Lån og Spar (velsagtens som følge af privatkundekoncentrationen). 

Den er også relativt lav på Færøerne, men noget højere på Grønland. For de øvrige danske 

institutter er den noget svingende. 

Ud over indtægtssiden så har regnskabet også en omkostningsside. Særligt hvis man som 

BankNordik kommer til at befinde sig i et marked uden de store vækstmuligheder, må man være 

meget fokuseret på at levere sine ydelser med de lavest mulige omkostninger. 

Pengeinstitutter opererer med et nøgletal C/I, der står for cost/income ratio. Det vil sige 

omkostningerne i forhold til indtægterne. I omkostningerne indgår sædvanligvis samtlige udgifter, 

men i mine beregninger har jeg alene inkluderet lønomkostninger samt afskrivninger på 

anlægsaktiver. Afskrivningerne indeholder ofte omkostning til (domicil-)ejendomme, men 

lønningerne er langt den største omkostningsfaktor. Der er flere omkostningsarter i regnskabet, bl.a. 

nedskrivninger på udlån, men da det kan forstyrre billedet i det enkelte år, mener jeg ikke, at det 

traditionelle nøgletal nødvendigvis giver et godt billede af, hvor effektivt pengeinstituttet drives. I 

figur 24 er driftsomkostninger sat i forhold til indtægterne. 

 
Figur 24: Omkostningsprocent for udvalgte pengeinstitutter. 

Kilde: Egen udarbejdelse efter årsrapport 2020 for de pågældende pengeinstitutter. 
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Omkostninger:

Netto rente- og gebyrindtægter (samt forsikringsindtægter) 386.536 841.015 1.149.268 2.052.822 821.248 790.451 326.513 294.579

Driftsomkostninger (kun løn og af-nedskrivning) 251.927 666.722 795.062 795.174 527.742 574.265 185.682 192.815

Omkostningsprocent 65,2% 79,3% 69,2% 38,7% 64,3% 72,7% 56,9% 65,5%
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Det kan være svært at sammenligne BankNordik med de øvrige pengeinstitutter, fordi BankNordik 

har forsikringsforretningen med i sine koncerntal. Men jeg har som udgangspunkt valgt at analysere 

koncernen og således også her. 

Ringkøbing Landbobank er helt suveræn, og omkostningsprocenten er så lav, at det er den helt 

afgørende forklaringsfaktor på den langt bedre rentabilitet i Ringkøbing Landbobank end i de 

øvrige pengeinstitutter. De færøske pengeinstitutter er meget lig hinanden, men har noget større 

omkostninger end Grønlandsbanken. De er dog fuldt konkurrencedygtige med de danske 

pengeinstitutter – bortset fra Ringkøbing Landbobank. Der er nok store forskelle mellem den 

forretning Ringkøbing Landbobank driver, og så den forretning de andre pengeinstitutter driver, 

men det burde tjene til inspiration, at en bank kan drives med så lave omkostninger.  

Forretningsomfanget for en gennemsnitlig erhvervskunde er langt større end for en gennemsnitlig 

privatkunde. Omkostningen for betjening af erhvervskunder er derfor langt lavere end for 

erhvervskunder, og det ses da også, at Lån og Spar Bank som privatkundebank har langt den største 

omkostningsprocent.  Lån og Spar Bank har ca. 8% af sit udlån til erhverv, mens det samme tal for 

Ringkøbing Landbobank er ca. 50%. Også BankNordik ligger på ca. 50% målt på de fortsættende 

aktiviteter, så der burde være potentiale i effektivisering af driften. 

Når det kommer til pengeinstitutter, er solvens et helt specielt område. I forhold til andre 

virksomheder har branchen været kendetegnet ved en ret lav solvensprocent. I figur 25 har jeg 

beregnet den bogførte egenkapital i forhold til de samlede aktiver og fundet en solvens, der svinger 

fra 7,5% (Lån og Spar Bank) til 18,0% (Betri Banki). I sig selv er disse tal ret lave. Men 

pengeinstitutter kan IKKE sammenholdes med andre virksomheder: indlån er ikke blot en 

driftsfinansiering – det er en slags ”råmateriale” eller i sin substans et egentligt forretningsområde 

for et pengeinstitut. 

Siden finanskrisen er pengeinstitutter blevet underlagt flere og flere regler og restriktioner – således 

også på solvensområdet. Og der har bestandig været krav om en højere og højere solvens. 

Finanskrisen satte nogle dybe spor, og myndighederne blev opmærksomme på, hvor vigtig sektoren 

er som infrastruktur i samfundet. Uden sektoren ville økonomien og samfundet som sådan slet ikke 

kunne eksistere. Derfor sigter reguleringen på, at minimere risikoen for at pengeinstitutter kommer i 

en situation, hvor de ikke kan fortsætte driften. Og reguleringen er meget teknisk. Hvor den 

”normale” solvensberegning blot beregnes som brøken egenkapital/aktivsum, så er der for 

pengeinstitutter nogle meget tekniske udregninger af både tælleren og nævneren. 

Tælleren udgøres af egenkapitalen. Denne opgøres i fire versioner, startende med nummer 1 som 

det mest snævre egenkapitalbegreb. Med stigende numre indregnes mere og mere som egenkapital: 

1. Egentlig kernekapital: Denne svarer til aktionærernes egenkapital, dog med visse fradrag. Bl.a. 

fratrækkes foreslået udbytte, immaterielle aktiver samt kapitalandele i andre finansielle 

virksomheder ud over en minimumsgrænse. Når dette regnestykke er opstillet, fremkommer 

”Egentlig kernekapital”. 
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2. Kernekapital: Til egentlig kernekapital lægges hybrid kernekapital (der dog skal opfylde visse 

krav), og så fås ”Kernekapital”. 

3. Kapitalgrundlag: Til kernekapital lægges supplerende kapital, dvs. kapital der ikke er hybrid 

egenkapital men er ansvarlig kapital. Og så fås ”Kapitalgrundlag”. 

4. NEP-kapitalgrundlag: Til kapitalgrundlaget lægges visse forpligtelser, der opfylder kravene for 

at kunne indregnes som NEP (Nedskrivning Egnede Passiver), og så fremkommer NEP-

kapitalgrundlaget. 

 

Nævneren opgøres ikke som af summen af aktiverne men i stedet som de samlede 

risikoeksponeringer. En mere risikofyldt balance skal give et højere tal end en lige så stor balance 

med lavere risiko – sagt på en anden måde: jo mindre risiko, jo større solvens. Rent 

beregningsmæssigt fører reglerne for opgørelsen typisk til, at de samlede risikoeksponeringer bliver 

mindre end aktivsummen. 

 

Det er dog ikke bare balanceposter, der indgår i opgørelsen af risikoeksponeringer. Her inddrages 

også risici, der ikke fremgår direkte af balancen: opgørelsen opdeles i kreditrisiko (i hovedsagen 

risikoberegning af udlån), markedsrisiko (mest baseret på værdipapirer) og operationel risiko (risiko 

for driftsafbrydelse oa.). Af disse udgør kreditrisikoen langt det største tal. 

Lovgivningsmæssigt er der krav til alle kapitalbegreberne. Men der er for Færøerne tale om en 

gradvis indfasning af NEP-kravene frem til 2025.32 Hvilke lån og forpligtelser, der opfylder NEP-

krav fremgår ikke af årsrapporter eller andre oplysninger. Men som udgangspunkt er det måske 

også mest interessant, hvor stor den egentlige kernekapitalprocent er (målt ud fra ”rigtig 

egenkapital”) og hvor stor kapitalprocenten er (målt ud fra summen af ”rigtig” egenkapital, hybrid 

kernekapital samt supplerende kapital). 

Figur 25 illustrerer de udvalgte pengeinstitutters egenkapital og solvens. 

 

 
Figur 25: En oversigt over solvensopgørelser for udvalgte pengeinstitutter 

Kilde: Egen udarbejdelse ud fra årsrapporter 2020 for de pågældende pengeinstitutter 

 
32 Det systemiske Risikoråd, analyse 4. marts 2020: ”Krav til de færøske banker” 
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Risikoeksponering/samlede aktiver 56,53% 35,32% 61,61% 75,75% 57,58% 65,43% 65,13% 61,11%

Solvensbehov 9,80% 9,90% 10,10% 9,30% 10,30% 9,40% 11,20% 11,20%

Egentlig kernekapitalprocent 22,60% 20,00% 16,10% 17,50% 20,90% 20,40% 23,50% 29,50%

Kapitalprocent 26,40% 21,00% 21,80% 21,10% 24,70% 20,40% 23,50% 29,50%

Egenkapital / samlede aktiver 13,1% 7,5% 11,0% 14,8% 13,4% 16,6% 15,8% 18,0%
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BankNordik oplyser33, at ændrede opgørelsesregler for risikovægtede eksponeringer forventes at 

forhøje kapitalprocenterne med 1,4. Frasalget af de danske aktiviteter vil betyde, at 

kapitalprocenterne alt andet lige stiger med 9,3 og overskuddet ved salg af de danske aktiviteter vil 

give en stigning på 1,0. Med disse justeringer bliver Egentlig kernekapitalprocent 34,3%. 

BankNordik har annonceret, at de vil udbetale 700 mio. kroner ekstraordinært som følge af frasalget 

af de danske aktiviteter.  

Banken oplyser i årsrapporten, at de samlede risikovægtede eksponeringer er 9.774.225 tkr., og at 

den Egentlige kernekapital er 2.205.809 tkr.. Der kalkuleres med ca. 70 mio. kroner i nettogevinst 

ved frasalget af de danske aktiviteter, hvilket vil bringe den Egentlige kernekapital op på 2.275.809 

tkr.. Hvis den Egentlige kernekapitalprocent bliver 34,3%, betyder dette alt andet lige, at de 

risikovægtede eksponeringer må falde til 6.635.012 tkr. ((2.205.809+70.000) / 0,343)). 

Udloddes herefter 700 mio. kroner, vil dette betyde, at Egentlig kernekapitalprocent ender på 23,7% 

(regnet som: ((2.275.809 tkr. – 700.000 tkr.) / 6.635.012 tkr.).  

Banken oplyser, at målet for den Egentlige kapitalprocent er 23%. Ud fra samlede 

risikoeksponeringer på 6.635.012 tkr. vil dette betyde, at BankNordik allerede har opnået dette mål. 

Kravene til BankNordiks kapital rettes mod alle kapitalbegreberne. Men det højeste krav er der, 

hvor mest muligt tillades indregnet i tælleren, nemlig NEP-kapitalgrundlaget. Mens kun ”rigtig” 

egenkapital indgår i Egentlig kernekapital, kan forskellen op til NEP-kapitalgrundlaget udgøres af 

hybridlån, supplerende kapital og visse andre lån/forpligtelser.  

Jeg vil ikke gå ind i de tekniske krav og opgørelser heraf, men blot konstatere, at BankNordik selv 

sætter som mål at opnå en Egentlig kernekapitalprocent på 23,0 og et NEP-kapitalgrundlag på 33,0. 

Finanstilsynet har sat som krav til BankNordik34, at de skal have et NEP-kapitalgrundlag på 28,7% 

af de samlede risikoeksponeringer pr. 1. juli 2025, og dette krav indfases gradvist fra at være et krav 

på 17,2% pr. 1. januar 2021 og så stigende frem til 1. juli 2025. 

BankNordik opfylder altså allerede nu sit eget mål for Egentlig kernekapitalprocent, og der er endda 

en lille buffer. Men ses der bort herfra, vil opfyldelse af kapitalmålet fremover betyde, at der for 

hver gang de samlede risikoeksponeringer øges med en krone, så skal der henlægges 23% heraf til 

egenkapitalen – og de 23% vil altså blive bundet og kan ikke udbetales som udbytte. 

NEP-kapitalgrundlaget opfylder BankNordik også allerede. 

 
33 Se: https://www.banknordik.com/-/media/banknordik/files/investor-relations/presentations/ir-presentation-q4-
2020.pdf, side 13  
34 Finanstilsynet: Fastlæggelse af krav til nedskrivningsegnede passiver for BankNordik, 21-121-2020 
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Da egenkapitalen normalt antages at være den dyreste finansiering, vil det bedste afkast til 

aktionærerne principielt kunne opnås, når den egentlige kernekapital (aktionærernes andel af 

egenkapitalen) er så lille, som loven tillader. På den anden side vil en balancering på kanten af 

lovens minimumskrav betyde, at aktionærerne ser en højere risiko for konkurs, og det vil øge 

afkastkravet fra aktionærerne – og også renten på hybridlån og supplerende kapital. Derfor er der 

mening i at have et mål for egenkapitalen, der ligger med en rimelig afstand fra lovkravet. 

 

3.3. Sammenfattende om regnskabsanalysen  

Regnskabsopstillingen 2009 – 2020 for BankNordik afspejler en tid, hvor der har hersket forskellige 

strategier. Fra 2005 fastlagde banken en vækststrategi, der blev aggressivt forfulgt frem til 2015, 

herefter skete et skift, hvor vækststrategien blev opgivet. I stedet blev strategien nu at vende tilbage 

til, at fokusere på kernemarkedet Færøerne. 

Med frasalg i 2015 og 2020 blev denne nye strategi effektueret, og banken kan nu se frem til at 

drive virksomhed i et lille modent marked, hvor der fremover kun vil være begrænsede vækst- og 

investeringsmuligheder. Banken fremstår i dag med en meget lav risiko og en meget høj solvens. 

Frasalget af de danske aktiviteter i 2020 (effektueret i 2021) viser sig i regnskabsopstillingen for 

2020, hvor resultatet af de danske aktiviteter er vist i en enkelt post i resultatopgørelsen. Derfor 

giver resultatopgørelsen for 2020 et godt billede af bankens fremtidige aktiviteter. Dog må man 

være opmærksom på, at opgørelsen af danske aktiviteter (indtægter og omkostninger) nødvendigvis 

indeholder skøn, således at der er en vis usikkerhed forbundet med opgørlsen. 

Balancen for 2020 er ligeledes opgjort under hensyntagen til frasalget. De frasolgte aktiver er 

samlet i en enkelt aktivpost, og de frasolgte passiver er ligeledes samlet i en enkelt passivpost. 

Sammen med oplysning om forventet låneoptagelse på 1 mia. kroner i 2020 samt en annonceret 

ekstraordinær udbyttebetaling på 700 mio. kroner over årene 2021 – 2023 fås et billede af bankens 

aktiver og passiver ved indgangen til ”den nye tid”. 

BankNordiks nye virkelighed er, at de befinder sig på et marked med hård konkurrence og lave 

marginaler på udlån/indlån og en lav indtjening på gebyr- og provisionsindtægter. Omkostningerne 

adskiller sig ikke meget fra øvrige pengeinstitutter, men styring (reduktion) af omkostningerne 

bliver et centralt emne fremover, og hvordan dette lykkes for BankNordik vil få stor indflydelse på 

fremtidige resultater. 

Der er ringe udsigt til vækst – man må påregne, at bankens aktivitet stiger/falder i takt med det 

samlede marked, og som udtryk herfor har jeg lavet simuleret på grundlag af prognoser om 

udviklingen i den færøske økonomi. På enkelte områder har jeg dog kunnet pege på muligheder for 

at forbedre driften. 
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ROE for 2020 er ikke imponerende, men med frasalget har BankNordik fået plads til et meget stort 

udbytte til aktionærerne samtidig med, at kapitalkravene (der indfases frem til 2025) allerede nu er 

opfyldt. 

Fremover er der tale om en simpel forretningsmodel, og den bliver udøvet på et for banken kendt 

marked. Uden reelle vækstmuligheder bliver der nok tale om en virksomhed, der kommer til at 

udbetale en stor del af fremtidige overskud som udbytte. 

Bankens eget mål for afkast af egenkapitalen er sat til 8%. Hvis dette lykkes (og P/B samtidig er 

lavere end 1,0) betyder dette, at en investor vil få et højere afkast end 8%. Om dette er 

tilfredsstillende, må vurderes ud fra den lavere risiko som er en følge af en mindre kompleks 

forretningsmodel og en højere solvens fremover.  
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4. Budget 

 

I afsnit 5 kommer jeg ind på selve værdiansættelsen af BankNordik. Der findes mange forskellige 

modeller til værdiansættelse, men overordnet set er der tale om enten relative eller absolutte 

værdiansættelsesmodeller35. 

De relative modeller er mere simple og kræver ikke så meget information, men hvis man vil 

anvende en absolut værdiansættelsesmodel, så kræver det, at der sker en budgettering. Derfor 

opstilles i nærværende afsnit et budget for BankNordik. 

 

4.1 Om budgettet og hovedforudsætninger 

I dette afsnit er der opstillet budget for BankNordik. Der er opstillet budget for en begrænset 

periode, hvor det skønnes rimeligt at udarbejde eksplicitte skøn for resultatopgørelse og balance. 

Efter denne begrænsede periode forventes det, at de enkelte poster vokser med en konstant 

vækstrate. Budgettet bliver derfor opstillet for et bestemt antal år og afsluttes med en 

terminalperiode, hvor der er konstant vækst. Vækstudsigten for banker på Færøerne er lav – der er 

tale om et modent marked, og BankNordik har som udgangspunkt ikke nogen særlige 

konkurrencemæssige fordele. Derfor bliver der tale om en kort budgetperiode på fem år fra 2021 til 

202536. 

Økonomien på Færøerne blev i 2020 ramt af coronakrisen, og derfor regnes med en pæn økonomisk 

vækst (4,0%) i både 2021 og 2022. Herefter er der ingen fremskrivning fra Færøernes økonomiske 

Råd, men så er der taget udgangspunkt i fremskrivningerne for den danske økonomi, hvor væksten 

herefter er sat til 2,3% årligt. 

Fra 2020 til 2021 er der drastiske ændringer i resultatopgørelsen og balancen for BankNordik. De 

danske aktiviteter udgår af balancen og er naturligvis heller ikke medregnet i det budgetterede 

resultat for 2021. Dog er der i 2021 kalkuleret med en ekstraordinær gevinst i forbindelse med 

frasalget. Udgangspunktet for resultatbudgettet er bankens resultatopgørelse for 2020, hvor de 

frasolgte aktiviteter er udskilt fra såvel resultatopgørelse og balance. 

I årene 2021 til 2023 er det BankNordiks plan at udbetale ekstraordinær dividende på 700 mio. kr. I 

budgettet er dette behandlet på den måde, at udbyttet udgår af egenkapitalen i de år, hvor de 

forudsættes udbetalt. 

2024 bliver det første år, hvor regnskabet ikke påvirkes af det ekstraordinære udbytte. Derfor er 

valgt at budgettere frem til 2025, som bliver det første ”normale” år med den forventede lang-sigts 

vækst og uden påvirkning i balancen af forskydninger fra ekstraordinære udbyttebetalinger. 

 
35 Ole Sørensen: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, Gjellerup 5. udgave, s. 23 ff. 
36 Ole Sørensen: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, Gjellerup 5. udgave, s. 320. 
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Grundlaget for budgettet er en antagelse om, at BankNordik ikke er en vækst-case. Banken befinder 

sig på to markeder, hvor balancen i forhold til (den ene store) konkurrent tilsiger, at det er meget 

vanskeligt at øge sin markedsandel uden at dette går ud over indtjeningen. Derfor kalkuleres med, at 

markedsandelene ikke ændres, og dette fører så til en antagelse om, at forretningen udvikler sig i 

samme takt som den færøske økonomi (forretningen på Grønland er meget lille i forhold til den 

færøske forretning, og derfor er ikke gjort forsøg på at vurdere udviklingen i den grønlandske 

økonomi separat). 

Budgetmæssigt er siden taget udgangspunkt i en beregning af de samlede risikoeksponeringer for 

BankNordik efter frasalget af de danske aktiviteter. Herefter er risikoeksponeringen fremskrevet 

med prognosen for udviklingen i den færøske økonomi. Også udlån og indlån er fremskrevet på 

samme måde. 

Med hensyn til udviklingen i egenkapital er det ret kompliceret at lave en fremskrivning. De 

lovgivningsmæssige krav til egenkapital og til NEP (Nedskrivnings Egnede Passiver) sætter en 

begrænsning for, hvor lille egenkapitalen i banken kan være – og dermed hvor stort udbytte, der kan 

udbetales. 

BankNordik aktien har gennem lang tid været værdiansat på Fondsbørsen til under indre værdi (P/B 

under 1). For en investor vil udbetalt udbytte have en værdi på pari, mens den egenkapital, der 

ligger tilbage i banken har en lavere værdi – og i dag endda en betydeligt lavere værdi. Derfor har 

det stor betydning at kunne forudsige, hvor meget kapital banken fremover skal binde på 

egenkapitalen og hvor meget banken er i stand til at udbetale som udbytte. 

Der er som nævnt lovgivningsmæssige krav til egenkapitalens størrelse og til NEP-krav. Ud fra 

disse krav har BankNordik sat sig mål for størrelsen på den fremtidige kapital. Af årsrapporten for 

2020 fremgår, at der som mål for den egentlige egenkapital (aktionærernes egenkapital med visse 

fradrag) er sat til 23%, mens der som mål for kapitalgrundlaget (egentlig egenkapital med tillæg af 

hybrid egenkapital, efterstillede lån samt lån, der opfylder betingelserne for at være NEP) er sat til 

33%. De nuværende regler indebærer en løbende tilpasning til kravene frem til 2025, men 

BankNordik er allerede på plads med at opfylde sine egne kapitalmål, der er sat i forhold til de 

endelige krav. Derfor er ikke budgetteret med en gradvis tilpasning, men at målopfyldelsen allerede 

er på plads fra ultimo 2021. 

Det forudsættes i budgettet, at BankNordik i de efterfølgende budgetår løbende vil tilpasse 

kapitalstrukturen til hele tiden at opfylde bankens kapitalmål. Vækst i aktivitet giver højere samlede 

risikoeksponeringer, hvilket igen stiller højere krav til kapitalen.  

I selve budgetopstillingen er der i forhold til regnskabsopstillingen for 2020 indført en ny 

passivpost: ”Lån til opfyldelse af NEP-krav”, og denne er sammentalt med efterstillet lån og 

hybridlån. Hybridlånet, der optræder i balancen ultimo 2020, forudsættes uforandret i 

budgetperioden, mens Efterstillet lån og Lån til opfyldelse af NEP-krav løbende tilpasses til 

stigningen i de samlede risikoeksponeringer. Tilsvarende er budgettet opbygget, så kernekapitalen 
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(egenkapitalen med tillæg af hybridlån) tilpasses til de samlede risikoeksponeringer – egenkapitalen 

øges hvert år med årets totalindkomst og reduceres med udbytte, således at bankens eget mål på 

23% for kernekapitalen hele tiden er opfyldt. 

Forudsætningerne for budgettet i øvrigt fremgår af noterne til budgettet (se bilag 1, hvor der er 

redegjort for grundlaget for beregning af de enkelte regnskabsposter). 

Af de væsentligste forudsætninger er allerede nævnt udvikling i indlån, udlån samt egenkapitalen. 

Udviklingen i indtjeningen er stort set på linje med udviklingen i den færøske økonomi. 

Rentemarginalen for BankNordik er lav i forhold til danske banker (se figur 22 i afsnit 3.2.). Der er 

dog givet plads til et lille ekstra løft i indtjeningen i 2024 ud fra et mindre løft i rentemarginalen, 

hvis markedsrenten skulle stige. Men vækstmæssigt er i 2024 kun lagt 1,0% ekstra på i forhold til 

2023, og i 2025 er væksten igen tilsvarende udviklingen i den færøske økonomi (2,3%). 

Regnskabsanalysen viste dog, at de færøske pengeinstitutter ligger meget lavere end de danske 

pengeinstitutter for så vidt angår gebyr- og provisionsindtægterne (se figur 23 i afsnit 3.2.). Derfor 

er der indregnet, at disse indtægter stiger noget mere i årene 2021-2024, mens væksten i 2025 igen 

er sat til samme niveau som prognosen for den færøske økonomi. 

Med hensyn til omkostningerne oplyser BankNordik i årsrapporten for 2020, at de efter frasalget af 

de danske aktiviteter har sat et nyt (ambitiøst) mål for omkostningerne – et cost/income ratio på 

55%. Ved budgetteringen af omkostningerne for årene 2021-2024 har jeg indkalkuleret en 

forbedring af cost/income ratio, men umiddelbart skal der ske en meget stor reduktion i 

omkostningerne, for at BankNordik kan nå sit mål på 55%. Med de omkostningsreduktioner, som 

jeg har indregnet, kommer cost/income i 2024 ned på 60%, mens den vil være uforandret i 2025 (og 

efterfølgende år), eftersom der fra 2025 er regnet med en vækst i omkostningerne svarende til 

udviklingen i økonomien. 

 

4.2. Budget for BankNordik 2021-2025 

 

Resultatbudgettet er i figur 26 opstillet på samme måde som årsregnskabet, og resultatopgørelsen er 

opgjort som ”Årets totalindkomst”. Til sammenligning er resultatopgørelsen for 2020 opstillet (alle 

tal er i 1.000 kr.). 

Budgetteringen er sket regnskabspost for regnskabspost. I figur 26 er angivet en notehenvisning for 

de enkelte poster, og i Bilag 1 er der for hver post en forklaring på, hvordan posten er beregnet. For 

så vidt angår renteindtægter og –udgifter har jeg taget udgangspunkt i rentemarginalen for 2020 og 

fremskrevet denne. Budgetteringen godt være sket på et mere detaljeret niveau, men en mere 

detaljeret opgørelse behøver ikke at give et bedre resultat: efter min mening er det mest 

hensigtsmæssigt at tage udgangspunkt i rentemarginalen, da en detaljeret beregning af rente af 
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udlån, rente af indlån, rente af efterstillet lån mm. og rente af obligationsbeholdning næppe fører til 

et mere sikkert budgetresultat. 

På samme måder er gebyr- og provisionsindtægter og endvidere nettoindtægt af forsikring 

budgetteret som et nettotal. 

 

 

 
Figur 26: Budgetteret resultatopgørelse for BankNordik 2021 til 2025. 

Kilde: Egen udarbejdelse. 

 

Note 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Resultatopgørelse:

Renteindtægter 328.604

Negative renteindtægter -30.695

Renteudgifter -23.846

Positive renteudgifter 4.157

Netto renteindtægter 22 278.220 289.349 300.923 307.844 318.003 325.317

Udbytte af aktier mv. 3.272

Gebyrer og provisionsindtægter 64.559

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter -4.666

Udbytte samt netto gebyr- og provisionsindtægter 23 63.165 66.955 70.972 74.024 77.207 78.983

Netto rente- og gebyrindtægter 341.385 356.304 371.895 381.868 395.210 404.300

Præmieindtægter netto for reassurance 135.276

Erstatningsudgifter netto for reassurance -90.124

Nettoindtægt af forsikring 24 45.152 46.958 48.836 49.960 51.109 52.284

Netto rente- og gebyrindtægter samt nettoindtægt af forsikring 386.536 403.262 420.731 431.828 446.319 456.584

Kursreguleringer -16.968 0 0 0 0 0

Andre driftsindtægter 7.086 7.369 7.664 7.840 8.021 8.205

Udgifter til personale og administration -244.335 -243.113 -240.682 -238.275 -238.275 -243.756

Af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver -7.592 -8.200 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000

Andre driftsudgifter -659 -685 -713 -729 -746 -763

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. 4.962 -7.608 -15.824 -24.686 -25.254 -25.835

Indkomst fra investeringer værdiansat efter indre værdis metode 337 350 364 373 381 390

Omkostninger 25 -257.169 -251.887 -258.191 -264.477 -264.873 -270.758

Resultat før skat 129.366 151.375 162.541 167.350 181.446 185.826

Skat 26 -26.215 -29.064 -31.208 -32.131 -34.838 -35.679

Årets resultat 103.151 122.311 131.333 135.219 146.608 150.147

Overskud fra ophørende aktiviteter, efter skat 27 63.035 62.500 0 0 0 0

Årets resultat 166.186 184.811 131.333 135.219 146.608 150.147

Totalindkomst:

Betaling til hybrid kernekapital 28 -6.906 -6.906 -6.906 -6.906 -6.906 -6.906

Anden totalindkomst efter skat -6.906 -6.906 -6.906 -6.906 -6.906 -6.906

Årets totalindkomst 159.280 177.905 124.427 128.313 139.702 143.241
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Den budgetterede totalindkomst i 2021 er 177,9 mio. kr. (184,8 mio. kr. før betaling til hybrid 

kernekapital). I årsrapporten for 2020 angiver BankNordik sine forventninger til året 2021 som et 

overskud (svarende til Årets resultat) på mellem 150 og 200 mio. kr. Mit budget er inden for dette 

interval, men lidt i den høje ende. Det skal særligt bemærkes, at året er påvirket af en budgetteret 

nettoindtægt i forbindelse med frasalget af de danske aktiviteter på 62,5 mio. kr. efter skat. 

For de følgende år er den budgetterede totalindkomst på 124 mio. kr. i 2022 stigende jævnt til 143 

mio. kr. i 2025. 

For at få et overordnet billede af budgettet i forhold til BankNordiks egne forventninger til 

fremtiden har jeg beregnet, hvor meget BankNordik forrenter egenkapitalen i det opstillede budget 

(se figur 27).  

For så vidt angår afkastet er der ingen tvivl om, hvad der skal tages udgangspunkt i: det er årets 

totalindkomst. Man kan så spørge, hvilket tal der skal danne grundlag for beregningen, når det 

kommer til egenkapitalen – her har jeg valgt at trække det ekstraordinære udbytte på tilsammen 700 

mio. kr. ud af egenkapitalen med det samme. Og med dette udgangspunkt er egenkapitalen beregnet 

som egenkapitalen primo og ultimo året. 

BankNordik angiver selv, at de har som mål at forrente egenkapitalen med 8% om året. 

Budgetresultatet ligger lige i underkanten af BankNordiks eget mål; i 2021 er afkastet noget større, 

men det skyldes den ekstraordinære gevinst ved de frasolgte aktiviteter. Afkastet på egenkapitalen 

bliver i budgettet 7,3% i 2022 og 2023, hvorefter afkastet stiger til 7,7%. Tager man højde for, at 

BankNordik som mål for forrentningen har ”Årets resultat” mens jeg anvender ”Årets 

totalindkomst” ligger mit budget meget tæt på BankNordiks eget mål. 

 

 
Figur 27: Budgetteret afkast af egenkapitalen. 

Kilde: Egen udarbejdelse. 

 

Den budgetterede balance i figur 28 er også opstillet på samme måde som BankNordiks 

årsregnskab. Balancen ultimo 2020 er medtaget for sammenligningsformål (alle tal er i 1.000 kr.). 

Igen vil jeg henvise til Bilag 1, hvor noten til de enkelte regnskabsposter forklarer i detaljer, 

hvordan budgetteringen er sket. 

Fra 2020 til 2021 er der store ændringer i balancen, idet frasalget af de danske aktiviteter også 

betyder en stor reduktion i obligationsbeholdningen, eftersom de danske aktiviteter havde langt 

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Årets totalindkomst 177.905 124.427 128.313 139.702 143.241

Aktionærernes gennemsnitlige egenkapital 1.635.977 1.712.532 1.757.819 1.816.180 1.862.044

ROE 10,9% 7,3% 7,3% 7,7% 7,7%



 

58 
 

mere på passivsiden end på aktivsiden, og derfor må der følge yderligere aktiver i form af likvide 

midler eller obligationer med i handelen. 

I min budgetmodel øges BankNordiks låntagning (efterstillet lån og lån til opfyldelse af NEP-krav) 

med over 300 mio. kr. fra 2020 til 2021 for at leve op til bankens egne kapitalkrav i en situation, 

hvor forventeligt 450 mio. kr. i ekstraordinært udbytte skal udbetales. De følgende år sker en 

langsommere vækst i lånene – svarende til væksten i risikoeksponeringerne. 
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Figur 28: Budgetteret balance for BankNordik 2021 til 2025. 

Kilde: Egen udarbejdelse. 

 

Note 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Balance

Aktiver:

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker 1 208.010 208.010 208.010 208.010 208.010 208.010

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 1 1.177.515 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000

Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi 2 473.357 492.291 511.983 523.759 535.805 548.128

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 2 7.134.544 7.419.926 7.716.723 7.894.207 8.075.774 8.261.517

Obligationer til dagsværdi 3 4.472.621 1.656.828 1.590.906 1.557.828 1.633.965 1.701.723

Aktier m.v. 4 309.443 309.443 309.443 309.443 309.443 309.443

Aktiver under forsikringskontrakter 5 9.556 9.556 9.556 9.556 9.556 9.556

Kapitalandele i associerede selskaber 6 6.706 6.706 6.706 6.706 6.706 6.706

Immaterielle aktiver 7 2.432 3.232 3.232 3.232 3.232 3.232

Grunde og bygninger i alt, domicilejendomme 8 144.688 140.688 136.688 132.688 128.688 124.688

Øvrige materielle aktiver 9 7.543 7.543 7.543 7.543 7.543 7.543

Aktuelle skatteaktiver 10 13.604 0 0 0 0 0

Udskudte skatteaktiver 10 195 0 0 0 0 0

Aktiver bestemt for salg 11 3.222.406 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Andre aktiver 12 69.190 69.190 69.190 69.190 69.190 69.190

Periodeafgrænsningsposter 13 38.493 38.493 38.493 38.493 38.493 38.493

Aktiver tilsammen 17.290.303 11.071.906 11.318.473 11.470.655 11.736.406 11.998.229

Passiver:

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 1 27.954 27.954 27.954 27.954 27.954 27.954

Indlån og anden gæld 14 7.733.408 8.042.744 8.364.454 8.556.837 8.753.644 8.954.978

Forpligtelser under forsikringskontrakter 15 98.231 98.231 98.231 98.231 98.231 98.231

Aktuelle skatteforpligtelser 10 31.136 29.064 31.208 32.131 34.838 35.679

Andre passiver 16 6.725.999 205.995 205.995 205.995 205.995 205.995

Periodeafgrænsningsposter 13 4.198 4.198 4.198 4.198 4.198 4.198

Gæld i alt 14.620.926 8.408.186 8.732.040 8.925.346 9.124.859 9.327.034

Hensættelse mod tab på garantier 17 16.015 16.015 16.015 16.015 16.015 16.015

Hensættelse til udskudt skat 10 3.093 3.093 0 0 0 0

Andre hensættelser 17 3.641 3.641 3.641 3.641 3.641 3.641

Hensættelser i alt 22.749 22.749 19.656 19.656 19.656 19.656

Lån til opfyldelse af NEP-krav 18 0 269.116 279.881 286.318 292.903 299.640

Efterstillet lån 18 224.695 270.016 286.853 296.922 307.222 317.759

Hybrid kernekapital 18 150.909 150.909 150.909 150.909 150.909 150.909

I alt 375.604 690.041 717.643 734.149 751.034 768.308

Samlet gæld 15.019.279 9.120.977 9.469.339 9.679.150 9.895.549 10.114.998

Aktiekapital 19 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000

Opskrivningshenlæggelse 19 9.243 9.243 9.243 9.243 9.243 9.243

Overført overskud 20 2.021.781 1.920.559 1.587.521 1.496.598 1.399.045 1.435.236

Årets totalindkomst 177.905 124.427 128.313 139.702 143.241

Udlodning af ekstraordinært udbytte 21 -450.000 -125.000 -125.000 0 0

Foreslået udbytte 18 48.000 101.222 60.943 90.350 100.866 103.511

Egenkapital 2.271.024 1.950.929 1.849.134 1.791.504 1.840.856 1.883.231

Samlet gæld og egenkapital 17.290.303 11.071.906 11.318.473 11.470.655 11.736.406 11.998.229
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Fra mit budget er det målet at udlede det frie cash-flow til egenkapitalen. Dette er IKKE beregnet 

gennem en pengestrømsopgørelse, men i stedet for har jeg lavet en indirekte beregning: jeg antager, 

at BankNordiks mål for egentlig kernekapital skal være overholdt år for år, og så har jeg forudsat, at 

indtjening (stigning i egenkapitalen) ud over dette udbetales som udbytte. Og dette definerer jeg så 

som FCF (free cash-flow to equity). 

Udgangspunktet bliver så det årlige estimat for samlede risikoeksponeringer. Ud fra dette beregnes 

BankNordiks mål for aktionærernes egenkapital, og al egenkapital ud over dette mål udloddes som 

udbytte. 

I beregningen er forudsat, at de fradrag til egenkapitalen, som der var i henhold til BankNordiks 

årsrapport 2020, også er til stede de kommende år: fradraget for immaterielle aktiver er justeret med 

ændringerne i den budgetterede balancepost ”Immaterielle aktiver”, mens fradraget for egne aktier 

og forsigtig værdiansættelse er uforandrede i forhold til 2020. For så vidt angår budgettet for 2021 

antages, at der mangler at blive udbetalt 250 mio. kroner ud af det annoncerede ekstraordinære 

udbytte på 700 mio. kr.. For så vidt angår 2022 er der tale om 125 mio. kr. Disse tal trækkes også 

ud af egenkapitalen for at finde det beløb, som er disponibelt som udbytte for året. 

 

 
Figur 29: Budgetteret udbytte (FCF) for BankNordik 2021 til 2025. 

Kilde: Egen udarbejdelse. 

 

 

 

 

 

 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Samlede risikoeksponeringer 6.635.012 6.900.412 7.176.429 7.341.487 7.510.341 7.683.079

BankNordik mål for Egentlig kernekapital (23%) 1.526.053 1.587.095 1.650.579 1.688.542 1.727.378 1.767.108

Aktionærernes egenkapital primo 2.223.024 1.950.929 1.849.134 1.791.504 1.840.856

Udbetalt ekstraordinært udbytte -450.000 -125.000 -125.000 0 0

Udbetalt ordinært udbytte -101.222 -60.943 -90.350 -100.866

Årets totalindkomst 177.905 124.427 128.313 139.702 143.241

Aktionærernes egenkapital ultimo 2.271.024 1.950.929 1.849.134 1.791.504 1.840.856 1.883.232

- udbytte 2020 -48.000

- immaterielle aktiver -2.432 -3.232 -3.232 -3.232 -3.232 -3.232

- egne aktier -4.738 -4.738 -4.738 -4.738 -4.738 -4.738

- forsigtig værdiansættelse -4.642 -4.642 -4.642 -4.642 -4.642 -4.642

 - manglende ekstraordinært udbytte -700.000 -250.000 -125.000

Egentlig kernekapital 1.511.212 1.688.317 1.711.522 1.778.892 1.828.244 1.870.620

BankNordiks mål for egentlig kernekapital 1.526.053 1.587.095 1.650.579 1.688.542 1.727.378 1.767.108

Råderum for udbytte ift mål for Egentlig kernekapital -14.841 101.222 60.943 90.350 100.866 103.512

Budgetteret udbytte (cash-flow to equity) 101.222 60.943 90.350 100.866 103.512
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5. Værdiansættelse 

 

5.1. Indledning 

I dette afsnit vil jeg med baggrund i det opstillede budget komme med et bud på, hvordan en 

værdiansættelse mest hensigtsmæssigt kan gennemføres, og hvilket resultat, dette fører til. 

Men inden det hele bliver mere teknisk og matematisk, er der måske brug for at understrege det helt 

grundlæggende: at de to helt grundlæggende faktorer bag værdien af egenkapitalen i BankNordik 

er, 1) hvordan banken er i stand til at forrente sin egenkapital samt 2) ejernes afkastkrav. Mere 

indviklet er det vel ikke. Brugen af sund fornuft i beregning og vurdering af resultater er derfor af 

stor betydning. 

I indledningen omtalte jeg, at værdiansættelsen af BankNordik gennemføres som en 

fundamentalanalyse. Den præcise metode vil jeg uddybe og begrunde.  

Men en bank adskiller sig fra andre virksomheder på en række afgørende punkter, hvorfor 

gennemførelsen af beregningerne må tilpasses de særlige karakteristika for en bank. 

I indledningen omtalte jeg også de relative værdiansættelsesmetoder. Det er enkle og hurtige 

metoder. Når jeg skal beregne noget – hvad som helst – kan jeg oftest bedst lide at lave en alternativ 

beregning for at underbygge eller sandsynliggøre resultatet. Da de relative metoder er både enkle og 

hurtige, har jeg gennemført sådanne beregninger forud for min egentlige værdiansættelse. 

 

5.2. Særlige forhold for en bank 

Når det kommer til værdiansættelse af BankNordik, opstår der en række problemer, som betyder, at 

man ikke bare kan anvende en ”normal” fremgangsmåde. 

For en bank er der særlige forhold, der indebærer, at værdiansættelsen byder på væsentlige forskelle 

i forhold til at værdiansætte andre (ikke-finansielle) selskaber37: 

1) Karakteren af den udøvede virksomhed 

2) Graden af regulering på pengeinstitutområdet 

3) Regnskabsreglerne for pengeinstitutter 

 

Ad 1: Karakteren af den udøvede virksomhed 

Selve karakteren af den udøvede virksomhed skaber problemer med at definere gæld og 

investeringer, hvilket igen gør det vanskeligt at beregne et cash flow.  

 
37 Aswath Damodaran: The dark side of Valuation, 3. Edition 2018, Pearson Education Ltd., kapitel 14 
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Normalt ser vi aktiverne som værende bestemmende for et selskab og grundlaget for selskabets 

værdi (enterprise value). Passivsiden er finansiering af aktiverne – enten gennem 

fremmedfinansiering eller gennem egenkapital. 

I den ”normale” værdiansættelse skal finde frem til pengestrømmen, og derfor skal tages højde for 

den nødvendige investering i arbejdskapital - men arbejdskapitalen er svær/umulig at definere for 

en bank.  

Det er heller ikke meningsfyldt at definere gæld for en bank. I regnskabsanalysen var jeg kort inde 

på, at man kunne betragte udlån og indlån som to separate forretningsområder, hvor hvert 

forretningsområde skaber en egen indtjening. 

Hvis man skulle betragte indlån som fremmedfinansiering og finde omkostningen ved denne lånte 

kapital, så ville man i dag få som resultat, at denne rente var negativ, og dette giver i 

modelsammenhæng ikke rigtig nogen mening. 

Hvis indlån skulle betragtes som fremmedkapital, burde indkomsten for en bank blive vurderet uden 

at fratrække renter til indlån – men i dag ville dette betyde, at en del af indtjeningen skulle trækkes 

ud af budgettet. 

Jeg vil derfor argumentere for, at gæld (indlån) i en bank mere er et særligt forretningsområde end 

en kilde til finansiering af aktiviteten; derfor er begrebet omkostning af fremmedkapital ikke 

anvendelig, arbejdskapitalen kan ikke opgøres og selskabets værdi (enterprise value) ikke beregnes. 

 

Ad 2: Graden af regulering 

En meget omfattende regulering af bankers virksomhed sætter udførlige krav til mange forhold, 

bl.a. hvordan en bank skal være kapitaliseret, hvad banker kan investere i, hvor meget de kan 

vækste, hvor meget likviditet de skal holde, hvem kan sidde i ledelsen, og hvor stor risiko må 

banken løbe. 

Det kræver myndighedstilladelse at operere som bank, og dette bevirker, at det ikke er ligetil at 

indtræde i branchen. Der er tale om et meget omfattende regelsæt – og i tilfælde af overtrædelse af 

reglerne kan banker miste tilladelsen til at drive bankvirksomhed. 

Den detaljerede regulering skyldes forskellige hensyn. Traditionelt har der været et specifikt hensyn 

til beskyttelse af indskyderes midler (i dag dækkes indskud op til 750.000 kr. af 

indskydergarantifonden), men der er af hensyn til bankernes store betydning for samfundet også et 

generelt hensyn til at bevare offentlighedens tillid til banksystemet. Siden finanskrisen har man så 

udpeget (og fastsat særlige regler for) de banker, hvis størrelse gør dem så vigtige for samfundet, at 

det skal sikres, at de altid kan videreføres. For andre banker skal reglerne tilsikre, at de - i tilfælde af 

vanskeligheder – kan videreføres (eller de sunde dele af banken kan videreføres) eller afvikles 

under kontrollerede former. 
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Et vigtigt element i målet om til enhver tid at bevare stabiliteten i landets banksystem er, at 

kapitalkravene sættes så højt, at risikoen for at komme i vanskeligheder minimeres. Dernæst – hvis 

kapitalen falder under en vis grænse – at sikre sig, at egenkapitalen kan blive genetableret (f.eks. 

gennem konvertering fra gæld til kapital og/eller nedskrivning af gæld) og selskabet dermed blive 

videreført. 

Banker har pr. tradition – og måske på grund af karakteren af deres virksomhed – haft en meget lav 

solvens (beregnet som egenkapitalen i forhold til summen af aktiver). Regnskabsanalysen viste, at 

de otte betragtede pengeinstitutter lå fra 7,5% til 18%. Denne ret lave solvens i forhold til andre 

virksomheder skal endda ses i lyset af stigende kapitalkrav til pengeinstitutter (og dermed 

opbygning af egenkapital i pengeinstitutterne) siden finanskrisen fra 2008. 

Højere kapitalkrav gør det vanskeligere for banker at opnå en høj forrentning af egenkapitalen. På 

den anden side betyder den højere solvens en mindre risiko, hvorved investorernes afkastkrav alt 

andet lige vil være lavere. 

BankNordiks placering og størrelse på det færøske og grønlandske marked i kombination med 

manglende muligheder for at investere i andre forretningsområder betyder, at vækstmulighederne 

for BankNordik må betragtes som værende små. 

Så det forekommer som en rimelig antagelse, at BankNordik i fremtiden alene vækster i takt med 

udviklingen i økonomien. 

 

Ad 3: Regnskabsregler 

I regnskabsreglerne for banker er der væsentlige forskelle fra reglerne for ikke-finansielle 

virksomheder. 

Hvor værdiansættelse af aktiverne for ikke-finansielle virksomheder normalt tager udgangspunkt i 

historiske anskaffelsespriser, sker værdiansættelse af aktiverne i en bank i meget større udstrækning 

på baggrund af markedsværdier. 

Aktier og obligationer værdiansættes typisk til markedsværdi: typisk er der for disse beholdninger 

et aktivt marked, som sætter en pris på aktiverne. 

Herudover er der faste regler for værdiansættelse af udlån: som udgangspunkt er der tale om 

værdiansættelse til historisk kostpris, men dette vil også svare til markedsværdien, hvis renten 

afspejler risikoen for udlånet. Lån med lavere rente end dette vil skulle nedskrives til en lavere 

værdi. Og hvis der er risiko for tab på udlån, sker der også en regulering af værdien – renten på 

lånet vil måske ikke længere afspejle risikoen, og lånet kan ikke overdrages til et andet pengeinstitut 

til kurs pari. Med tiden er hensættelser mod tab (nedskrivning af udlån) blevet mere regelbundet, 

mere objektiviseret, og der er ikke længere samme muligheder som før til at justere resultater 

baseret på skøn over værdien af udlån. 
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Så selv om der ikke er et udviklet marked for køb og salg af udlån, så bevirker regnskabsreglerne på 

sæt og vis, at udlån alligevel kommer til at blive værdiansat til noget, som ligner en markedsværdi. 

Mange banker ejer ejendomme (domicilejendomme), mens andre banker lejer lokaler til kontorer og 

filialer. Der findes retningslinjer for værdiansættelse af bankers ejendomme, hvor beregningerne 

tager udgangspunkt i markedslejen for tilsvarende lokaler, og gennem et afkastkrav på ejendommen 

beregnes en værdi. Så selv om ejendomme som udgangspunkt værdiansættes til historisk 

anskaffelsespris, så skal værdien reguleres, hvis den beregnede markedsværdi er lavere. 

Men i øvrigt fylder ejendomme og andre anlægsaktiver (materielle som immaterielle) ikke så meget 

i bankers balancer. Ligesom afskrivninger typisk ikke udgør noget stort beløb. 

Når det kommer til investeringer, så kan man anlægge det synspunkt, at der investeres kraftigt i 

immaterielle aktiver: IT-systemer, brand/navn og personale (human capital). Men disse 

investeringer sker primært over resultatopgørelsen og posteres ikke i balancen. På grund af en 

meget stærk kundeloyalitet indeholder kundesiden også en stor good-will værdi. 

Da BankNordik frasolgte sine danske aktiviteter, skete dette med et tillæg af goodwill på 225 mio. 

kroner (selve overskuddet ved frasalget bliver dog så noget mindre på grund af omkostninger ved 

salget – nok primært fratrædelsesomkostninger til den fælles datacentral).  

Det forekommer derfor måske en smule paradoksalt, at de fleste af de betragtede pengeinstitutter i 

regnskabsanalysen viste sig at have en kurs/indre værdi under 1. Når nu hovedparten af aktiverne er 

værdiansat til markedsværdi, og der findes ikke-bogførte aktiver (immaterielle) med en reel værdi. 

 

5.3. Værdiansættelse: hurtigt og simpelt 

Forud for gennemførelse af den egentlige værdiansættelse af BankNordik vil jeg ved brug af andre 

metoder gennemføre værdiansættelser, der indledningsvist skal give mig en fornemmelse af, på 

hvilket niveau værdien af BankNordik kunne være.  

Først vil jeg anvende multiplerne P/E og P/B. Jeg har i afsnit 3 lavet en komparativ analyse, og jeg 

vil igen bruge de her udvalgte pengeinstitutter som sammenligningsgrundlag for BankNordik. Hvis 

BankNordik havde et P/E som de øvrige pengeinstitutter, og hvis BankNordik havde et P/B som de 

øvrige pengeinstitutter, hvad skulle kursen så havde været? 

I afsnit 3 (figur 20) lavede jeg en oversigt over afkastet i de udvalgte banker. Her anførte jeg også 

P/B og P/E ultimo 2020. I figur 30 har jeg benyttet tallene fra figur 20 og opstillet P/E samt P/B for 

pengeinstitutterne. Tallene for Ringkøbing Landbobank adskiller sig markant fra de øvrige 

pengeinstitutter, og derfor har jeg udeholdt Ringkøbing Landbobank. Jeg har beregnet et simpelt 

gennemsnit af de øvrige udvalgte pengeinstitutter (fraset naturligvis BankNordik selv). BankNordik 

havde på tidspunktet for beregningerne af P/E og P/B (pr. ultimo 2020) en kurs på 152. Jeg har så i 

figur 30 beregnet, hvad kursen skulle være, hvis BankNordiks multiple havde svaret til 

gennemsnittet af de øvrige pengeinstitutter. 
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Figur 30: Værdiansættelse ved hjælp af multiple. 

Kilde: Egen udarbejdelse med udgangspunkt i Årsrapport for 2020 fra de udvalgte pengeinstitutter. 

 

Den i figur 30 anvendte værdiansættelsesmetode er meget grov. Det forudsætter, at de udvalgte 

pengeinstitutter reelt er sammenlignelige, dvs. har samme karakteristika. Men i lyset af erkendelse 

af, at der er tale om en meget grov (og muligvis også fejlbehæftet) målestok, så tilsiger 

beregningen, at kursen ved ultimo 2020 burde være mellem 156 og 182 i stedet for 152. Altså i et 

niveau 3% til 20% over den faktiske kurs. 

Hvis man ser nærmere på P/E og P/B for de enkelte pengeinstitutter, så er der ret stor spredning. Så 

hvis man f.eks. bare havde sammenholdt med et enkelt af de betragtede pengeinstitutter, ville den 

beregnede kurs både kunne blive en hel del lavere eller en hel del højere end det interval, der er 

anført ovenfor. 

En anden grov metode til at lave en hurtig værdiansættelse er en aktiv-baseret værdiansættelse. 

Egenkapitalen i BankNordik er resultatet af en regnskabsmæssig opgørelse af både aktiver og 

passiver. Den aktiv-baserede model går ud på at finde den ”rigtige” værdi af egenkapitalen ved at 

tage udgangspunkt i den bogførte værdi og foretage eventuelle korrektioner til regnskabsposter, der 

ikke er værdiansat til markedsværdi. 
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Figur 31: BankNordiks aktivside ultimo 2020 

Kilde: Egen udarbejdelse ud fra BankNordik Årsrapport 2020. 

 

For de fleste virksomheder er regnskabsreglerne sådan, at der ved værdiansættelse af aktiverne 

tages udgangspunkt i den historiske kostpris. Men for pengeinstitutter tages oftest udgangspunkt i 

aktivernes markedsværdi. Det gælder for kassebeholdning og tilgodehavender, det gælder i 

hovedsagen for udlån og det gælder for værdipapirer. Og for de frasolgte aktiver er det også (i 

princippet) samme regel. De er dog solgt med en gevinst på 255 mio. kroner, som ikke er medtaget i 

værdiansættelsen. Med ved salget fulgte også omkostninger, så BankNordik skønner i årsrapporten 

2020, at der vil være en nettogevinst på 55 til 70 mio. kroner efter skat – en gevinst, der 

materialiserer sig i 2021 regnskabet.   

Jeg har i figur 31 opstillet aktivsiden for balancen for BankNordik 2020. Få udvalgte store 

aktivposter, der er værdiansat til markedsværdi, giver tilsammen 98,3% af aktivsummen – og altså 

et billede af, at næsten hele aktivsummen er værdiansat til markedsværdi; endda burde der være et 

tillæg på 55 til 70 mio. kroner, der er ”netto-overprisen” for de frasolgte aktiviteter. 

På samme måde som for aktivsiden, har jeg i figur 32 opstillet passiverne i BankNordiks regnskab 

ultimo 2020. Principielt kan gæld godt være opført til en værdi, der ikke svarer til markedsværdien. 

Der kunne f.eks. være tale om gæld, hvis forrentning ikke svarer til markedsrenten. Eller man kan 

sige, at hensættelser er en forpligtelse, der først bliver aktuel på et senere tidspunkt, og at 

markedsværdien derfor er lavere end den anførte værdi. Men overordnet set kan man gå ud fra, at 

Aktiver:

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker 208.010 1,2%

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 1.177.515 6,8%

Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi 473.357 2,7%

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 7.134.544 41,3%

Obligationer til dagsværdi 4.472.621 25,9%

Aktier m.v. 309.443 1,8%

Aktiver under forsikringskontrakter 9.556

Kapitalandele i associerede selskaber 6.706

Aktiver tilknyttet puljeordninger 0

Immaterielle aktiver 2.432

Grunde og bygninger i alt, domicilejendomme 144.688

Øvrige materielle aktiver 7.543

Aktuelle skatteaktiver 13.604

Udskudte skatteaktiver 195

Aktiver bestemt for salg 3.222.406 18,6%

Andre aktiver 69.190

Periodiseringer 38.491

Aktiver tilsammen 17.290.303 98,3%
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indlån, solgte aktiviteter og efterstillet/hybrid lån er opført til markedsværdi, og summen af disse 

udgør hele 98,8% af samlede forpligtelser. 

 
Figur 32: BankNordiks passivside ultimo 2020 

Kilde: Egen udarbejdelse ud fra BankNordik Årsrapport 2020. 

 

Egenkapitalen på 2.271 mio. kroner er altså (tilnærmelsesvis) forskellen mellem aktiver til 

markedsværdi og passiver til markedsværdi. Egentlig viser frasalget af de danske aktiviteter til Spar 

Nord, at kunderelationer (udlån og indlån) har en højere værdi end bogført (markedsværdi). Men 

hvis markedet vurderer den samlede værdi af BankNordik til at være lavere end de enkelte 

Passiver:

Indlån og anden gæld 7.733.408 51,5%

Indlån i puljeordninger 0

Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 0

Forpligtelser under forsikringskontrakter 98.231

Aktuelle skatteforpligtelser 31.136

Andre passiver 6.725.999 44,8%

Periodeafgrænsningsposter 4.198

Gæld i alt 14.620.926 96,3%

Hensættelse mod tab på garantier 16.015

Hensættelse til udskudt skat 3.093

Andre hensættelser 3.641

Hensættelser i alt 22.749

Ansvarlig lånekapital 224.695

Additional tier 1 capital holders 150.909

Efterstillet gæld i alt 375.604 2,5%

Samlet gæld 15.019.280 98,8%

Minoritetsinteresser 0

Aktiekapital 192.000

Opskrivningshenlæggelse 9.243

Overført overskud 2.021.781

- minoritetsinteresser 0

Foreslået udbytte 48.000

Skatteværdi af foreslået udbytte 0

Egenkapital 2.271.024

Samlet gæld og egenkapital 17.290.303
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bestanddele, så burde man opløse selskabet, realisere aktiverne, betale forpligtelserne og udbetale 

egenkapitalen til ejerne. Kunne man gøre dette uden omkostninger (f.eks. løn i opsigelsesperiode, 

betaling til datacenter for udtrædelse mm.) ville aktien jo have en værdi svarende til indre værdi. 

Kan man ikke blot opløse selskabet, så tyder salget til Spar Nord på, at man kunne sælge 

virksomheden som going-concern til en værdi over pari. Men måske ikke lige på det færøske 

marked, hvor der måske reelt kun er en køber og et konkurrencetilsyn, som nok ikke ville tillade 

salg til Betri Banki: her er et totalt salg af banken næppe en mulighed.  

Aktiv-baseret værdiansættelse fører til det resultat, at BankNordik burde have en værdi svarende til 

egenkapitalen på 2.271 mio. kroner. Med 9,6 mio. aktier ville dette svare til en kurs på 237. 

På baggrund af kursudviklingen på BankNordik-aktien (se f.eks. figur 10) gennem de seneste år, 

synes dette umiddelbart urealistisk højt. Finanswatch oplyser da også i en artikel 21. april 202138, at 

børsnoterede danske banker gennemsnitligt handles til et P/B på 0,77. Hvis dette tal lægges til 

grund, ville kursen ikke skulle være 237 men i stedet 182. Så er vi tilbage i værdiansættelsen efter 

multiplen P/B, der også gav en kurs på BankNordik-aktien på 182, når der blev sammenlignet med 

de i figur 30 angivne banker.  

 

5.4. Værdiansættelse ud fra fundamentalanalyse 

I litteraturen foreslås flere modeller til værdiansættelse af virksomheder, når der skal tages 

udgangspunkt i en såkaldt nutidsværdimodel. I Damodaran39 således: ”Discounted Cash flow 

(Enterprise)”, “ Discounted Cash Flow (Equity)”, ”Dividend Discount Model”, ”Excess Return 

Model”. 

En gennemgang af disse modeller får Damodaran til at konkludere, at ”Discounted Cash Flow 

(Equity)” for banker vil være den mest hensigtsmæssige model. Der er tale om en såkaldt direkte 

model, hvor der IKKE først foretages en beregning af selskabets værdi (enterprise value), men i 

stedet sker en beregning direkte af egenkapitalens værdi. Derfor skal der ikke tages udgangspunkt i 

selskabets frie cash flow men i stedet i den cash flow, der tilgår egenkapitalen. 

Ole Sørensen40 gennemgår de samme modeller og konkluderer, at selvom modellerne synes 

forskellige, så er disse nutidsværdimodeller alle konsistente - med dividendemodellen som 

grundmodel. 

Anvendelse af Damodarans ”Discounted Cash Flow (Equity)” vil svare til en ”Dividendemodel”, 

hvis man i beregningen forudsætter, at der fra banken hvert år udloddes det maksimalt mulige 

beløb, når hensyn tages til den opbygning af egenkapitalen, som lovgivningen kræver. Og dette er 

konsistent med den budgetmodel, som jeg har anvendt. 

 
38 https://finanswatch.dk/article12903280.ece 
39 Aswath Damodaran: The dark side of Valuation, 3. Edition 2018, Pearson Education Ltd., kapitel 14 
40 Ole Sørensen: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, Gjellerup 5. udgave, s. 28 ff. og side 35 
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I afsnit 4 gjorde jeg rede for, at en grundlæggende budgetforudsætning var, at BankNordiks eget 

kapitalmål til stadighed var præcis opfyldt igennem alle budgetårene. Det er relevant at anvende 

bankens eget kapitalmål, som indeholder en buffer i forhold til den fra tilsynsmyndighederne 

krævede kapitalprocent. For det første kan man ikke drive forretning med en kapital, der befinder 

sig helt på grænsen, og for det andet er det i praksis BankNordiks eget kapitalmål, der sætter 

grænsen for, hvor meget af det optjente overskud, der kan udloddes som udbytte og dermed blive 

pengestrøm til egenkapitalen. 

I min budgetmodel har jeg fastsat udbyttet for hvert år til præcis det beløb, der efterlader 

BankNordik med en kernekapital på 23%, som netop er bankens eget mål. 

 

5.4.1. Ejernes afkastkrav 

Inden værdien af BankNordik kan beregnes, skal der først tages stilling til diskonteringsrenten. Et 

essentielt element i enhver nutidsværdimodel er nemlig fastlæggelse af kapitalomkostningerne. Da 

vi anvender den direkte model og beregner egenkapitalen, har vi ikke brug for kapitalomkostninger 

for fremmedkapital: vi skal blot finde frem til ejernes afkastkrav. 

Til fastlæggelse af ejernes afkastkrav anbefales41 brugen af CAPM-modellen. Her sættes den 

virksomhedsspecifikke risiko på investering i BankNordik-aktien i relation til markedets 

risikopræmie. Herved beregnes den specifikke risiko på BankNordik-aktien og med tillæg af den 

risikofri rente fremkommer ejernes afkastkrav. Matematisk udtrykkes det således: 

 

𝐸(𝑅𝑖) = 𝑅𝑓 + 𝛽 (𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓)42 

 

Hvor 

𝐸(𝑅𝑖) er ejernes afkastkrav 

𝑅𝑓 = er den risikofri rente 

β er selskabets Beta (selskabets varians i forhold til markedets udsving) 

𝑅𝑚 er markedsafkastet 

𝐸(𝑅𝑚) er det forventede markedsafkast 

 
41 Ole Sørensen: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, Gjellerup 5. udgave, s. 38 ff. 
42 Se f.eks. Ole Sørensen: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, Gjellerup 5. udgave, s.38 



 

70 
 

𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝐹 er forskellen mellem markedets afkast og den risikofri rente; risikopræmien for 

investering i markedet 

𝛽 ∗ (𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝐹) bliver så risikopræmien for at investere i den pågældende aktie 

 

Der er uden tvivl vanskeligheder med at opgøre og fortolke β. For det først kan opgørelsen over 

aktiens varians gøres op på flere måder: f.eks. over en periode på 1 år, 3 år eller 10 år. Og variansen 

kan tage udgangspunkt i daglige, ugentlige eller månedlige data. β kan samtidig ændre sig over tid. 

Hvis β bliver meget høj implicerer modellen, at ejeres afkastkrav bliver meget stort. Hvis β nærmer 

sig 0, vil ejernes afkastkrav være meget lavt og tæt på den risikofri rente. 

Man kan måske også spekulere på, om kursen for BankNordik eller andre lokalbanker har 

karakteristika, der gør, at opgørelsen af deres β ikke er anvendelig til beregning af ejernes afkast 

efter ovenstående model. 

Jeg har i denne sammenhæng ikke kastet mig ud i et forsøg på selv at beregne β for BankNordik. I 

stedet har jeg søgt efter en opgørelse andetsteds. Opgørelsen af β for mange børsnoterede danske 

selskaber kan bl.a. findes i Financial Times, der pr. 31/3-2021 havde følgende opgørelse af β for 

forskellige banker: 

BankNordik   0,3026 

Ringkøbing Landbobank  0,8669 

Vestjysk Bank  0,4338 

Jutlander Bank  0,4259 

Lån og Spar Bank  0,1189 

Sparekassen Sjælland-Fyn  0,5927 

Sydbank   1,2707 

Danske Bank   1,1510 

 

β for BankNordik er altså 0,3026. 

Som input i CAPM modellen skal også den risikofri rente bruges. Sætter man den risikofri rente til 

renten på en 10-årig statsobligation, kan man på Nationalbankens hjemmeside få oplyst den seneste 
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rente ved afholdelse af auktion over 10-årige statsobligationer.43 Her fremgår, at renten ved auktion 

17/3-21 var -0,02%. 

Endelig skal vi bruge markedets risikopræmie. Ole Sørensen har en gennemgang af hvordan man på 

forskellige måder kan estimeres markedets risikopræmie44. Han konkluderer, at der ikke findes 

noget rigtigt svar på spørgsmålet om risikopræmiens størrelse, men angiver, at det anbefales at 

anvende risikopræmier i størrelsesordenen 4% til 6% for at finde et interval for værdiestimatet og 

vurdere beregningens følsomhed i forhold til den i modellen anvendte risikopræmie. Jeg har her 

valgt at anvende en risikopræmie på 6%. 

Med fastlæggelsen af β, den risikofri rente samt markedets risikopræmie, kan ejernes afkastkrav til 

BankNordik beregnes således: 

𝐸(𝑅𝑖)  = -0,02 + 0,3026 * (5,98 + 0,02) = 1,7956%  

 

Dette resultat er ganske uanvendeligt. Det taler imod al sund fornuft, at en investor ved køb af en 

BankNordik aktie kun har et afkastkrav på 1,8%. 

Det er også vanskeligt at forestille sig, at en investor ikke ville betragte en investering i BankNordik 

som mere risikabel end en investering i f.eks. Danske Bank, hvor virksomhedens størrelse, 

analysedækning, antallet af interesserede investorer og aktiens likviditet på mange måder sikrer en 

bedre prissætning, og dermed gør aktien mere interessant som investering end BankNordik.  

De fleste vil nok også forvente, at Danske Bank ledes med større professionalisme og kompetence 

end BankNordik og derfor drives mere effektivt og med mindre risiko. Den anden vej taler et 

argument som det forhold, at BankNordik næppe kan eller vil ende i samme uføre som hvidvask-

skandalen i Letland for Danske Bank. På den anden side har historien flere gange vist, at også små 

lokale banker kan komme i uføre, når kompetence og det moralske kompas har ladet meget tilbage 

at ønske. Alt i alt vil jeg dog mene, at det er rimeligt at antage, at ejernes afkastkrav i BankNordik 

burde være større end i Danske Bank. 

Med samme risikofri rente og samme risikopræmie som i beregningen ovenfor, vil 𝐸(𝑅𝑖) for 

Danske Bank kunne beregnes til 6,9%. 

Eftersom jeg ikke ved hjælp af CAPM-modellen er i stand til at beregne et (nøjagtigt) afkastkrav for 

ejerne i BankNordik, der rammer et rimeligt niveau, så er jeg henvist til at foretage alternative 

beregninger for værdiansættelsen baseret på varierende afkastkrav; størrelsen vil være det for 

Danske Bank beregnede afkastkrav med tillæg af 10% - 60% i intervaller på 10%. Det vil sige 

afkastkrav i intervallet 7,6% til 11,2%. 

 
43https://www.nationalbanken.dk/da/statsgaeld/Auktionerogudstedelser/Sider/Auktionsresultater---
Statsobligationer.aspx 
44 Ole Sørensen: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, Gjellerup 5. udgave, s. 39 og 40. 
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5.4.2 Beregning af værdien 

Den 6. april 2021 lukkede Københavns Fondsbørs med en kurs for BankNordik på 159. Dette er 

kursen EFTER udbetaling af udbytte for 2020. Og derfor er det denne værdi, som jeg vil holde op 

imod mine beregninger over værdien af BankNordik aktien. 

Nedenfor er vist beregningen for værdien af aktien med udgangspunkt i budgettet. Budgettet er 

lavet for perioden 2021 til 2025 og i beregning af terminalværdien er taget udgangspunkt i en årlig 

vækst af samme størrelse som for den færøske økonomi (2,3%). 

Hvis vi f,eks. betragter det frie cash flow til egenkapitalen i 2022, så er det beregnet som den 

budgetterede totalindkomst i 2022 fratrukket den del af indkomsten, der skal henlægges til 

egenkapitalen for at opfylde kapitalkravene (dvs. BankNordiks eget mål for kernekapital). Det 

svarer altså til det beløb, som BankNordik vil kunne udbetale som udbytte i 2023. Hertil kommer 

125 mio. kr., som er sidste rate i det annoncerede ekstraordinære udbytte på i alt 700 mio. kr. 

stammende fra salget af de danske aktiviteter. 

 

 
Figur 33: Den teoretiske kursværdi for BankNordik ved afkastkrav på 7,57% (Danske Bank + 10%) 

Kilde: Egen udarbejdelse 

 

I figur 33 er anvendt et afkastkrav på 7,6%. Dette tal, som er det mindste afkastkrav i det interval, 

som jeg har valgt, er beregnet ved at tage ejernes afkastkrav til Danske Bank (som beregnet i 

CAPM-modellen til 6,886%) med tillæg af 10%. Dette fører til en aktiekurs på 248,6 – altså 

markant højere end kursen pr. 6/4-21 på 159. 

Nedenfor i figur 34 har jeg anført beregningsresultaterne for værdiansættelserne, hvor der er taget 

udgangspunkt i varierende afkastkrav. Intervallet starter med det beregnede afkastkrav for Danske 

Terminal-

2021 2022 2023 2024 2025 værdi

FCF til equity 101.222 60.943 90.350 100.866 103.511 105.892

Ekstraordinært udbytte 450.000 125.000 125.000 0 0 0

Tilsammen 551.222 185.943 215.350 100.866 103.511 105.892

Terminalværdi 2.007.579

E(Ri) = ejernes afkastkrav 7,57%

Langtids vækst 2,30%

Diskonteringsfaktor 0,930 0,864 0,803 0,747 0,694 0,694

Nutidsværdi 512.409 160.679 172.988 75.319 71.852 1.393.554

Nutidsværdi tilsammen 2.386.802

Antal aktier 9.600.000

Beregnet kursværdi 248,6
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Bank med tillæg af 10%, 20%, 30%, 40%, 50% henholdsvis 60%. Sluttelig har jeg beregnet, hvad 

afkastkravet skulle være for at svare til kursen på 159. 

 
Figur 34: Den teoretiske kursværdi for BankNordik ved forskellige afkastkrav 

Kilde: Egen udarbejdelse 

 

BankNordiks eget mål for forrentning af egenkapitalen fremover er nu 8%45. I mit budget er 

resultatet på lang sigt en forrentning på 7,7%. Eftersom BankNordik måler afkastet som årets 

resultat og jeg måler resultatet som årets totalindkomst (efter betaling af rente til hybridlån), så er 

disse tal meget tæt på hinanden. 

Personligt ville jeg udfra min egen vurdering af BankNordik som en moden bank, der kommer til at 

drive forretningen uden de store udskejelser fremover og med store udbyttebetalinger, stille mig 

tilfreds med et afkast på 9%. Det vil sige, at jeg er villig til at investere i BankNordik-aktien så 

længe kursen er under 209. 

Det ekstraordinære udbytte på 700 mio. kr. fylder selvfølgelig meget i værdiansættelsen af 

BankNordik. Hvis man f.eks. tilbagediskonterer det ekstraordinære udbytte med 9% (8,95%) får 

man at se, hvor meget af kursværdien, der udgøres af dette udbytte: 

 

 
Figur 35: Det ekstraordinære udbyttes andel af den teoretiske kursværdi 

Kilde: Egen udarbejdelse 

 

I dette scenarie har det ekstraordinære udbytte en værdi på 64 pr. aktie. Med en teoretisk kurs på 

209 skal indtjeningen fra den fremtidige drift (eller cash flow til egenkapital) med andre ord 

retfærdiggøre en kurs på 145 (209 – 64). 

Med udgangen af 2020 var aktionærernes egenkapital 2.271 mio. kr. Fratrækkes udbytte fra 2020 

samt det ekstraordinære udbytte på 700 mio. kroner er der 1.523 mio. kr. tilbage. Dette svarer til en 

 
45 Se: https://www.banknordik.com/-/media/banknordik/files/investor-relations/financial-reports/banknordik-annual-
report-2020.pdf, side 15 

Afkastkrav

7,6% 8,3% 9,0% 9,6% 10,3% 11,0% 12,1%

Kurs 249 227 209 194 182 172 159

2021 2022 2023

Diskonteringsfaktor 8,95%

Nutidsværdi af ekstraordinært udbytte 614.981 413.027 105.303 96.651

Antal aktier 9.600.000

Nutidsværdi pr. aktie 64,1
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indre værdi på 158,6 pr. aktie. Og kursen pr. 6/4-2021 på 159 med fradrag af 64,1 giver en kurs på 

95. 

Hvis der blandt investorer opstår konsensus om et afkastkrav på 9% for BankNordik- og at 

budgettet er troværdigt - er der altså mulighed for en betydelig kursstigning.  

 

5.5. Sammenfatning 

Jeg startede værdiansættelsen med nogle hurtige og simple estimater over værdien af BankNordik. 

Blot for at få en fornemmelse af, hvor resultatet af den egentlige værdiansættelse kunne ramme. Her 

fandt jeg i multipelanalysen frem til kurser på 156 og på 182.  

Jeg lavede også et groft estimat baseret på vurdering af aktiverne og passiverne i BankNordiks 

balance. Her kom jeg frem til en kurs på 237. 

De grove estimater gav ret forskellige resultater – fra noget der ligner det nuværende kursniveau til 

en værdi på ca. ekstra 50%. 

Efter denne indledende øvelse gik jeg videre til fundamentalanalysen, og her stod det klart, at det 

ikke var muligt at bestemme ejernes afkastkrav ud fra CAPM-modellen. Derfor var jeg nødt til at 

estimere ejernes afkastkrav på anden vis. 

Jeg valgte alligevel at tage udgangspunkt i CAPM-modellen og beregnede i stedet, hvor stor ejernes 

afkastkrav til Danske Bank ville være ud fra modellen. Beregningen viste et resultat på 6,886%. Ud 

fra en argumentation om, at ejerne burde have højere krav til afkastet for at investere i BankNordik 

fremfor i Danske Bank, besluttede jeg at udregne værdien af BankNordik ud fra flere forskellige 

afkastkrav, der alle lå på et højere niveau end for Danske Bank. Jeg tog afkastkravet for Danske 

Bank med tillæg af 10%, 20%, 30%, 40%, 50% og 60% og beregnede værdien af BankNordik for 

hvert af disse afkastkrav. 

Beregningen viste kursværdier fra 172 (ved et afkastkrav på 11,0%) til 249 (ved et afkastkrav på 

7,6%). Altså i alle tilfælde noget højere værdier end den nuværende kursværdi på 159. 

Med et personligt (og helt privat) bud på et afkastkrav på 9% viste min beregning en kurs på 209. 

Konklusionen på beregningerne er for mig personligt en beslutning om, at min søn skal beholde 

sine aktier i BankNordik og gerne øge sin investering. I hvert fald indtil jeg finder en aktie med 

samme risiko og større afkast eller en aktie med samme afkast og lavere risiko…… 
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6. Konklusion 

 

Jeg satte mig som opgave, at finde ud af om min søns investering i BankNordik-aktien er et 

fornuftigt valg set i lyset af risiko og forventet afkast. Og det ledte til følgende problemformulering: 

Giver den nuværende kurs på BankNordik grund til at tro, at der kan komme et tilfredsstillende 

afkast på aktien i fremtiden? 

For at kunne svare på spørgsmålet gennemførte jeg først en strategisk analyse, hvor jeg så nærmere 

på omverdenens rammer og konditioner – herunder branche og marked - for bankens fremtidige 

virksomhedsudøvelse. Analysen inddrog endvidere en undersøgelse af BankNordik selv; bankens 

egne styrker og svagheder. 

Jeg gennemførte siden en regnskabsanalyse af BankNordik for perioden 2009 til 2020. Det kan 

forekomme som en relativ lang periode, men perioden afspejler en tid, hvor BankNordik ændrede 

sig på mange måder og desuden skiftede strategi.  Og jeg var interesseret i at se, hvordan tallene 

afspejlede denne udvikling. Regnskabsanalysen af BankNordik blev suppleret med en komparativ 

analyse, hvor BankNordiks regnskab for 2020 blev sammenlignet med regnskaber for 

sammenlignelige pengeinstitutter. Dette gav viden både om BankNordiks rentabilitet og om, 

hvordan indtægter/omkostninger i banken er, når de måles i forhold til andre pengeinstitutter.  

Med dette udgangspunkt opstillede jeg et budget 2021 til 2025 for BankNordik. Ud fra budgettet 

kunne jeg beregne den frie cash-flow til egenkapitalen, og herefter var sidste trin i værdiansættelsen 

at beregne nutidsværdien af dette cash-flow. 

Inden værdiansættelsen ud fra fundamentalanalysen lavede jeg en grov og simpel værdiansættelse 

baseret på den relative fremgangsmåde ved brug af multiplerne P/E og P/B. Jeg tænkte, at 

værdiansættelse efter denne metode kunne være med til at underbygge, at værdiansættelsen fra 

fundamentalanalysen ramte inden for skiven. Jeg lavede endvidere en værdiansættelse baseret på 

vurdering af aktiver/passiver (aktiv-baseret værdiansættelse). De relative værdiansættelser gav som 

resultat en kurs på 156 henholdsvis 182. Den aktiv-baserede værdiansættelse gav en kurs på 237 

som resultat. Så tilsammen et interval mellem 156 og 237, hvor kursen burde befinde sig. Men altså 

kun ud fra grove skøn, som jeg ikke vil lægge vægt på, men bare se, om det i sidste ende 

understøtter min beregning ud fra fundamentalanalysen. Og hvis ikke: så må enten beregningerne 

ud fra de relative modeller eller fundamentalanalysen revurderes. 

I fundamentalanalysen stødte jeg på problemer med at fastlægge ejernes afkastkrav, og umiddelbart 

kunne CAPM-modellen ikke anvendes, da Beta-værdien for BankNordik førte til et resultat, der 

ikke kunne anvendes. Men gennem en alternativ beregning kom jeg frem til et interval, hvor jeg 

skønnede, at ejernes afkastkrav befinder sig indenfor. Afhængig af (den ubekendte) størrelse på 

ejernes afkastkrav fik jeg som resultat, at kursen på BankNordik burde ligge mellem 172 og 249. I 

forhold til den øjeblikkelige kurs (pr. 6/4-2021) på 159 er BankNordik p.t. en attraktiv investering.  
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Mit eget subjektive bud på et afkastkrav til investering i BankNordik er 9%, hvilket svarer til en 

kurs på 209. Den nuværende kurs er altså i min optik meget attraktiv og giver grund til at tro, at der 

kommer et tilfredsstillende afkast på aktien i fremtiden. 

Min søn Kaj skal altså holde fast på sine BankNordik-aktier, og min anbefaling til ham er at købe 

yderligere aktier – hvis han ellers råder over frie midler til at investere. 

 

 


