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Analysen 

• På den følgende slide har jeg ud fra årsrapporterne for 
2015 opgjort antallet af medarbejdere pr. balancemilliard. 
 

• Institutterne er forskellige, så derfor skal man udvise 
forsigtighed med at sammenligning umiddelbart mellem 
disse, hvorimod udviklingen og tilpasningen til 
økonomisk aktivitet/omfang bliver interessant og 
sammenlignelige. 
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Antal medarbejdere pr. balancemilliard(AMBM) 
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Antal medarbejdere pr. balancemilliard(AMBM) 
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Antal medarbejdere pr. balancemilliard(AMBM) 

• ”Der er en temmelig markant forskellen på AMBM selv 
når man sammenligner institutter som udadtil ser ud til at 
have den samme forretningsmodel” 
 

• ”Jeg vurderer ikke at medarbejder reduktionerne er ovre 
– men jeg frygter at nogle institutter alene vil spare, frem 
for også at sikre en fortsat kompetenceudvikling.” 
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Hvis man tænker sig 

• At en medarbejder koster ½ mio.  
• Vi sætter ”alle” medarbejderomkostninger i forhold til 

fremmedkapitalen – Med henblik på at udregne det tillæg 
der netop skal til for at dække netop 
medarbejdomkostningerne. 

• Finansieringsomkostningerne sættes ind i samme figur 
og der skabes også en sum søjle. 
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Finansingsomkostninger og AMBM 
Samt summen af disse 
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Finansingsomkostninger og AMBM 
Samt summen af disse 
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Finansingsomkostninger og AMBM 
Samt summen af disse 

• ”Man skal være forsigtig med at sammenligne 
virksomheder med forskellig forretningsmodel, men når 
man sætter prisen ind på finansiering i modellen – 
fremgår det nu at det ikke er givet at netop dem med det 
laveste AMBM eller dem med lavest 
finansieringsomkostninger, der samlet set er de mest 
konkurrencedygtige” 
 

• ”Netop finansieringsomkostninger og 
medarbejderomkostninger udgør normalt de to størst 
omkostningstyper for et penge institut. 
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Udvikling AMBM 2014/2015 

• På den næste slide har jeg udregnet følgende formel: 
 

(AMBM2014/AMBM2015)-1 
 

• Det fremgår at hvis ovennævnte giver et resultat der er 
>0 (større end 0) så har banken medarbejdermæssigt 
mere end tilpasset sig balanceomfanget. 
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Udvikling AMBM 2014/2015 
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Udvikling AMBM 2014/2015 
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Udvikling AMBM 2014/2015 

• ”Figuren taler for sig selv – der er en del banker der 
enten allerede har tilpasset strukturen eller tilpasset sit 
forretningsomfang i en sådan grad at forholdet mellem 
medarbejdere og balanceomfang er uændret” 
 

• ”Det er min vurdering at vi i størstedelen af de institutter 
hvor formlen giver <0 i den næste periode, vil se 
tilpasninger på medarbejdersiden. 
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