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Mine analyser 

Når danske pengeinstitutter aflægger rapport om deres virksomhed på kvartals. ½-årsbasis  
samt årsrapporter, opgør jeg virksomhedernes samlede finansieringsomkostninger for den 
forløbne periode. 
 
Når et pengeinstitut fungerer optimalt har det finansieringsomkostninger, der er af en sådan 
størrelse at virksomheden kan placere midler både i pengemarkedet og i kapitalmarkedet. Ideelt 
betyder dette at virksomhederne har finansieringsomkostninger der er under 
pengemarkedet(pengemarkedsrenten). 
 
Efter krisen er begyndt har vi set at flere institutter generelt finansierer sig dyrere end 
pengemarkedet. En del af denne finansiering sker ved at tiltrække indlånsmidler, hvor man til 
indlånsmidler (som pr. definition er pengemarkedsprodukt) betaler kapitalmarkeds pris – altså et 
princip om at man betaler for noget man ikke får! 



Mine analyser forts. 
Jeg har i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporterne for 2011 samt kvartalsrapporterne  for 
1. kvartal 2012 dokumenteret at virksomhedernes finansieringsomkostninger generelt ikke er 
steget særligt meget – for nogle har man endog oplevet et fald i finansieringsomkostningerne. 
Denne udvikling er blevet forstærket i 2. kvartal, i dag er det kun ganske få pengeinstitutter som 
har haft stigende kapitalomkostninger i 2. kvartal 2012. 
Det undrer mig ikke at pengeinstitutterne har hævet renterne overfor lånerne, selv om 
udviklingen i finansieringsomkostningerne på ingen måde retfærdiggør dette.  
Pengeinstitutterne har de sidste år lidt under svag indtjening kombineret med betragtelige 
nedskrivninger og endelig en meget kostbar deltagelse i bankpakker og oprydning efter andre 
virksomheder i branchen – og sidste men ikke mindst er der (begrundet) udsigt til øgede krav til 
kapital og kvaliteten af kapitalen. Disse enkeltfaktorer gør samlet at virksomhederne er nødt til at 
hæve ”prisen” på udlån for at sikre virksomhederne og deres fortsatte indtjening og fremdrift. 
 
I min optik har virksomhederne ikke andre muligheder end at sætte prisen op (udlånsrenten), 



Mine analyser forts. 

Dette medfører således at virksomheder og private skal betale mere for at finansiere sig. Ser vi 
på verdens største centralbanker, så fastholder de renterne på et meget lavt niveau – angiveligt 
i et forsøg på at få gang i økonomien igen. Tesen er at en lav rente får flere til at turde investere 
og tage risiko. 
 
Men de lave renter når desværre ikke ud til virksomheder eller forbrugere, idet 
pengeinstitutterne som før nævnt opererer med en forholdsvis høj (og stadig stigende) 
rentemarginal for blandt andet at dække omkostninger til nedskrivninger, bankpakker og 
lovbestemt finansiel stabilitet. 
 
Pengeinstitutter udgør et væsentligt ”tandhjul” i økonomien og det er vigtigt at pengeinstitutterne 
tør og kan agere optimalt i forhold til situationen(krisen) – I min optik tør og kan de ikke det, fordi 
de er nødt til at have indtjening nu på grund af den usikkerhed som de ovennævnte initiativer 
påfører dem. 
 
 



Gang i økonomien 

I min optik er det nødvendigt at pengeinstitutterne får mulighed for at tænke mere langsigtet end 
nu – Bankpakkerne var og er i det store hele meget fornuftige, men de er designet til en kortere 
kriseperiode – det har desværre vist sig at krisen er blevet dyb og mere langvarig. 
Pengeinstitutterne skal på den ene side betale for deltagelse i pakkerne, samtidig med at de er i 
effekt – det betyder at større omkostninger som de kun kan dække ind ved en øget rente.  
 
Skal vi have gang i økonomien er det for mig at se afgørende at pengeinstitutterne ikke frygter 
for udgifter og dermed deres indtjening. 
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Om analysen 
 ”I forhold til min analyse af finansieringsomkostningerne 

for 2011, optræder der i nærværende analyse væsentlig 
færre institutter. Dette skyldes at flere institutter enten 
ikke rapporterer kvartalsvis/halvårsvis eller blot nøjes 
med at udsende en periodemeddelse, der ikke er i en 
kvalitet der muliggør en udregning af 
finansieringsomkostningen” 

 
 ”Fsva. Danske Bank og Nordea har jeg valgt at anvende 

konsoliderede tal for top selskaberne. 



Generelt 

 Generelt skal man være forsigtig med direkte at 
sammenligne små virksomheder med større 
virksomheder. Ligesom man selvfølgelig heller ikke bør 
sammenligne virksomheder med væsens forskellige 
forretningsmodeller. 

 
 I nærværende analyse indgår virksomheder med 

forskellige forretningsmodeller samt virksomheder af 
forskellig størrelse. Der opfordres til omtanke for 
resultater ”på tværs” af disse anvendes uden 
nødvendige kommentarer. 



Citat generelt 

 ”De ledende renter er fortsat med at falde i 2. kvartal af 
2012. Generelt har pengeinstitutterne været gode til at 
tilpasse kapitalomkostningerne (lavere 
finansieringsomkostninger)” 

 ”Det har vist sig at netop de institutter som har den(de) 
højeste finansieringsomkostninger, er ophørt som 
selvstændige institutter.” Se tidligere analyser på 
http://vbn.aau.dk/da/persons/pp_c8a6be2b-1f73-436c-a453-baf7703b5387/publications.html 

 ”I et rationelt marked vil den markedsdeltager som af 
markedet opfattes som den største risiko også betale 
den højeste pris. 

http://vbn.aau.dk/da/persons/pp_c8a6be2b-1f73-436c-a453-baf7703b5387/publications.html�


Citat generelt II 

 ”Pengeinstitutterne har igen i 2. kvartal måtte hæve 
renterne på udlån for at sikre samme ”dækningsbidrag” 
som tidligere” 

  



Sådan har jeg gjort 

• Prisen for fremmedkapital er opgjort som: 
 
    Renteudgifter/(den gennemsnitlige balancesum)-

(gennemsnitlig egenkapital)+(gennemsnitlig 
garantkapital)-(gennemsnitlig puljeaktiver) 

 
 Alle tal kommer fra virksomhedernes officielle kvartals-

/årsrapporter 
 
         



Sådan har jeg gjort II 

• Denne fremgangsmåde er selvfølgelig noget forsimplet, 
idet nogle poster udelades – Dette betyder generelt at 
kapitalomkostningen i % undervurderes en smule.   
 



Finansiering 

• Lars Krull: 
 ”En finansiel institution der finansierer sig langt i 

kapitalmarkedet har selvfølgelig en højere kapital 
omkostning” 

 
   ”Et pengeinstitut der primært finansierer sig i 

pengemarkedet (indlån) bør have en 
finansieringsomkostning der ligger under 
pengemarkedsrenten, medmindre instituttet har en 
særlig forretningsmodel” 



Finansiering II 

• Lars Krull: 
 ”På grund af det meget hastige (og store) fald i 

pengemarkedsrenterne, er det OGSÅ for et indlånstungt 
institut stort set umuligt at finansiere sig under 
pengemarkedsrenten” 

 
  
 
 



Finansierings omk. 1H2012 



Kommentar til finansierings omk. 1H2012 

Lars Krull: 
 ”Vi ser stadig at mange institutter der baserer deres 

funding på indlån, finansierer sig væsentligt dyrere end 
institutter der har en finansieringsmodel hvor langsigtet 
finansiering udgør en væsentlig del af den samlede 
funding” 

 ”Det at kunne sige at man har indlånsoverskud ”er godt” 
– bør sammenholdes med den pris man betaler for at 
opnå dette indlånsoverskud” 



Finansierings omk 1H2012 





Kommentar til udviklingen i finansieringsomkostninger 1 H2012 

•  Pengemarkedsrenterne er faldet voldsomt, kun meget få 
institutter har formået at tilpasse sig i samme tempo.  

• Lars Krull: 
 ”Finansieringsomkostningerne falder – men vi er endnu 

ikke rigtigt begyndt at se de ikke 
pengemarkedsrelaterede udlån også er begyndt at falde” 

 ”Vi har også i 2. kvartal oplevet at nogle institutter har 
hævet de ikke pengemarkedsrelaterede udlånsrenter, 
dette uagtet at ”indkøbsprisen” er faldet” 



Kommentar til udviklingen i finansieringsomkostninger 1H2012 

• Lars Krull: 
 ”Det er ærgerligt at se at nogle institutter vælger at 

betale en høj pris for indlån – hvor de i mange tilfælde 
kunne have opnået en langt lavere 
finansieringsomkostning, hvis de havde udnyttet 
Nationalbankens belåningsordning. Dette ville være 
bedre for deres kunder (pris) samt sikre dem en større 
fortjeneste og bedre konsolidering” 



Udvikling i finansierings omkostninger helår 2011 – 1H2012 



Antal medarbejdere pr. balance milliard 



Antal medarbejdere pr. balance milliard 

 Her er opgjort hvor mange medarbejdere et institut har 
pr. balance milliard.  

 ”Institutter med mange kundeekspederende filialer har 
generelt et væsentligt højere personaleforbrug pr. 
balance milliard” 

 ”Det ses tydeligt at større institutter generelt har et 
væsentlig lavere personale forbrug end mindre”  

 ”Ringkøbing Landbobank fremstår i denne 
sammenhæng som et meget effektivt institut” 

  
 



Antal medarbejdere pr. balance milliard 

Opgjort på baggrund af sidste 
anvendelige rapporteringsperiode. 
De virksomheder, hvor der på 
tidligere slides er angivet en 
finansieringsomkostning i 1. halvår 
2012. er helt opdaterede fsva. antal 
medarbejdere pr. balance milliard. 
Øvrige er opdateret i forhold til 
aflagte årsrapporter. 
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