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 FIH koncernen 

(mio. eur) 2003 2004 2005 2006* 2007 

RESULTATOPGØRELSEN      

Netto rente- og gebyrindtægter 154 122 133 147 186 

Kursreguleringer -19 7 12 69 68 

Andre driftsindtægter 1 9 13 12 12 

Resultat af finansielle poster 136 138 158 228 266 

Udgifter til personale og administration 28 29 37 67 94 

Afskrivninger 2 2 2 5 5 

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. 8 -3 -2 -2 -3 

Resultat af kapitalandele i associerede og  

tilknyttede virksomheder 9 6 -1 1 2 

Resultat før skat 107 116 120 159 172 

Skat 31 33 24 33 21 

Årets resultat 76 83 96 126 151 

Fordeling af årets resultat:      

FIHs aktionærer 76 83 96 129 147 

Minoritetsinteresser 0 0 0 -3 4 

      

BALANCEN      

Udlån 7.487 7.137 7.917 9.064 10.060 

Egenkapital 813 671 777 903 1.043 

Aktiver i alt 8.928 8.861 10.910 12.875 15.202 

Ansvarlig kapital 1.059 880 1.005 1.110 1.447 
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 FIH koncernen 

(mio. kr.) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 2007 

RESULTATOPGØRELSEN           

Netto rente- og gebyrindtægter 778 952 909 1.108 1.081 1.147 903 993 1.098 1.385 

Kursreguleringer -167 -156 -61 -53 -8 -144 55 87 508 510 

Andre driftsindtægter 19 6 43 32 15 10 67 98 89 86 

Resultat af finansielle poster 630 802 891 1.087 1.088 1.013 1.025 1.178 1.695 1.981 

Udgifter til personale og administration 116 161 163 160 183 205 216 275 498 704 

Afskrivninger 7 7 12 14 16 13 15 17 42 37 

Nedskrivninger på udlån og 

tilgodehavender m.v. 75 70 70 82 86 68 -27 -10 -17 -19 

Resultat af kapitalandele i associerede   

og tilknyttede virksomheder 18 6 51 -10 59 70 45 -6 6 17 

Resultat før skat 450 570 697 821 862 797 866 890 1.178 1.276 

Skat 156 178 201 240 235 230 246 178 243 153 

Årets resultat 294 392 496 581 627 567 620 712 935 1.123 

Fordeling af årets resultat:           

FIHs aktionærer 294 392 496 581 627 567 620 712 959 1.094 

Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0 0 0 -24 29 

           

BALANCEN           

Udlån 33.367 41.763 51.713 57.319 56.859 55.735 53.087 58.988 67.579 75.015 

Egenkapital 4.159 4.397 4.739 5.166 5.638 6.051 4.991 5.791 6.736 7.777 

Aktiver i alt 46.742 55.546 65.815 70.677 67.306 66.463 65.910 81.285 95.998 113.357 

Ansvarlig kapital 4.789 6.665 7.513 7.940 7.696 7.883 6.546 7.487 8.318 10.787 
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NØGLETAL FIH koncernen 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 2007 

Basiskapital i forhold til 

mininumskapitalkrav 1) 1) 193,6 206,0 204,1 210,3 174,6 195,5 216,6 282,4 

Solvensprocent 12,2 13,7 12,8 12,1 12,6 13,6 11,6 10,6 10,0 11,5 

Kernekapitalprocent 10,8 9,2 8,2 8,0 9,4 10,5 8,9 8,4 8,3 8,4 

Egenkapitalforrentning før skat 11,0 13,3 15,3 16,6 15,9 13,6 14,1 16,5 18,9 17,6 

Egenkapitalforrentning efter skat 7,2 9,2 10,9 11,7 11,6 9,7 10,1 13,2 15,0 15,5 

Indtjening pr. omkostningskrone 3,3 3,4 3,8 4,2 4,0 3,8 5,3 4,2 3,3 2,8 

Renterisiko 3,7 5,1 1,1 4,8 1,9 3,2 2,3 4,9 5,2 4,0 

Valutaposition 2,2 2,7 3,8 5,3 3,0 2,3 4,7 2,3 6,0 9,0 

Valutarisiko 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 

Udlån i forhold til indlån 615,7 299,6 160,7 74,8 152,4 82,1 36,5 17,5 10,3 7,1 

Udlån i forhold til egenkapital 8,0 9,5 10,9 11,1 10,1 9,2 10,6 10,2 10,1 9,6 

Årets udlånsvækst 19,4 25,2 23,8 10,8 -0,8 -2,0 -4,8 11,1 14,6 11,0 

Overdækning i forhold til lovkrav 

om likviditet 81,6 19,4 -2,3 17,2 26,1 34,5 29,4 93,5 95,0 36,7 

Summen af store engagementer 156,1 170,0 270,4 373,4 336,8 353,0 469,7 320,3 276,8 155,7 

Årets nedskrivningsprocent 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
1) Ikke beregnet           

           

Resultat pr. aktie 11 15 19 23 24 22 24 28 37 44 

Indre værdi pr. aktie 162 171 185 201 220 236 194 226 261 302 

Udbytte pr. aktie, kr. 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 65,5 0,0 0,0 0,0 

           

Regnskabsbestemmelserne blev fra 2005 ændret. I overensstemmelse med overgangsreglerne er der ikke foretaget ændring af sam-

menligningstal forud for 2005 for finansielle aktiver eller forpligtelser samt afledte resultatposter. Hoved- og nøgletal for 1998-2004 er 

således ikke fuldt sammenlignelige med hoved- og nøgletal for 2005 og frem. 5 års hovedtal og nøgletalsoversigt for moderselskabet 

findes under supplerende noter (side 78). 

*) Sammenligningstal er tilpasset som følge af fusionen mellem FI-Holding A/S og FIH Erhvervsbank A/S (fortsættende selskab). 
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FIH koncernen i 2007 
Dansk økonomi har i 2007 været præget af 
stor aktivitet. Specielt var optimismen i 1. 
halvår stor, mens den internationale likvi-
ditetskrise i 2. halvår har haft en afsmittende 
negativ effekt i Danmark. Hertil kommer de 
faldende boligpriser oven på nogle år med 
meget kraftigt stigende priser, hvilket har 
dæmpet igangsætningen af nyt boligbyg-
geri, mens erhvervslejemål har fastholdt 
priserne. 
 
Hovedparten af erhvervslivet har fortsat stor 
aktivitet og udviser meget tilfredsstillende 
resultater. På baggrund heraf har FIH kon-
cernen haft et meget tilfredsstillende år 
med en pæn stigning i udlånsaktiviteten på 
11 procent. Aktivitetsstigningen har specielt 
fundet sted med udlån til mellemstore virk-
somheder, handel med virksomheder og 
finansiering af erhvervslejemål, herunder 
lagerfaciliteter. 
 
2007 indebar også store ændringer i renten. 
Igennem 1. halvår steg den korte rente med 
½ procent og den lange med ¾ procent, 
mens den korte rente i 2. halvår fortsatte 
med at stige med 40 basispoint, og den 
lange rente faldt med 30 basispoint, hvor-
ved rentestrukturen blev fuldstændigt ænd-
ret. Dette, kombineret med en kraftig svæk-
ket US dollar, har skabt et stort behov for 
afdækning af risici med en kraftigt stigende 
derivathandel til følge. 
 
FIH PARTNERS A/S, som er FIH koncernens 
investment banking enhed, har haft et me-
get tilfredsstillende år, hvor der er gennem-
ført 19 transaktioner vedrørende M&A og 
aktieemissioner. FIH har i løbet af 2007 øget 
ejerandelen af FIH PARTNERS A/S fra 40 
procent til 67 procent.  
 

 
Handlen med værdipapirer og valuta har 
også udvist stor fremgang i 2007, men på 
trods heraf har de hermed beskæftigede 
enheder fortsat et negativt resultat, hvilket 
er som forventet. I november måned offent-
liggjorde Prospera AB deres årlige under-
søgelse af børsmæglerselskabernes kvalita-
tive levering af aktiehandel, -afvikling og 
-analyse. Her opnåede FIH en samlet tred-
jeplads, hvilket er meget tilfredsstillende. 
Det er meget sjældent, at en ny børsmæg-
ler glider direkte ind på top fem listen.  
 
Sub-prime krisen i USA udløste en interna-
tional tillidskrise og kraftigt forringede likvi-
ditetsforhold med stigende fundingomkost-
ninger til følge. FIH har traditionelt fundet 
sine aktiviteter i euromarkedet, men på 
grund af de meget forøgede marginaler, 
har FIH ikke været i euromarkedet i 2. halvår 
2007. I stedet har FIH fundet den øgede 
aktivitet igennem indlånsmarkedet, com-
mercial paper markedet og private place-
ments. Herved har FIH fastholdt en meget 
tilfredsstillende likviditet.  
 
Som element i FIHs likviditetsberedskab er 
FIH Kapital Bank A/S blevet etableret. Dat-
terselskabet modtog banklicens den 18. 
januar 2007, og i den forbindelse er ca. 20 
procent af FIHs udlånsportefølje overført til 
datterselskabet. Dannelsen af datterbanken 
er en form for securitisation, som skal med-
virke til en større fleksibilitet af fundingen.  
FIH Erhvervsbank kan gennem datterselska-
bet trække på en kassekredit i ATP på op til 
15 mia. kr. Herudover har FIH committede 
banklines på 4 mia. kr., og kan således totalt 
trække 19 mia. kr. på committede faciliteter. 
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I 2007 har FIH gennemført et Mifid projekt, 
således at selskabet lever op til de nye lov-
krav i forbindelse med handel med værdi-
papirer. I første halvår 2008 påregnes det, at 
FIH bliver godkendt til ”foundation” i for-
bindelse med indførelsen af Basel ll. Dette 
vil alt andet lige betyde en mindre solvens-
lettelse for FIH.  
 
Årets resultat 
Nettoresultatet for 2007 blev på 1.123 mio. 
kr., hvilket er en stigning på 188 mio. kr., 
eller 20 procent i forhold til 2006. Resultatet 
er meget tilfredsstillende. Efter fradrag af 
minoritetsinteresser i FIH PARTNERS A/S, 
blev resultatet på 1.094 mio. kr. Året var 
karakteriseret af meget stor aktivitet, dels 
på FIHs traditionelle låneområde, og dels 
på de nye områder i Capital Markets, hvor  

kombinationen med at udvikle system- og 
forretningssiden samtidigt har været en stor 
udfordring, som er blevet fint løst.  
 
Årets resultat henlægges fuldt ud til reser-
verne. Efter den foreslåede henlæggelse vil 
egenkapitalen udgøre 7.777 mio. kr. og den 
ansvarlige kapital 10.787 mio. kr., mens 
solvensen udgør 11,5 procent. 
 
Resultat i forhold til forventninger 
I koncernens årsrapport for 2006 var forvent-
ningerne til 2007 et resultat på ca. 1 mia. kr. 
Efter 1. halvår blev forventningerne opjuste-
ret til omkring 1,2 mia. kr., men efter 3. kvar-
tal nedjusteret til mellem 1,1 og 1,2 mia. kr. 
Årets resultat på 1.123 mio. kr. er derfor 
inden for rammerne af det forventede. 

9



10 Årets resUltat
Årets resultat 

 

 
 

10 

 (mio. kr.) 2007 2006* 

Netto rente- og gebyrindtægter 
  

Renteindtægter:   

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 458,6 247,0 
Udlån og andre tilgodehavender 4.126,8 3.100,1 
Bidrag 5,7 7,6 
Obligationer 790,8 423,5 
Afledte finansielle instrumenter i alt 25,6 -97,2 
Øvrige renteindtægter 1,5 8,1 
Renteindtægter i alt 5.409,0 3.689,1 

Renteudgifter:  
Kreditinstitutter og centralbanker 690,1 507,2 
Indlån og anden gæld 633,6 183,9 
Udstedte obligationer 2.824,8 1.930,5 
Efterstillede kapitalindskud 125,6 64,8 
Øvrige renteudgifter 16,0 1,1 
Renteudgifter i alt 4.290,1 2.687,5 

Netto renteindtægter 1.118,9 1.001,6 

Udbytte af aktier m.v. 9,4 0,2 
Gebyrer og provisionsindtægter 304,8 130,2 
Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 48,2 34,2 
Netto rente- og gebyrindtægter 1.384,9 1.097,8 

Gennemsnitlige rentebærende aktiver og passiver  
Rentebærende aktiver 100.117 81.261 
Rentebærende passiver 96.079 77.304 
Gennemsnitlig rente, procent p.a.  
Renteindtægter/rentebærende aktiver i alt 5,4 % 4,5 % 
Renteudgifter/rentebærende passiver i alt 4,5 % 3,5 % 
Gennemsnitlig rentemarginal 0,9 % 1,0 % 

Netto renteindtægter/rentebærende aktiver 1,1 % 1,2 % 

Udlån – gennemsnitlig rente  

Rente af udlån 4.133 3.108 
Gennemsnitlig udlånssaldo før nedskrivninger 72.062 62.387 
Gennemsnitlig rente på udlån 5,7 % 4,9 % 

Kursreguleringer  

Realkreditudlån -14,4 -19,6 
Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi -246,7 -605,6 
Obligationer -234,3 -66,9 
Aktier m.v. 632,2 385,7 
Investeringsejendomme -33,5 -49,4 
Valuta -6,0 9,2 
Afledte finansielle instrumenter 363,3 721,6 
Udstedte obligationer 49,4 133,6 
Kursreguleringer i alt 510,0 508,6 
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Resultatopgørelsen 

FIH koncernen realiserede i 2007 et resultat 
efter skat på 1.123 mio. kr. Koncernens 
resultat efter minoritetsinteresser er på 
1.094 mio. kr. mod 959 mio. kr. i 2006. Resul-
tatet før skat udgjorde 1.276 mio. kr. mod 
1.178 mio. kr. i 2006. 
 
Netto rente- og gebyrindtægter udgjorde 
1.385 mio. kr., eller 26 procent mere end i 
2006. 
 
Renteindtægter af udlån og andre tilgode-
havender samt bidrag er steget med ca. 33 
procent til 4.133 mio. kr. Det højere niveau 
kan primært henføres til en højere gennem-
snitlig pålydende rente på udlånsporteføl-
jen end i 2006.  
 
Rente af obligationer udgjorde 791 mio. kr. 
mod 424 mio. kr. i 2006. Den gennemsnit-
lige obligationsbeholdning har været bety-
deligt højere i 2007, og den direkte rente på 
obligationsbeholdningen har ligeledes 
været højere end i 2006. 
 
Rente til afledte finansielle instrumenter, der 
primært omhandler renteindtægter og ren-
teudgifter på swaps, udgjorde 26 mio. kr. 
mod -97 mio. kr. i 2006. FIH benytter swaps 
til afdækning af renterisici og i den generel-
le styring af renterisiko samt i forbindelse 
med kundehandel. 
 
Samlet set er renteindtægterne i alt steget 
med 1.720 mio. kr. til 5.409 mio. kr. i forhold 
til 2006. 
 
Renteudgifter i alt er steget med 1.603 mio. 
kr. til 4.290 mio. kr. i forhold til 2006. 
 
Gebyrer og provisionsindtægter er i 2007 
steget med 175 mio. kr. til i alt 305 mio. kr.  
 

Den øgede indtjening kan henføres til akti-
viteter på investment banking området 
såvel som inden for Capital Markets forret-
ningsområde. 
 
Samlet set er netto rente- og gebyrindtæg-
ter steget med 287 mio. kr. til i alt 1.385 mio. 
kr. i 2007. 
 
Kursreguleringer i alt udgjorde 510 mio. kr. 
mod 508 mio. kr. i 2006.  
 
Kursregulering af realkreditudlån udgjorde  
-14 mio. kr. og modsvares af en tilsvarende 
indtægt under kursregulering af udstedte 
realkreditobligationer. Kursregulering af 
udlån m.v., -247 mio. kr., vedrører udlån, der 
er hedgede med finansielle instrumenter. 
Kursregulering af obligationer udgjorde 
-234 mio. kr. mod -67 mio. kr. i 2006. Aktier 
er kursreguleret med 632 mio. kr. mod 386 
mio. kr. i 2006. Ud af kursreguleringen på 
aktier på 632 mio. kr. er 331 mio. kr. realise-
ret. Kursregulering af valuta udgjorde -6 
mio. kr. mod 9 mio. kr. i 2006.  
 
Investeringsejendomme (operationel lea-
sing) er dagsværdireguleret med -34 mio. 
kr., hvilket beløbsmæssigt stort set svarer til 
afdragsdelen på leasingydelsen, som ind-
tægtsføres under posten ”Andre driftsind-
tægter”. Kursregulering af afledte finan-
sielle instrumenter udgjorde 363 mio. kr. 
mod 722 mio. kr. i 2006.  
 
Udstedte obligationer omhandler såvel 
udstedte realkreditobligationer som ud-
stedte obligationer, der er hedgede med 
finansielle instrumenter. Kursreguleringen 
udgjorde 50 mio. kr. 
 
Andre driftsindtægter udgjorde 86 mio. kr. 
eller 3 mio. kr. mindre end i 2006. 
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Omkostningerne er steget med 201 mio. kr. 
til 741 mio. kr., svarende til en stigning på 37 
procent. Omkostningsstigningen skal ses i 
forhold til den fortsatte aktivitetsudvidelse 
af forretningsområderne Investment Ban-
king og Capital Markets samt det generelt 
høje aktivitetsniveau i de øvrige forret-
ningsområder. 
 
Det gennemsnitlige antal medarbejdere 
udgjorde 335 mod 242 i 2006. 
 
Under nedskrivninger på udlån og tilgode-
havender m.v. er indtægtsført 19 mio. kr. 
mod 17 mio. i 2006. 

Nye nedskrivninger udgjorde i 2007 87 mio. 
kr., mod 92 mio. kr. i 2006. I 2007 er der til-
bageført 102 mio. kr. af tidligere års ned-
skrivninger, hvilket er det samme som i 
2006. 
 
Årets konstaterede tab, netto, er 53 mio. kr., 
hvilket er samme niveau som i 2006. Herud-
over er der i 2007 indgået 5 mio. kr. på 
tidligere afskrevne fordringer. 
 
Resultat af kapitalandele i associerede virk-
somheder beløber sig til 17 mio. kr. mod 6 
mio. kr. i 2006. 
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(mio. kr.) 2007 2006*

Omkostninger 
 

Udgifter til personale og administration 700,3 497,9
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 37,7 42,4
Andre driftsudgifter 3,4 0,3

I alt  741,4 540,6

Udlån og garantier, nedskrivninger i alt  
Nedskrivninger, primo 283,9 346,5

Tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger 101,5 100,8

Nedskrivninger i perioden 87,4 91,5

Konstateret tab 52,8 53,3

Nedskrivninger i alt, ultimo 217,0 283,9

Nedskrivninger på udlån og garantidebitorer -19,4 -16,8

  
Konstaterede tab 52,8 53,3

Indgået på tidligere afskrevne debitorer 5,4 7,4

Konstaterede tab, netto 47,4 45,9

Akkumulerede nedskrivninger på udlån og garantidebitorer 

i procent af udlån og garantier ultimo året 0,3 0,4

Tab og nedskrivninger på debitorer 

i procent af udlån og garantier ultimo året 0,0 0,0

Konstaterede tab, netto,  

i procent af nedskrivningssaldo primo året 16,7 13,2

Resultat  

Årets resultat før skat 1.276,2 1.177,9

Årets resultat 1.123,2 935,4

Fordeling af årets resultat  
Aktionærer 1.094,4 958,5

Minoritetsinteresser 28,8 -23,4

Årets resultat før skat  

i procent af den gennemsnitlige egenkapital 17,6 18,9

Årets resultat efter skat  

i procent af den gennemsnitlige egenkapital 15,5 15,0
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Balancen 

Det samlede udlån inklusive investerings-
ejendomme før nedskrivninger er steget 
med 7.399 mio. kr., svarende til 11 procent, 
og udgjorde i alt 76.362 mio. kr. Heri indgår 
en reduktion af udlånet i FIH Realkredit med 
185 mio. kr. 
 
Obligationsbeholdningen udgjorde 13.639 
mio. kr. mod 12.139 mio. kr. primo året. 
 
Beholdningen af aktier og kapitalandele i 
associerede virksomheder udgjorde 1.017 
mio. kr. mod 1.068 mio. kr. primo året. 
 
Under immaterielle aktiver er der i 2007 
aktiveret udviklingsprojekter med 29 mio. kr. 
mod 24 mio. kr. i 2006, hvorefter saldoen 
efter årets afskrivninger udgjorde 47 mio. kr. 
 
Udstedte obligationer beløber sig samlet til 
53.632 mio. kr. mod 56.592 mio. kr. primo 
året. 
 

Efterstillede kapitalindskud udgjorde 3.011 
mio. kr., hvilket er 1.429 mio. kr. større end 
primo året. 
 
Egenkapitalen udgjorde ved årets begyn-
delse 6.736 mio. kr. Der udbetales ikke 
udbytte for 2007, hvorfor overskuddet  

henlægges til reserverne. Herefter udgør 
den samlede egenkapital 7.777 mio. kr. 
 
Den gennemsnitlige egenkapital er forren-
tet med 17,6 procent før skat og 15,5 pro-
cent efter skat. 
 
Solvens 
Solvensen udgør 11,5 procent mod 10,0 
procent ultimo 2006. Kernekapitalprocenten 
er tilsvarende 8,4 procent mod 8,3 procent 
ultimo 2006. 
 

Usikkerhed ved indregning og måling 
Ved indregning og måling af visse aktiver 
og forpligtelser er der anvendt skøn, hvor-
ved værdiansættelsen kan være usikker. 
Disse skøn foretages af bankens ledelse i 
overensstemmelse med regnskabspraksis 
og ud fra anerkendte værdiansættelsesmo-
deller, historiske erfaringer og forudsætnin-
ger, som ledelsen anser for at være forsvar-
lige og realistiske. Under anvendt regn-
skabspraksis uddybes de regnskabsmæssi-
ge skøn. 
 
Der foreligger ingen særlige usikkerheder, 
som har påvirket indregning og måling i 
årsrapporten, og der er ikke efter balance-
dagen indtruffet begivenheder af væsentlig 
betydning for bedømmelse af virksomhe-
dens økonomiske stilling. 
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(mio. kr.) 2007 2006*

Udlån inkl. investeringsejendomme 

(operationelle leasingkontrakter) 

Udbetalinger 27.805 29.385
Udlån før nedskrivninger, ultimo 76.362 68.963
Nedskrivninger 217 284

Indlån 

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 31.864 16.653

Indlån og anden gæld 10.533 6.595

Udstedte obligationer 53.015 55.704

Udstedte realkreditobligationer 617 888

Egenkapital og efterstillede kapitalindskud 

Egenkapital 7.777 6.736

Efterstillede kapitalindskud 3.011 1.582
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Udsigterne for 2008 
Virksomhedernes efterspørgsel efter kredit 
vil i 2008 ligge på et lidt lavere niveau end i 
2007. Investeringsbehovet vil være stort set 
det samme som i 2007, men antallet af virk-
somhedshandler – specielt de store – vil lig-
ge på et lavere niveau, samtidig med at 
handlen med erhvervsejendomme vil falde. 
Stigningstakten i det samlede udlånsmar-
ked vil derfor være aftagende. Til gengæld 
er konkurrencesituationen ændret, idet en 
række udenlandske banker har trukket sig 
fra markedet, som nu er helt domineret af 
de danske og de store nordiske pengeinsti-
tutter. FIH forventer på baggrund heraf en 
udlånsvækst på godt 10 procent i 2008. 
 
Konkurrencen på udlånssiden er fortsat stor 
med den konsekvens, at der fortsat er pres 
på udlånsmarginalen. Det forventes, at 
presset vil være aftagende i 2008 på grund 
af den ændrede fundingsituation. Den dyre 
funding vil give en afsmitning til indlåns-
siden, og prispresset vil blive flyttet fra ud-
lån til indlån. 
 
FIHs samlede rentemarginal har som følge 
af den dyrere funding været faldende i 2. 
halvår 2007. Det påregnes, at en del af den 
reducerede rentemarginal vil kunne gen-
vindes i 1. halvår 2008, idet den dyre fun-
dingrente vil give en afsmittende effekt på 
udlånssiden. 
 
I perioder i 2. halvår 2007 har rentestruk-
turen været reverse, og ved 2008´s begyn-
delse ligger den korte og lange rente på 
samme niveau. Det må påregnes, at den  

 
normale rentestruktur vil blive genoprettet i 
løbet af 2008, efterhånden som der sker en 
afklaring omkring den amerikanske økono-
mi, herunder sub-prime krisen. Løsningen i 
USA vil bl.a. ske via rentenedsættelser. 
Dette vil svække dollaren over for euroen 
og sætte den europæiske økonomi under 
pres i en periode med fortsat pæn inflation. 
Men Europa må forventes at reagere med 
rentenedsættelse på op til 1 procent for 3 
måneders renten, mens den lange rente vil 
udvise et mindre fald. Det lavere renteni-
veau og normaliseringen af rentestrukturen 
vil forbedre indtjeningen i FIH med over 100 
mio. kr. i 2008. En fastholdelse af den nuvæ-
rende struktur vil til gengæld forringe FIHs 
resultat med 100–200 mio. kr. 
  
FIHs handel med værdipapirer, valuta og 
derivater gennem Capital Markets enheden 
udviser fortsat stor fremgang, og i 2008 
forventes bruttoindtjeningen at stige med 
mere end 100 mio. kr. 
 
Også FIH PARTNERS A/S forventer en pæn 
stigning i indtjeningen i 2008. 
 
FIH har kun i begrænset omfang børsnote-
rede aktier i form af handelsbeholdninger 
eller anlægsbeholdninger, hvorfor aktiekur-
serne ikke direkte vil have indflydelse på 
FIHs resultat. Anlægsbeholdningen af uno-
terede aktier er på 907 mio. kr., og tilsagn 
om tegning udgør 651 mio. kr. Alt i alt har 
FIH således 1,6 mia. kr. i aktiebeholdning og 
tilsagn. FIH forventer at øge anlægsbehold-
ningen af unoterede aktier med nogle hun- 
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drede mio. kr. i 2008. De unoterede aktier er 
en anlægsbeholdning, hvor det forventes, at 
afkastet over en årrække skal give 10 pro-
cent p.a. i gennemsnit. Med de faldende  
aktiekurser vil værditilvæksten af disse aktier 
blive mindre, ligesom det vil være muligt at 
foretage nyinvesteringer til lavere priser. FIH 
har haft meget tilfredsstillende afkast på de 
unoterede aktier over de senere år, og virk-
somhederne bag de unoterede aktier ser 
fortsat ud til at udvikle sig tilfredsstillende, 
hvilket betyder, at FIH forventer, at 2008 
også vil give et højt afkast. 
 
Omkostningerne er fortsat steget med 
baggrund i de store aktivitetsstigninger, der 
har fundet sted. Investeringsaktiviteten er 
fortsat høj, men påregnes at flade ud. For 
hele året påregnes en omkostningsstigning 
på 5 procent i forhold til 2007.  
 
De økonomiske vilkår i Danmark i disse år 
har været meget gunstige, hvilket har smit-
tet af på FIHs tab og nedskrivninger på 
udlån. I 2007 havde FIH en meget beskeden 
tilbageførsel af nettonedskrivninger på 19 
mio. kr. Selvom man må påregne lavere 
vækst i 2008 end i 2007 har de danske virk-
somheder været inde i en gunstig udvikling, 
som ses at fortsætte også i 2008. FIHs tab 
og nedskrivninger påregnes derfor fortsat at 
være på et beskedent niveau. 
 
Alt i alt betyder ovennævnte forventninger 
et resultat på ca. 1,1 mia. kr. i 2008 svarende 
til resultatet i 2007.
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Kapital i nyt perspektiv 
FIHs ambition er at opnå positionen som 
Danmarks førende erhvervs- og investe-
ringsbank. Banken vil være kendt som 
markedets bedste finansielle partner og 
stærkeste leverandør af integrerede fi-
nansielle services inden for kapital og 
rådgivning om kapital. 
 
Kundegruppen er professionel og om-
fatter alle typer virksomheder, ejendoms-
investorer, institutionelle og private inve-
storer, mindre og mellemstore penge-
institutter, kapitalfonde m.v. Evnen til at 
skabe tilfredse kunder gennem dygtige 
medarbejdere og konkurrencedygtige 
løsninger er afgørende for FIH. FIHs 
vækst er organisk og sker i takt med 
muligheden for at ansætte de bedste 
medarbejdere på alle pladser.  
 
Også i 2008 udvider FIH med nye pro-
dukt- og forretningsområder, således at 
aktiviteterne fortsat udbygges, hvor det 
er muligt at forøge forretningsomfanget 
og markedsandelen.  
 
Erhverv 
FIH Erhverv er en innovativ sparringpart-
ner med en række specialiserede bank-
ydelser. Gennem professionel rådgiv-
ning, direkte kommunikation og fokus på 
den længerevarende kunderelation tilby-
des enkel og effektiv vejledning samt 
konkurrencedygtig finansiering. FIH til-
stræber enkle og ukomplicerede løsnin-
ger, overalt hvor det er muligt. Ved mere 
komplekse behov designes finansierings- 

løsninger, der matcher kundens aktuelle 
udfordringer såsom et generationsskifte 
eller en forestående ekspansion. Det kan 
være gennem analyse af virksomhedens 
kapitalstruktur eller udarbejdelse af risi-
kobilleder på renter, valuta og likviditet. 
Lokal tilstedeværelse i København, Århus, 
Aalborg, Herning og Fredericia giver des-
uden de bedste forudsætninger for at 
forstå den enkelte virksomheds forret-
ningsbetingelser.  
 
Property Finance 
FIH Property Finance er Danmarks bed-
ste sparringspartner inden for ejendoms-
investering – bl.a. ved at fokusere på at 
skabe handlefrihed for den professionelle 
ejendomsinvestor. 
 
Hvad enten der er tale om en børsnote-
ret investeringsvirksomhed eller et par 
enkeltstående investeringer, vurderer FIH 
det individuelle virksomhedskoncept og 
designer finansieringsløsninger, som 
understøtter visionen og hjælper kunden 
til at eksekvere sin strategi. 
 
FIH beskæftiger sig bredt med ejen-
domsinvesteringer inden for erhvervs- og 
boligudlejning samt shoppingcentre. 
FIHs naturlige hjemmemarked omfatter 
udover Danmark resten af Norden, UK og 
Tyskland. 

Erhverv 
Corporate 

Banking 
Property 
Finance 

Structured 
Finance 

Capital 
Markets 

Investment 
Banking 

FIH Erhvervsbank 
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Corporate Banking 
FIH Corporate Banking tilbyder alle for-
mer for kapital og finansielle ydelser til 
de største koncerner i Danmark 
 
I samarbejde med kunden skræddersyes 
tilbud, som matcher virksomhedens situa-
tion og konkrete behov og hjælper virk-
somheden med at bevare en solid finan-
siel balance. 
 
FIH ønsker at bygge langsigtede kunde-
forhold baseret på gensidig tillid. Det 
sker ved at udvikle individuelle løsninger, 
og løsningspakken kan sammensættes på 
mange forskellige måder inden for lån, 
leasing, derivater m.v. 
 
Der lægges stor vægt på, at det er kun-
dens ønsker, der afgør karakteren af 
samarbejdet og den løsning, FIH tilbyder. 
 
Structured Finance 
FIH tilbyder struktureret finansiering i 
forbindelse med køb af virksomheder og 
deltager i en stor del af de virksomheds-
handler, der finder sted i Norden. 
 
Struktureret finansiering er långivning 
med en anden risikoprofil end traditionel 
finansiering og retter sig primært mod 
skandinavisk baserede Private Equity 
fonde samt de største virksomheder i 
Norden. 
 
Kundens finansieringsløsning struktureres 
individuelt og med fokus på karakteristika 
for den enkelte transaktion. Ligeledes er 
prissætningen individuel og afspejler den 
aktuelle risiko og løbetiden på finansie-
ringen. På grund af transaktionens stør-
relse stilles høje krav til investorer, due 
diligence, transaktionsstruktur, dokumen-
tation og den efterfølgende opfølgning. 

Financial Solutions 
FIH Financial Solutions rådgivninger store 
og mellemstore virksomheder omkring fx 
risikostyring, gældspleje, kapitalstruktur 
og værdiansættelse. 
 
FIH arbejder proaktivt for at kunne tilby-
de store og mellemstore kunder såvel 
taktisk som strategisk helhedsrådgivning 
igennem virksomhedens livscyklus. 
 
Capital Markets 
FIH bygger på børs- og valutahandel, 
formuepleje og rådgivning omkring dette 
til institutionelle og private investorer. 
 
Markets yder troværdig og individuel råd-
givning, som sikrer kunderne adgang til 
den nyeste indsigt og de skarpeste kom-
petencer. Kunden har direkte adgang til 
børsmæglere, derivathandlere og valuta-
rådgivere, som tager udgangspunkt i 
hver enkelt situation og skaber værdi ved 
at generere overblik og muligheder. 
 
Investment Banking 

FIH PARTNERS A/S er et selvstændigt 
datterselskab, som yder finansiel rådgiv-
ning om køb og salg af virksomheder, 
fusioner, privatiseringer og kapitaltilførs-
ler. 
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Corporate Banking 
FIH Corporate Bankings forretningsområde 
består primært af udlån til de ca. 250 største 
virksomheder i Danmark samt udvalgte stor-
kunder i Norge og Sverige.  
 
Kompetence, fleksibilitet og beslutsomhed 
er pejlemærker for den rådgivning, som 
Corporate Banking leverer til virksomheder-
ne. FIH har konkurrencemæssige fordele 
ved at være en mindre, professionel organi-
sation kombineret med styrkerne ved at 
være en stærk finansiel aktør. 
 
Inden for forretningsområdet er rådgiv-
ningen med succes blevet styrket inden for 
særligt Financial Solutions. Mange kunder 
bruger nu FIH i sine rente- og vækstmæs-
sige overvejelser. 
 

Aktiviteten har været på et jævnt godt ni-
veau gennem hele året, og FIHs nye rådgiv-
ningsområder giver mulighed for en brede-
re og mere kvalificeret dialog med kunder-
ne.  
 
Det danske bankmarked for storkunder har i 
første halvår 2007 været præget af stor 
konkurrence mellem bankerne. Med den 
tiltagende kreditkrise i andet halvår af 2007 
er der tendens til stigende udlånsmarginaler 
– en udvikling, der forventes at fortsætte i 
2008. 
 
FIH Corporate Banking er solidt funderet 
som samarbejdspartner hos en stor del af 
de største danske virksomheder. Markeds-
positionen forventes at kunne fastholdes i 
det kommende år. 
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Erhverv 
FIH Erhverv ønsker at være den førende 
erhvervs- og investeringsbank for ejer-
ledede erhvervsvirksomheder i Danmark.  
 
Pejlemærkerne i denne målsætning er, at 
FIH skal tilbyde den bedste finansielle viden 
og kompetence i markedet med konkurren-
cedygtige finansielle løsninger, der er til-
passet kundens behov.  
 
For at imødekomme kundernes behov for 
indsigt og lokal forankring, er FIH organise-
ret med 5 lokale afdelinger i København, 
Fredericia, Århus, Herning og Ålborg.  
 
En af de væsentligste begivenheder i året 
har været at gennemføre den strategiske 
fokusering af FIH Erhverv til rådgivning og  
levering af finansielle løsninger til ejer-
ledede virksomheder i Danmark, med en  

langt bredere rådgivningskompetence og 
produktpalette end tidligere. 
 
Denne fokusering har i 2007 resulteret i en 
tilfredsstillende udvikling. Dels opnået som 
følge af en samlet vækst i udlån. Dels som 
følge af en kraftigt stigende vækst i efter-
spørgslen efter rådgivning om afdækning af 
såvel rente- som valutarisici, med deraf af-
ledte finansielle løsninger.  
 
På trods af et mere afdæmpet konjunktur-
billede af den danske økonomi er forvent-
ningerne til 2008, at FIH Erhverv realiserer 
vækst i kundeantal og indtjening.  
 
Denne målsætning skal realiseres via videre-
førelse og yderligere udbygning af de 
igangsatte aktiviteter i 2007. Det gælder et 
bredere udbud af ydelser, der dækker virk-
somhedernes behov på både gældssiden 
og aktivsiden.  
 



24 prOperty finanCe

NORDIC CORPORATE BANKING
ERHVERVSBANK

Finansiering af
ejendomsportefølje

i Tyskland

NORDIC CORPORATE BANKING
ERHVERVSBANK

Finansiering af
velbeliggende

strøgejendomme i
København

NORDIC CORPORATE BANKING
ERHVERVSBANK

Rammefinansiering af
tyske ejendomme

DEUGE Deutsche
Grundeigentum GmbH

NORDIC CORPORATE BANKING
ERHVERVSBANK

Finansering af
boligudlejnings-

ejendomme i Berlin

Linden Holding A/S

NORDIC CORPORATE BANKING
ERHVERVSBANK

Finansiering af
K/S Olivandenhof,
Kölns køb af en
strøgejendom i

Tyskland

NORDIC CORPORATE BANKING
ERHVERVSBANK

Finansiering af
erhvervsejendomme
og driftsmateriel.

NORDIC CORPORATE BANKING
ERHVERVSBANK

Finansiering af
4 hoteller i Tyskland



25prOperty finanCeProperty Finance

 

 
25 

Property Finance 
Forretningsområdet har fokus på profes-
sionelle ejendomsinvestorer. Det indebærer 
et tæt samarbejde med 600 investorer. 
 
2007 er det første år, hvor FIH Property Fi-
nance har fungeret som selvstændig enhed. 
Kunderne serviceres fra København og 
Århus. 
 
Ambitionen er markedslederskab gennem 
partnerskab med kunderne. Enheden satser 
på et højt kompetenceniveau kombineret 
med en innovativ profil. 
  
2007 har budt på en indtjening over forvent-
ning som følge af vækst i både det traditio-
nelle udlån og dertil knyttede rente- og 
valutaprodukter. 
 
Konkret har forretningsområdet oplevet stor 
efterspørgsel efter finansielle løsninger, som 
især danske ejendomsinvestorer bruger 
både i Danmark, men også uden for landets 
grænser. 
 
Der har været nettotilgang af kunder, og 
det samlede udlån inklusive garantier er 
steget. Samtidig har der især blandt de 
større kunder været stor efterspørgsel efter 
Liability Management, hvor kundernes ren-
te- og valutarisici har været analyseret og 
afdækket. 
 
Uden for Danmark er det især Tyskland, 
som har tiltrukket sig størst interesse fra 
investorerne, men FIH Property Finance har  

 
også løst opgaver i Sverige, Finland og 
England. 
 
Året bød også på en række andre begiven-
heder af betydning for FIH Property Finan-
ce. I foråret lanceredes et nyt ejendoms-
derivat under navnet ”Property Value Swap” 
som det første på det danske marked. I ef-
teråret afholdtes en større ejendomskonfe-
rence under temaet ”Morgendagens Inve-
steringer” med bred deltagelse af professi-
onelle danske ejendomsinvestorer. 
 
Forventningerne til 2008 er fortsat vækst på 
både indtjening og forretningsomfang. Det-
te til trods for en forventning om faldende 
investeringslyst blandt ejendomsinvestorer-
ne, især på grund af et højere renteniveau 
end i de foregående år. 
 
Forventningerne er tillige en konsolidering 
blandt de professionelle investorer, som vil 
afføde en række finansielle opgaver. 
 
Kravet til fleksibiliteten i de finansielle løs-
ninger vil stige, og her har partnerskabet 
med BRFkredit stor betydning. 
 
På rådgivningssiden vil der komme et sti-
gende behov for finansiel rådgivning under 
temaet ALM (Asset Liability Management), 
hvor kundernes risici på både aktiv- og pas-
sivsiden analyseres og afdækkes. I direkte 
forlængelse heraf er det forventningen, at 
FIH Property Finance vil lancere nye deriva-
ter, som vil styrke kundernes afdæknings-
muligheder.
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Structured Finance  
Forretningsenheden tilbyder finansierings-
løsninger i forbindelse med ejerskifte-
situationer på det nordiske marked. Her-
under kapitalfondes køb af virksomheder og 
refinansiering af tidligere gennemførte 
investeringer samt management buy-outs 
og management buy-ins.  
 
Finansieringsløsningerne tilrettelægges in-
dividuelt i overensstemmelse med karak-
teristika for den enkelte transaktion, således 
at prissætningen afspejler risikoen og løbe-
tiden på finansieringen. Produktpaletten 
omfatter traditionel drifts- og anlægsfinan-
siering, akkvisitionsfinansiering og mezza-
ninfinansiering. Der samarbejdes med alle 
ledende kapitalfonde på det nordiske mar-
ked.  
 
De nævnte transaktioner er ofte underlagt 
kritiske tidslinier, hvor beslutningsevne og 
kompetence er vigtige faktorer ved kun-
dernes valg af samarbejdspartnere. FIH 
Structured Finance søger kontinuerligt at 
leve op til disse kriterier. 
 
Forretningsmodellen tager således ud-
gangspunkt i en position som strategisk 
samarbejdspartner, og derfor prioriteres 
rollen som arrangerende bank frem for 
rollen som deltagende bank i transaktioner 
arrangeret af andre banker. Vigtigheden af 
den rigtige risikoprofil er fortsat af højeste 
prioritet, eftersom FIH Structured Finance 
beholder en betydelig andel af finansierin-
gen i de arrangerede transaktioner. 
 

På trods af skatteindgrebet rettet mod kapi-
talfonde og en stigende rente var 2007 – i 
lighed med de seneste år – kendetegnet  
ved en generel høj aktivitet på det nordiske 
marked for virksomhedshandler.  
 
Årets første 6 måneder var karakteriseret af 
en stor interesse fra internationale banker 
og institutionelle investorer, der i kombina-
tion med stigende konkurrence blandt kapi-
talfondene førte til kraftigt stigende priser 
på de største virksomheder. Tendensen hav-
de også en afsmittende effekt på markedet 
for mindre og mellemstore virksomheds-
handler. Som en konsekvens af den interna-
tionale likviditetskrise i andet halvår, blev 
markedet for større transaktioner meget 
afventende, mens der fortsat var tilfredsstil-
lende aktivitet inden for fokusområdet. 
 
FIH Structured Finance har i 2007 primært 
fokuseret på markedet for mindre og mel-
lemstore transaktioner, og har således af-
stået fra deltagelse i hovedparten af de 
største transaktioner. Der er i 2007 arrange-
ret 12 transaktioner i form af nye virksom-
hedsopkøb og tillægsinvesteringer samt 
management buy-outs. Hertil kommer en 
position som deltager i yderligere 6 større 
skandinaviske transaktioner. Ved udgangen 
af 2007 samarbejder FIH Structured Finance 
med mere end 15 forskellige kapitalfonde. 
 
Forventningerne til 2008 er generelt positive 
på trods af den aktuelle usikkerhed på de 
internationale kredit- og likviditetsmarkeder.  
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Capital Markets 
FIH Capital Markets er en væsentlig del af 
FIHs vision om at blive en ledende erhvervs- 
og investeringsbank i Danmark. 
 
Ledende Corporate Bank –  
FIH Financial Solutions 
FIH Financial Solutions er en integreret del 
af FIH Capital Markets med et klart mål om 
at være Danmarks mest kompetente finan-
sielle rådgiver. 
 
Baseret på et højt kompetenceniveau og 
innovativ finansiel rådgivning udvikler Fi-
nancial Solutions ideer og koncepter, eller 
spotter muligheder på de finansielle marke-
der og omdanner dette til værdiskabende 
løsninger for kunderne. Derigennem bliver 
Financial Solutions en stærk sparringspart-
ner for danske virksomheder. 
 
Financial Solutions rådgiver med udgangs-
punkt i kundernes individuelle behov: 
 Strategisk risikostyring hjælper med at 

omdanne virksomhedens strategiske mål-
sætninger til konkrete finansielle hand-
lingsplaner.  

 Liability Management. En række virksom-
heder har valgt at indgå Liability Mana-
gement (gældspleje) aftaler med FIH Ca-
pital Markets for at få et totalt overblik 
over de samlede rente- og valutarisici på 
virksomhedens balance. 

 Finansiel Politik hjælper med at under-
støtte virksomhedens ledelse i de ved-
tagne målsætninger for rente-, valuta- og 
likviditetsstyring. 

 Kapitalstrukturanalyse afvejer sammen-
sætningen af virksomhedens fremmed-
kapital og egenkapital med henblik på at 
konstruere ”den optimale kapitalstruk-
tur”. 

 
 investment banking overvejelser for mel-

lemstore virksomheder – fx drøftelse af 
virksomhedens kapitalfremskaffelsesmu-
ligheder, ratings advisory, generationsskif-
te, køb eller frasalg. Rådgivningen er en 
sparring med virksomheden idet eksekve-
ring af Investment Banking aktiviteter 
udelukkende foregår i FIH PARTNERS. 

 
Financial Solutions har til fulde indfriet for-
ventningerne om markant vækst i 2007. 
 
Ledende investment bank –  
FIH Capital Markets  
FIH Capital Markets tilbyder handel og råd-
givning til alle traditionelle produktkatego-
rier inden for børs- og valutahandel – her-
under finansielle derivater. 
 
I tråd med FIHs vision om at blive den fø-
rende erhvervs- og investeringsbank, er det 
FIH Capital Markets’ klare ambition at være 
markedsledende på handel og rådgivning 
med danske aktier over for institutionelle 
kunder, finansielle institutioner og meget 
formuende privatkunder. Allerede i 2007 
nåede banken et stykke vej mod opfyldelse 
af den ambition, da den nyoprettede aktie-
afdeling opnåede en top-3 placering i den 
årlige Prospera undersøgelse for 2007. 
 
Visionen understøttes desuden af FIH 
PARTNERS A/S’ ledende position på M&A 
markedet. 2007 var også året, hvor der blev 
konstateret betydelige synergier på invest-
ment banking aktiviteter mellem FIH Capital 
Markets og FIH PARTNERS A/S (investment 
banking) i forbindelse med bl.a. Accelerated 
bookbuild af D/S Norden aktier.  

 
 
 



31Capital marketsCapital Markets

 

31 

FIH Capital Markets vil udbygge sin position 
inden for Corporate og Investment Banking 
med finansiel rådgivning til erhvervskunder. 
Det sker gennem Financial Solutions. 
 
Hertil kommer handel, analyse og rådgiv-
ning inden for danske værdipapirer udført af 
dygtige teams. 
 
FIH Capital Markets udvider desuden med 
en helt ny afdeling: FIH Wealth Manage-
ment, der skal betjene meget formuende 
privatkunder. Afdelingen vil give både be-
stående og nye kunder adgang til en pro-
fessionel analyse- og webplatform og tilby-
de dem formuerådgivning med bl.a. Taktisk 
Aktiv Allokering og Gældspleje via handel 
med såvel traditionelle aktie- og obligati-
onsinvesteringer som finansielle derivater, 
valuta m.v. Det nye segment vil blive betjent 
direkte i FIH Capital Markets uden de fordy-
rende – og ofte forsinkende – mellemled, 
som kendetegner traditionel Private Ban-
king.  
 
Etableringen af FIH Wealth Management 
forventes også at øge midlerne under for-
valtning i FIH Asset Management, ligesom 
det vil bidrage til FIHs samlede indlån. 
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FIH PARTNERS A/S  
FIH Erhvervsbank stiftede i første halvår 
2006 FIH PARTNERS A/S sammen med 
Oscar Mosgaard, Kim Bøttkjær, Jørgen 
Overholt Hansen, Ulrik Falk og Henrik Krü-
ger. 2007 er således det første fulde regn-
skabsår, FIH PARTNERS A/S har eksisteret. 
 
FIH PARTNERS A/S har i 2007 opnået en 
position som den ledende danske M&A 
rådgiver målt ved antallet og værdien af 
annoncerede transaktioner, hvor FIH PART-
NERS A/S medvirker som finansiel rådgiver. 
På markedet for kapitalmarkedstransaktio-
ner har FIH PARTNERS A/S en ledende 
position. 
 
FIH PARTNERS A/S har i 2007 annonceret 
20 transaktioner til en samlet værdi af over 
140 mia. kr. og endeligt afsluttet 19 transak-
tioner til en samlet værdi af 41 mia. kr. 
 
Virksomheden har etableret sig med et af 
de største investment banking teams i 
Danmark og har tiltrukket en række meget 
kvalificerede investment bankere. Ved ud-
gangen af 2007 havde FIH PARTNERS A/S 
21 medarbejdere. 
 
FIH PARTNERS A/S har i 2007 rådgivet: 
 
 Arla Foods i salget af Delimo til franske 

Lactalis, salget af Crispy Food til Danske 
Kohberg Brød og Bagergården H.C. An-
dersen, salget af Pastella til Beauvais A/S, 
en del af Orkla Gruppen i Norge og en-
deligt salget af Medipharm til danske Chr. 
Hansen Laboratorier A/S. 

 
 Investeringsselskabet Axcel i salget af 

danske Icopal til Investcorp, Bahrain. 
 
 Bavarian Nordic og Brøndbyernes I.F. 

Fodbold i forbindelse med garanterede  

fortegningsretsemissioner på henholdsvis 
465 mio. kr. og 105 mio. kr. 

 
 DSV Miljø i købet af svenske Samfrakt og 

svenske GKF Frakt. 
 
 Dong Energy A/S i salget af spanske 

Energi E2 renovables Ibericas til tyske 
E.O.N. samt salget af aktiemajoriteten i 
irske Dublin Waste-to-Energy til ameri-
kanske Covanta Inc. 

 
 FLSmidth & Co i købet af canadiske GLV, 

som er det største køb i FLS’ 125-årige hi-
storie, samt rådgivet om salget af MAAG 
Gear AG, Schweiz. 

 
 Polaris Private Equity omkring salget af 

Louis Poulsen Lighting.  
 
 Rådgivere til Scottish & Newcastle, UK 

omkring ejerskabet af BBH, et fællesejet 
bryggeri mellem Scottish & Newcastle og 
Carlsberg, samt i forhold om Carlsberg/ 
Heineken’s potentielle bud på Scottish & 
Newcastle. 

 
 D/S TORM ved placering af aktier i D/S 

Norden til en samlet værdi på 3.987 mio. 
kr. FIH PARTNERS A/S har endvidere råd-
givet D/S TORM i forbindelse med D/S 
TORM og TeeKay’s bud på amerikanske 
OMI Corporation til en samlet værdi af 
11.864 mio. kr. 

 
 Ved salget af O.W. Bunker til Altor Private 

Equity. 
 
På www.fihpartners.com findes yderligere 
detaljer om FIH PARTNERS A/S’ transaktio-
ner. 
 
Kundetilgangen er fortsat meget tilfredsstil-
lende.
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Samarbejdet med Kaupthing Bank gruppen
Kaupthing Bank er en nordeuropæisk bank-
gruppe, som tilbyder integrerede finansielle 
ydelser til virksomheder, institutionelle inve-
storer og enkeltpersoner. Disse ydelser om-
fatter corporate banking, investment banking, 
capital market services, asset management 
og formuepleje for private bankkunder. 
  
Kaupthing Bank har omkring 3.000 ansatte og 
opererer i hele Nordeuropa samt USA og 
Mellemøsten. Endvidere driver Kaupthing 
Bank en retail bank i Island. I Danmark ejer 
Kaupthing Bank FIH Erhvervsbank. 
 
FIHs samarbejde med de øvrige selskaber i 
Kaupthing Bank gruppen er løbende udbyg-
get i 2007, og denne udvikling forventes at 
fortsætte.  
 
FIH udnytter allerede de forretningsmæssige 
muligheder i samarbejdet inden for en række 
områder som structured finance på tværs af 
landegrænser, lånesyndikering internt i grup-
pen, et væsentligt samarbejde omkring capi-
tal market produkter som aktieanalyse, nor-
disk børshandel m.v. Dette er områder, hvor 
synergien i samarbejdet med Kaupthing 
Banks øvrige forretningsenheder er en del af 
grundlaget for at kunne opnå den fornødne 
vækst og markedsvolumen. 
 
De ganske ressourcekrævende forberedelser 
til Basel II omkring de nye risikobaserede 
regler for kapitalafdækning foregår også i 
meget tæt samarbejde mellem Kaupthing 
Bank og FIH Erhvervsbank.
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LÅNTAGNING 
FIH finansierer den basale udlånsforretning 
ved at optage korte og langfristede lån på 
det danske og de internationale kapital-
markeder.  
 
Igennem 2007 har et væsentligt element i 
FIHs fundingstrategi været at diversificere 
fundingen på nye markeder i Europa og på 
nye investorsegmenter. Herunder har der 
været særlig fokus på at øge indlån fra eksi-
sterende erhvervskunder og opsøge nye 
institutionelle indlånskunder. 
 
Indlån fra kunder er således i løbet af 2007 
steget fra 7 mia. kr. primo året til godt 11 
mia. kr. ultimo året og udgør nu næsten 11 
procent af den samlede funding. Fokus på 
kundeindlån vil fortsætte i 2008 og vil bl.a. 
blive styrket gennem indlån fra private kun-
der via en internetplatform som etableres i 
løbet af første halvår 2008. 
 
Den korte funding består udover kunde-
indlån af indlån fra andre banker samt ud-
stedelser under FIHs to Commerciel Paper 
Programmer, hver med en ramme på 2 mia. 
euro. Ultimo 2007 var der tilsammen ud-
stedt 800 mio. euro under de to program-
mer. 
 
Hvor FIH traditionelt har baseret sin længe-
re løbende funding på EMTN udstedelser i 
EURO markedet, er en større andel af fun-
dingen i 2007 sket på nye markeder og til  

nye investorsegmenter som led i diversifice-
ringsstrategien. 
 
FIH har således for første gang i en årrække 
udstedt obligationsserier på det danske 
marked for i alt 3 mia. kr. med en løbetid på 
henholdsvis 3 og 4 år. GBP 300 mio. med 
fast rente og fem års løbetid har sammen 
med udstedelser i CHF og SEK også bidra-
get væsentligt til den lange funding. For at 
styrke kapitalgrundlaget udstedte FIH i 
marts 2007 200 mio. euro som ansvarlig 
kapital med 6 års løbetid og mulighed for at 
indfri lånet efter år 3. 
 
Den internationale kreditkrise i 2. halvår af 
2007, der udspringer af subprime udlån i 
USA, har medført en stigning i prisen på 
likviditet. Effekten for FIH har i lighed med 
andre banker været øgede fundingomkost-
ninger.  
 
Prisen på kort funding er i løbet af efteråret 
steget omkring 0,10-0,15 procent. Den lan-
ge funding er blevet mere afhængig af 
løbetid og struktur.  
 
I begyndelsen af 2008 vil fokus være på kort 
funding og funding strukturer, hvor niveauet 
ikke er steget så kraftigt.  
 
FIH budgetterer med et samlet funding-
behov på 18-20 mia. kr. Halvdelen af dette 
forventes dækket via øget kundeindlån. 
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RISIKOSTYRING 
Risiko er et væsentligt element i FIHs for-
retning. Stort set alle typer forretninger 
medfører risici. De væsentligste risici FIH er 
eksponeret overfor er: kreditrisici på udlån, 
markedsrisici i tilknytning til aktiviteter på de 
finansielle markeder, operationel risiko og 
likviditetsrisiko. En mere uddybende beskri-
velse af FIHs risikostyring kan læses i det 
selvstændige tillæg til årsrapporten ”Risiko-
styring i FIH – 2007” (se www.fih.dk). 
 
KREDITRISIKO  
FIH lægger vægt på langvarige kunderela-
tioner med en kvalitet, som skaber mervær-
di for såvel kunden som for FIH. Dette for-
udsætter en tæt dialog, der sikrer FIH et 
indgående kendskab til den enkelte kunde. 
Den tætte dialog sikrer, at en negativ udvik-
ling hos kunden identificeres på et tidligt 
tidspunkt. Dette gør det muligt i samarbej-
de med kunden, at gennemføre tiltag og 
justeringer, som giver kunden mulighed for 
at overvinde vanskeligheder. Det sikrer også 
FIH mulighed for at afværge eller formind-
ske mulige tab. 
 

Kreditrisikoen håndteres dagligt i udlåns-
organisationen og styres overordnet via en 
konsekvent kreditpolitik med fokus på indi-
viduel vurdering af kunderne. Kreditgiv-
ningen er nøje afstemt med kundens øko-
nomiske formåen og den stillede sikkerhed.  
 
Minimum årligt foretages en gennemgang 
af alle kundeengagementer. Gennemgan-
gen omfatter blandt andet opdaterede 
økonomiske oplysninger og justering af 
rating og sikkerhedsværdi. 
 
Overvågningen af kreditengagementer sker 
centralt på baggrund af FIHs kreditsystem, 
som indeholder alle væsentlige oplysninger 
om engagementsstørrelse, udnyttelse og 
risiko, herunder sikkerhed, anslået realisa-
tionsværdi m.v. 
 
Udlånsporteføljens omfang, spredning og 
bonitet overvåges løbende af Kreditafde-
lingen, og der rapporteres løbende til direk-
tionen og bestyrelsen. 
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Rating af kunder 
Sammen med den individuelle kreditvur-
dering af kunden benyttes ratingmodeller.  
 
Erhvervskunder rates i den internt udviklede  
Corporate model. Modellens skala går fra 1 
til 12, hvor 12 er bedst. Modellen beregner 
en individuel sandsynlighed for, at kunden i 
løbet af de kommende 12 måneder vil være 
ude af stand til at opfylde sine forpligtelser 
over for FIH i henhold til Basel II reglerne. 
Herudover findes en rating 13, hvori alle 
eksponeringer mod den danske stat, regio-
ner og kommuner placeres. Ratingmodellen 
er udviklet i samarbejde med udlånsorgani-
sationen, men overvåges og videreudvikles 
uafhængigt af denne. Alle ratings godken-
des centralt af Kreditafdelingen. Udlåns-
massen eksklusive offentlig virksomhed og 
finansielle modparter har nedenstående 
fordeling på ratingskalaen. 

D udtrykker omfanget af eksponeringer i 
default. En debitors eksponeringer er i de-
fault, hvis de i over 90 dage har været i 
restance, eller hvis FIH vurderer det usand-
synligt, at debitor vil indfri alle sine gælds-
forpligtelser, uden at FIH griber ind ved for 
eksempel at realisere sikkerheder eller ga-
rantier. 
 
Rating 8-12 svarer til investmentgrade ni-
veau, som det kendes hos de internationale 
ratingbureauer. Rating 4-7 ligger under 
investmentgrade og dækker ratingområdet 
BB, som repræsenterer en acceptabel kre-
ditbonitet. Rating 2-3 indeholder svagere 
kunder med en risiko svarende til single B 
segmentet hos ratingbureauerne. Disse 
kundeforhold følges på tætteste hold. Ra-
ting 1 indeholder de svageste og mest 
risikofyldte kunder svarende til rating-
bureauernes C segment. 
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Validering og rekalibrering 
Minimum én gang årligt valideres og rekali-
breres ratingmodellerne. Dette sikrer, at der 
løbende er kontrol med modellernes perfor-
mance, og at de årligt justeres, så de afspej-
ler aktuelle forhold. 
 
Ratingmodel Corporate har siden imple-
menteringen i december 2003 vist en til-
fredsstillende evne til at estimere risikoen 
for misligholdelse. 
 
Øvrige ratingmodeller 
Ratingmodel for finansielle institutioner er 
under implementering. Modellen er opbyg-
get efter samme grundprincipper som Ra-
tingmodel Corporate og vil undergå tilsva-
rende validering og rekalibrering. 
 
Ejendomsselskaber rates i dag i Rating-
model Corporate. En særskilt ratingmodel 
for ejendomsselskaber er under udvikling  
og forventes fuldt implementeret i løbet af 
2008. 
 
Stresstests og rapportering 
Der udføres stresstests på kreditporteføljen 
og solvensen kvartalsvis i forbindelse med 
den øvrige rapportering til direktion og 
bestyrelse. Rapporteringen har til formål at 
sikre ledelsen et opdateret billede af kredit-
porteføljens bonitet og give et billede af de 
konsekvenser, de definerede stressfaktorer 
vil have på FIHs forventede tab og solvens. 
En eventuel negativ udvikling synliggøres 
derved, så nødvendige justeringer i kredit-
politikken kan foretages på forkant. 
 
Yderligere oplysninger om kreditrisiko 
For yderligere oplysninger om kreditrisici og 
styring heraf henvises til rapporten ”Risiko-
styring i FIH 2007”, som er at finde på FIHs 
hjemmeside. 
 
MARKEDSRISICI 
Ved markedsrisiko forstås risikoen for tab, 
fordi markedsværdien af FIHs aktiver og 
passiver samt ikke balanceførte forretninger  

ændrer sig som følge af ændringer i renter, 
valuta, og aktiekurser. 
 
FIHs markedsrisici stammer primært fra 
Treasury-afdelings investeringsbeholdnin-
ger og i mindre omfang fra positioner taget 
af Capital Markets afdeling. 
 
Renterisiko 
Renterisiko er risikoen for tab som følge af 
ændringer i markedsrenten. Renterisikoen 
styres ved ændringer i sammensætningen af 
obligationsbeholdningen samt ved indgå-
else af positioner i finansielle instrumenter. 
 
Renterisikoen opgøres dels ved et mål for 
FIHs gevinst/tab ved en renteændring på ét 
procentpoint for alle løbetider og dels et 
Value-at-Risk mål.  
 
Renterisiko, beregnet i henhold til Finanstil-
synets opgørelsesmetode som risikoen ved 
en parallelforskydning af renteniveauet på 1 
procentpoint i samtlige valutaer, udgør ved 
årets udgang 305 mio. kr. 
 
Valutarisiko 
Valutarisiko er risikoen for tab som følge af 
ændring i valutakurserne. Hovedparten af 
FIHs funding optages i udenlandsk valuta, 
der efterfølgende swappes til samme valuta, 
som udlån ydes i. Valutarisikoen er som 
følge heraf beskeden. 
 
Valutarisikoen styres ud fra et Value-at-Risk 
mål suppleret med rammer for åbne posi-
tioner i enkeltvalutaer samt en ramme for 
den samlede valutaposition. 
 
Valutarisikoen var med udgangspunkt i 
Value-at-Risk for valuta (opgjort med 1 dags 
horisont og 99 procents sandsynlighed) ved 
årets udgang 5,6 mio. kr. 
 
Aktierisiko 
Aktierisikoen er risikoen for tab som følge af 
ændringer i aktiekurserne.  
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FIH havde ved udgangen af 2007 en meget 
begrænset beholdning af børsnoterede 
aktier.  
 
Beholdningen af unoterede aktier og kapi-
talandele var ved årets udgang 1.017 mio. 
kr. 
 
Value-at-Risk 
Med Value–at-Risk tages en portefølje-
betragtning ved opgørelsen af markedsrisici 
på finansielle aktiver. Dette indebærer, at 
der ved opgørelsen af aktivernes risici ud-
over standardafvigelsen også tages højde 
for aktivernes indbyrdes korrelationer.  
 
Med Value-at-Risk er det således muligt at 
sammenfatte den samlede risiko for ban-
kens balance i ét tal udtrykt i kroner.  
 
Value-at-Risk opgøres i FIH med 99 pro-
cents sandsynlighed på 1 dags basis. Her-
med forstås, at FIH med 99 procents sand-
synlighed en given dag ikke kan forvente at 
tabe mere end det Value-at-Risk-tal model-
len indikerer. 
 
Markedsrisikoen på bankens samlede ba-
lance (herunder markedsrisikoen uden for 
handelsbeholdningen), opgjort som Value- 
at-Risk på rente-, valuta- og aktierisici, var 
ultimo året 13 mio. kr.  
 
Det gennemsnitlige VaR-tal lå i 2007 på 16 
mio. kr. I løbet af året har tallet svinget 
mellem 10 og 30 mio. kr. 
 
Som supplement til VaR foretages scenarie-
baserede rente- og valutastresstest.  
 
Læs mere om blandt andet stresstest i rap-
porten ”Risikostyring i FIH 2007”, som er at 
finde på FIHs hjemmeside. 
 
Likviditetsrisiko  
Likviditetsrisikoen er risikoen for tab, hvis 
bankens fundingomkostninger stiger ufor-
holdsmæssigt meget eller ultimativt, hvis  

banken ikke kan honorere sine betalings-
forpligtigelser, efterhånden som de forfal-
der.  
  
Likviditeten opgøres som beholdningen af 
indskudsbeviser i Nationalbanken, korte 
placeringer i danske og udenlandske ban-
ker, obligationsbeholdningen samt commit-
tede lånefaciliteter fra andre finansielle 
institutioner.  
 
FIH har igennem de sidste par år øget likvi-
ditetsberedskabet markant. Ultimo 2007 ud-
gjorde likviditetsreserven således 31 mia. kr. 
 
Stigningen i likviditeten i løbet af 2007 stam-
mer hovedsageligt fra en committet lånefa-
cilitet på 15 mia. kr. med en restløbetid på 
op til 8 år indgået med Danmarks største 
pensionskasse: ATP. Faciliteten er ydet til 
FIH Kapital Bank, et 100 procent. ejet dat-
terselskab af FIH Erhvervsbank.  
 
Udover lånefaciliteten fra ATP har FIH i 
løbet af 2007 indgået yderligere commit-
tede lånefaciliteter på knap 4 mia. kr. med 
danske og udenlandske banker. Det er FIHs 
målsætning, at mindst 2/3 af den korte 
funding er dækket af committede lånefacili-
teter. 
 
I den nuværende situation med betydelig 
usikkerhed på de internationale kapital-
markeder er der fokus på, at likviditets-
beredskabet har en sådan størrelse, at FIH 
ved normal drift ikke behøver at låne på de 
internationale kapitalmarkeder i ét år. 
 
På FIHs tidligere udstedte obligationer og 
anden funding med en løbetid over ét år 
forfalder 15 mia. kr. i løbet af 2008. På udlå-
net forfalder ordinære afdrag på 10 mia. kr., 
og med konservativt estimat på førtidige 
indfrielser på 6 mia. kr., forventes indfrielser 
på udlånet på i alt 16 mia. kr. 
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På FIHs nuværende balance er der således 
stort set ligevægt mellem, hvad der kommer 
ind af afdrag fra udlånet, og hvad der skal 
betales af afdrag på gælden med en løbetid 
over ét år.  
 
Fundingen i 2008 skal derfor alene bruges til 
nyudlån samt en eventuel stigning i FIHs 
likvide beholdninger. 
 
OPERATIONEL RISIKO 
Med operationel risiko forstås risikoen for 
tab ved utilstrækkelige eller fejlagtige inter-
ne processer, personer, systemer eller eks-
terne begivenheder. Operationel risiko  
håndteres i FIH med forskellige typer af 
interne kontroller, instruktioner og regler, 
intern revision m.v.  
 
Der arbejdes i FIH på at udvikle en virksom-
hedskultur, som karakteriseres ved, at ope-
rationelle risici er et naturligt dagligt ele-
ment i den enkelte medarbejders opmærk-
somhedsområde, således at operationelle 
risici løbende identificeres, vurderes, over-
våges, kontrolleres og afværges.  
 
Alle enheder i FIH foretager jævnligt selv-
vurderinger, hvor operationelle risici inden 
for området analyseres og vurderes med 
henblik på eventuelle risikoreducerende 
tiltag.  
 
Ved indførelse eller ændring af produkter, 
systemer og processer m.v. i FIH bliver de 
operationelle risici forbundet hermed sær-
skilt analyseret. 
 
KAPITALMÅLSÆTNING 
Det er FIHs overordnede kapitalmålsætning, 
at solvensprocenten er i niveauet 10 procent  
og at kernekapitalprocenten er i niveauet 8 
procent. 
 
KAPITALKRAV 
Basel banktilsynskomitéen kom i 1999 med 
anbefalinger om væsentlige ændringer til 
de nuværende kapitaldækningsregler. Som 

noget helt centralt åbner de såkaldte Basel 
II-regler op for, at institutter kan anvende  
interne modeller til beregning af kapitalkra-
vet for kreditrisiko. Tilsvarende skal der som 
noget nyt beregnes kapitalkrav for den 
operationelle risiko. 
 
Med udgangspunkt i anbefalingerne i Basel 
II fremsatte Europa-kommissionen et direk-
tivforslag til nye kapitaldækningsregler for 
kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber. 
Rådet af økonomi- og finansministre opnå-
ede ultimo 2004 politisk enighed om direk-
tivforslaget. Efter en række ændringer til 
forslaget blev den endelige godkendelse af 
de nye kapitaldækningsregler vedtaget i 
2006. Direktivet er efterfølgende ved at 
blive implementeret i national lovgivning i 
medlemslandene med ikrafttræden 2007.  
 
FIH har igennem de sidste 6 år arbejdet 
med at gøre sig klar til de nye regler.  
 
I forbindelse med de nye kapitalkravsregler 
har FIH valgt at ansøge Finanstilsynet om at 
anvende den grundlæggende interne me-
tode til beregning af kapitalkravet. Denne 
metode åbner for en mere nuanceret må-
ling af risiko på det enkelte engagement og 
den enkelte modpart, end de hidtige regler 
har tilladt. 
  
Effekten på FIHs solvensprocent ved at 
overgå til den grundlæggende interne me-
tode vurderes som værende begrænset, 
primært med baggrund i den portefølje-
sammensætning af eksponeringer og sik-
kerheder banken har. 
  
FIH vil derfor i de kommende år arbejde for 
at opnå en godkendelse til at benytte den 
avancerede interne metode efter de nye  
kapitalkravsregler, for hermed at opnå et 
lavere og samtidig mere retvisende billede 
af kapitalkravet. Den avancerede interne 
metode åbner yderligere for nuancering af  
kreditrisikoen på det enkelte engagement, 
og dermed solvensbelastning. 
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Overordnet består de nye kapitaldæknings-
regler af tre søjler. 
 
Søjle 1 
Søjle 1 er minimumskapitalkravet, som dæk-
ker operationel risiko, kreditrisiko og mar-
kedsrisiko.  
 
Operationel risiko – Operationel risiko blev 
i 2003 i FIH oprettet som en ny selvstændig 
risikodisciplin. FIH vælger i relation til de 
kommende kapitaldækningsregler tilgan-
gen standardindikatormetoden.  
 
Kreditrisiko – De nye kapitaldæknings-
regler giver mulighed for, at FIH kan anven-
de interne modeller til beregning af kapital-
kravet for kreditrisiko. FIHs ratingmodel er 
opbygget efter de nye regler, hvorfor mo-
dellens estimering af sandsynlighed for 
fremadrettet misligholdelse forventes at 
kunne benyttes til beregning af FIHs kapi-
talkrav.  
 
FIH er i løbende dialog med både det dan-
ske og det islandske finanstilsyn og forven-
ter at blive godkendt til at anvende den 
grundlæggende interne ratingbaserede 
metode, som fastlægger kapitalkravet for 
eksponeringer med kreditrisici. 
 
FIH er ejet af Kaupthing Bank, Island, og 
den formelle ansøgnings- og godkendelses-
proces foregår på gruppeniveau jf. be-
kendtgørelse om kapitaldæknings bestem-
melser herom. Det er planen, at FIH efter-
følgende vil gå efter en godkendelse til at 
anvende den avancerede interne rating 
baserede metode. 
 
Markedsrisiko – Der er videreudviklet risi-
komodeller, herunder implementeret Value-
at-Risk-model og modeller til stresstest i 
2003 med afsæt i de fremsatte anbefalinger 
fra Basel banktilsynskomitéen til opbygning  

og anvendelse af avancerede interne mo-
deller. FIH forventer i 2008 at søge om god-
kendelse til at rapportere markedsrisici 
opgjort ved hjælp af interne modeller (VaR-
metoden). 
 
Søjle 2 
Under søjle 2 styrkes tilsynsprocessen, da 
tilsynsmyndighederne skal føre tilsyn med, 
at institutternes valg af kapitalgrundlag er 
tilstrækkeligt til at dække deres risici samt 
motivere institutterne til at optimere den 
interne risikostyring og kontrol.  
 
FIH har i den forbindelse udvidet den sam-
lede risikostyring og udviklet en model til 
solvensbehovsanalyse. Modellen medtager 
bl.a. basiskapital, udlånskvalitet, egenkapi-
talforrentning, likviditet, markedsrisiko og 
management. I solvensbehovsanalysen 
indgår alle væsentlige risici, som FIH er 
eksponeret for. Herudover medtages FIHs 
økonomiske kapitalmodel i analysen. Der 
arbejdes løbende i FIH på at videreudvikle 
samt tilpasse og forbedre FIHs solvensbe-
hovsanalysemodel. 
 
Søjle 3 
Søjle 3 omfatter krav til institutterne om 
offentliggørelse af mere detaljeret infor-
mation om risici, kapitalstruktur, kapital-
dækning, risikostyring m.v. Målet med kra-
vene under sølje 3 er, at der skabes større 
gennemsigtighed. Der er herved en klar 
forventning om, at markedsdisciplinen bliver 
skærpet. 
 
FIH har fra 2005 til 2007 analyseret behovet 
for ændringer i bl.a. regnskabet og har lagt 
en detaljeret plan for implementering af de 
nødvendige ændringer fremadrettet.  
 
Læs mere om blandt andet Basel II i FIH i 
rapporten ”Risikostyring i FIH 2007” som er 
at finde på FIHs hjemmeside. 
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FIH SELSKABER 
FIH koncernen omfatter FIH Erhvervsbank 
A/S og en række 100 procent ejede datter-
selskaber, samt datterselskabet FIH PART-
NERS A/S, der er delvist ejet af partnere og 
medarbejdere. 
 
FIH Realkredit A/S  
Det samlede udlån i FIH Realkredit var ved 
udgangen af året 0,6 mia. kr. Selskabet har 
alene til opgave at afvikle den eksisterende 
portefølje. 
 
FIH Kapital Bank A/S 
Selskabet er stiftet i 2006 og modtog i janu-
ar 2007 Finanstilsynets tilladelse til at drive 
bankvirksomhed.  
 
Selskabet har i 1. halvår af 2007, erhvervet 
ca. 13 mia. kr. udlån fra FIH. Med baggrund 
i FIHs interne ratingmodel tilsikredes, at den 
gennemsnitlige kreditrating var ens i FIH 
Kapital Bank A/S og FIH Erhvervsbank A/S, 
efter overdragelse af porteføljen.  
 
FIH Kapital Bank A/S har endvidere selv i 
2007 udbetalt lån i størrelsesordenen 1,8 
mia. kr., men målet er også i fremtiden at 
fastholde ens gennemsnitlig kreditrating i 
de to banker. 
 
Selskabet finansieres af moderselskabet FIH 
Erhvervsbank A/S, men har tillige et kredit-
tilsagn fra ATP på 15 mia. kr. 
 
FIH Kapital Bank A/S er etableret med en 
selvstændig direktion og en bestyrelse be-
stående af repræsentanter fra FIH og en 
enkelt fra ATP.  
 
FIH PARTNERS A/S 
FIH erhvervede i 2006 stemmemajoriteten i 
selskabet ved tegning af A-aktiekapital. FIH 
ejer i dag 66,7 procent af aktiekapitalen. 
Selskabet forestår FIHs investment bank-
aktiviteter. 
 

FIH Leasing og Finans A/S  
Selskabet afgiver garanti over for FIH i for-
bindelse med långivningen og ejer visse 
leasingobjekter.  
 
FIH Finance A/S og  
FIH Kapitalpartner A/S 
Selskabernes bestyrelse traf den 23. januar 
2007 beslutning om at lade selskaberne 
fusionere. Fusionen er gennemført i marts 
2007 med virkning fra den 1. januar 2007. 
 
Det fortsættende selskab, FIH Finance A/S, 
investerer i unoterede aktier og kapitalan-
dele samt efterstillede lån. 
 
FIH Aztec Holding ApS 
Selskabet er stiftet den 18. december 2007 i 
forbindelse med opsplitningen af selskabet 
Aztec Holding A/S. FIH Aztec Holding ApS 
driver investeringsvirksomhed. 
 
 
ANDRE SELSKABER 
Axcel  
FIH var i 1994 med til at etablere Axcel, som 
investerer i store virksomheder med poten-
tiale for udvikling og værditilvækst. Der er 
opbygget en portefølje af virksomheder, 
som videreudvikles og løbende sælges. 
 
Bag Axcel står en udvalgt kreds af aktionæ-
rer med bred tilknytning til industrien og 
den finansielle sektor. Selskabet råder over 
et samlet kapitaltilsagn på mere end 6 mia. 
kr. Kapitalen er fordelt på tre selskaber: 
Axcel I, Axcel II og Axcel III. 
 
Fondsmæglerselskabet af 2004 A/S 
I slutningen af 2004 indgik Lønmodtagernes 
Dyrtidsfond og FIH en aftale om strategisk 
samarbejde. Et fælles selskab, Fondsmæg-
lerselskabet af 2004 A/S, blev godkendt af 
Finanstilsynet i 2005. Selskabet forvalter LD 
midler på omkostningsneutral basis og 
skaffer nye investeringskunder via gode, 
omkostningseffektive produkter. LD er ma-
joritetsaktionær i FMS Holding A/S. 
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LD Equity I og II 
Fondsmæglerselskabet af 2004 A/S rådgiver 
to private equity fonde oprettet i 2005: LD 
Equity I og LD Equity II. Fondene fokuserer 
på unoterede aktier. LD Equity I var fuldt 
investeret ved lancering, mens LD Equity II 
baseres på nyinvesteringer i unoterede 
aktier i niveauet 2 – 2,5 mia. kr. FIH har inve-
steret i fondene.  
 
AKTIONÆRFORHOLD 
FI-Holding A/S og FIH Erhvervsbank A/S. 
Selskabernes bestyrelse traf den 10. juni 
2007 beslutning om at lade selskaberne 
fusionere. Fusionen er gennemført den 19. 
juli 2007 med virkning fra den 1. januar 2007. 
 
FI-Holding A/S ejede FIHs aktiekapital på 
513,6 mio. kr. – på nær den del der indgår i 
medarbejderaktieprogrammet. Efter oven-
nævnte fusion ejes aktierne i FIH Erhvervs-
bank A/S nu direkte af Kaupthing Bank hf. 
 
Fusionen er regnskabsmæssigt behandlet 
efter sammenlægningsmetoden. 
 
Kaupthing Bank hf. 
Kaupthing Bank er en islandsk bank med 
nordeuropæisk fokus, og er den 7. største 
bank i Norden. Banken er i dag repræsen-
teret i 13 lande med 6 forretningsområder, 
hvor corporate banking og investment ban-
king er hovedaktiviteter. 
 
Kaupthing Bank er noteret på børserne i 
Reykjavik og Stockholm med en markeds-
værdi på ca. 81 mia. kr. ultimo 2007.  
 
Moody’s rating af Kaupthing Bank er A1 og 
P-1. 

Konsolidering 
Selskabets årsrapport indgår i koncernregn-
skabet for Kaupthing Bank hf. Kaupthing 
Bank hf. har hjemsted i Island, og årsrappor-
ten for dette selskab kan rekvireres på 
www.kaupting.net. 
 
Bestyrelse 
På generalforsamlingen den 12. marts 2007 
udtrådte direktør Christian Motzfeldt og de 
5 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem-
mer af bestyrelsen. Samtidigt indtrådte 3 
nye medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem-
mer: Per Erlandsen Brun, Jørgen Bruun-Toft 
og Randi Holm Franke. 
 
AKTIE- OG OPTIONSPROGRAMMER 
For fortsat at kunne tiltrække og fastholde 
medarbejdere samt sikre fokus på værdi-
skabelse, er der etableret en række loyali-
tets- og resultatafhængige incitaments-
ordninger.  
 
Medarbejderaktier 
I 2005 etableredes et medarbejderaktie-
program, som alle medarbejdere blev til-
budt. Aktierne blev tildelt i forhold til med-
arbejdernes løn og er båndlagt i 5 år. 
 
Optionsprogrammer 
I 2005 etablerede Kaupthing Bank hf. op-
tionsprogram for alle medarbejdere i Kaup-
thing Bank koncernen. Programmet er sup-
pleret i 2006 for senere tilkomne medarbej-
dere. 
 
FIH har i 2004 og 2006 etableret options-
programmer for en bredere medarbejder-
gruppe. 
 
Ordningerne er nærmere beskrevet i note 7.
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Anvendt regnskabspraksis 

Koncernregnskabet aflægges i overensstemmelse med Interna-

tional Financial Reporting Standards (IFRS), som er godkendt af 

EU. Koncernregnskabet er desuden aflagt i overensstemmelse 

med yderligere danske oplysningskrav stillet af Københavns 

Fondsbørs til årsrapporter for finansielle selskaber med børsno-

terede gældsinstrumenter og IFRS-bekendtgørelsen for finansiel-

le virksomheder udstedt i henhold til lov om finansiel virksomhed. 

Årsrapporten for moderselskabet aflægges i overensstemmelse 

med lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om 

finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselska-

ber m.fl. (regnskabsbekendtgørelsen). Årsrapporten aflægges 

herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplys-

ningskrav stillet af Københavns Fondsbørs til årsrapporter for 

finansielle selskaber med børsnoterede gældsinstrumenter og i 

lov om finansiel virksomhed.  

Standarder og fortolkninger, der ikke er trådt i kraft 

Alle standarder og fortolkninger, der er udstedt og godkendt af 

EU på datoen for årsrapportens godkendelse er implementeret. 

IFRS 8 førtidsimplementeres fra 2007. 

På tidspunktet for offentliggørelse af denne årsrapport er følgen-

de nye eller ændrede standarder og fortolkningsbidrag endnu 

ikke trådt i kraft og derfor ikke indarbejdet i årsrapporten: 

  IFRIC 11, IFRS 2’s anvendelsesområde. Fortolkningsbidraget 

træder i kraft med virkning for regnskabsår, der begynder 1. 

marts 2007 eller senere. 

 IFRIC 12, Indregning i aktiver, der er omfattet af public-to-

private koncessionsaftaler. Fortolkningsbidraget træder i kraft 

med virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2008 eller 

senere. 

 IFRIC 13, Kunde loyalitetsprogrammer. Fortolkningsbidraget 

træder i kraft med virkning for regnskabsår, der begynder 1. 

juni 2008 eller senere. Fortolkningsbidraget er endnu ikke god-

kendt til brug i EU. 

 IFRIC 14, IAS 19’s anvendelsesområde. Fortolkningen træder i 

kraft med virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2008 

eller senere. 

 Reviderede version af IAS 1. Den nye version træder i kraft med 

virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2009 eller se-

nere. 

 Reviderede version af IAS 23. Den nye version træder i kraft 

med virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2009 eller 

senere. 

Det er ledelsens vurdering, at anvendelse af disse nye og ændre-

de standarder og fortolkningsbidrag ikke vil få væsentlig indvirk-

ning på årsrapporten for de kommende regnskabsår, bortset fra 

yderligere oplysningskrav. 

Ændringer i anvendt regnskabspraksis  

Anvendt regnskabspraksis er – med undtagelse af nedenstående 

– ikke ændret i forhold til årsrapporten 2006. 

IFRS 8 er blevet førtidsimplementeret, hvilket har betydet en 

ændring i de viste segmenter og har ingen effekt på indregning 

og måling i resultatopgørelsen og balancen. 

Som følge af fusionen med regnskabsmæssig virkning pr. 1. ja-

nuar 2007 mellem FI-Holding A/S og FIH Erhversbank A/S (fort-

sættende selskab) er der foretaget tilpasning af sammenlignings-

tal for år 2006. Sammenligningstal for balancen er udtryk for 

fusionsbalancen pr. 1. januar 2007, hvori mellemværende og 

ejerandele er elimineret. Sammenligningstal for resultatopgørel-

sen er udtryk for en sammenlægning af selskabernes resultatop-

gørelser for 2006 med eliminering af koncerninterne transaktio-

ner. Sammenlægningsmetoden er anvendt for fusionen. 

Generelt om indregning og måling  

Aktiverne indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere 

begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil 

tilflyde FIH, at aktivernes værdi kan måles pålideligt, samt at 

aktiverne er under FIHs kontrol. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når FIH som følge af en tidli-

gere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er 

sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå FIH, og 

forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og 

tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- 

eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

Finansielle instrumenter indregnes på handelstidspunktet. 

Indregningen af finansielle aktiver og forpligtelser foretages 

første gang på handelsdagen og ophører på handelsdagen, når 

retten til at modtage/afgive pengestrømme fra det finansielle 

aktiv eller passiv er udløbet, eller hvis den er overdraget, og 

koncernen også i al væsentlighed har overført alle risici og afkast 

tilknyttet ejendomsretten. 

Fastlæggelse af dagsværdier 

Dagsværdien er det beløb, som et aktiv kan omsættes til, eller en 

forpligtelse indfries til, ved en handel under normale omstændig-

heder mellem kvalificerede, villige og indbyrdes uafhængige 

parter. 

Dagsværdien af finansielle instrumenter, som der findes et aktivt 

marked for, fastsættes til lukkekursen på balancedagen eller, hvis 

en sådan ikke foreligger, en anden offentliggjort kurs, der må 

antages bedst at svare hertil. 

Dagsværdien af udtrukne obligationer opgøres som nutidsværdi-

en af de fremtidige cashflows. 
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For finansielle instrumenter, hvor der ikke findes et aktivt marked, 

fastlægges dagsværdien ved hjælp af almindeligt anerkendte 

værdiansættelsesteknikker, der baserer sig på observerbare, 

aktuelle markedsdata. Langt størsteparten af FIHs finansielle 

instrumenter, der måles til dagsværdi, tilhører denne kategori. 

Regnskabsmæssig sikring 

FIH koncernen anvender reglerne for regnskabsmæssig sikring af 

dagsværdier på udlån og funding (IAS 39). 

Der foretages sikring af renterisikoen opgjort på basisrenten på 

udlån og funding, og sikringen foretages med derivater. Den sik-

rede renterisiko opgjort på basisrenten reguleres til dagsværdi, 

og værdiændringen indregnes i resultatopgørelsen under kurs-

reguleringer.  

De rentesikrende derivater måles til dagsværdi som alle øvrige 

derivater. Værdiændringerne indregnes i resultatopgørelsen 

under kursreguleringer. 

Regnskabsmæssige skøn 

Opgørelse af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og 

forpligtelser er forbundet med et skøn over, hvordan fremtidige 

begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser. 

De væsentligste skøn vedrører nedskrivninger på udlån, hensatte 

forpligtelser samt opgørelse af dagsværdier for unoterede finan-

sielle instrumenter. 

De udøvede skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen 

anser som forsvarlige, men som er usikre. Herudover er FIH påvir-

ket af risici og usikkerheder, som kan medføre, at de faktiske 

resultater kan afvige fra skønnene. De foretagne regnskabsmæs-

sige skøn vurderes løbende, og justeres i takt med at der fore-

ligger nye oplysninger. 

Opgørelsen af nedskrivninger på udlån og tilgodehavender er 

forbundet med betydelige skøn i forbindelse med kvantificerin-

gen af risikoen for, at debitor ikke er i stand til at honorere sine 

fremtidige forpligtelser helt eller delvist. I de tilfælde hvor det 

vurderes, at debitor ikke vil være i stand til at opfylde sine fremti-

dige forpligtelser, er opgørelsen af de fremtidige faktiske beta-

linger, herunder realisationsværdier af sikkerheder, dividender 

m.v., underlagt usikkerhed og beror i væsentlig grad på skøn. 

Opgørelsen af hensættelser til tab på garantier er forbundet med 

usikkerhed i vurdering af risikoen for, at garantien vil blive aktuel, 

og hvilken økonomisk effekt dette vil få. 

I opgørelsen af dagsværdien for finansielle instrumenter, som ikke 

handles på et aktivt marked, er beregningen forbundet med 

skøn. Dagsværdierne opgøres på baggrund af anerkendte værdi-

ansættelsesmodeller samt inputvariabler i form af rentekurver, 

volatilitetskurver m.v. Værdiansættelsesmodellerne diskonterer 

fremtidige pengestrømme og værdiansætter eventuelle options-

elementer. Disse modeller er behæftet med en vis modelrisiko.  

Opgørelsen af inputvariablene er ligeledes forbundet med et 

skøn i indsamlingen af data samt viderebehandling heraf. Unote-

rede aktier værdiansættes på baggrund af diskontering af fremti-

dige pengestrømme. Opstillingen heraf sker på baggrund af 

budget- og regnskabsmateriale samt andre til rådighed værende 

oplysninger, der kan have indvirkning på de fremtidige penge-

strømme. Opstillingen af disse pengestrømme er forbundet med 

usikkerhed.  

Ændringen i dagsværdi på finansielle instrumenter, der værdian-

sættes ved modeller, som anvender andet end observerbare 

markedsdata, indregnes under kursregulering af aktier. 

Finansielle produkter 

Finansielle aktiver og forpligtelser klassificeres ved første indreg-

ning i en af følgende kategorier: Finansielle aktiver/forpligtelser 

med handel for øje, finansielle aktiver/forpligtelser til dagsværdi 

samt lån og tilgodehavender. Finansielle aktiver/forpligtelser 

klassificeres som ”med handel for øje”, hvis de er anskaffet med 

henblik på at skabe en gevinst på kort sigt gennem kortsigtede 

udsving i kurser eller ved indtjening på handelsmarginer, eller 

hvis de indgår i porteføljer, der udviser dette mønster.  

Finansielle aktiver/forpligtelser til dagsværdi (investeringsaktiver/ 

forpligtelser) er produkter, der ikke opfylder klassifikationen ”med 

handel for øje”, men som værdiansættes ved første indregning til 

dagsværdi og ved efterfølgende måling via dagsværdioptionen i 

IAS 39 til dagsværdi. Dette gøres for at mindske eller eliminere en 

målingsmæssig inkonsistens.  

Afledte finansielle instrumenter vil altid blive klassificeret som 

”med handel for øje”, medmindre de indgår i regnskabsmæssig 

sikring.  

Repo/repo reverse 

Værdipapirer, der er solgt som led i en tilbagekøbsforretning 

(repoforretning), forbliver i balancen under værdipapirets balan-

cepost, fx obligationer, og driftsresultatet af værdipapiret indreg-

nes på normal vis under renter og kursregulering. Modtagne be-

løb på repoforretninger indregnes som gæld til kreditinstitutter 

eller indlån. Afkastet af repo og reporeverseforretninger indreg-

nes under renter af henholdsvis kreditinstitutter, udlån og indlån.  

Omregning af fremmed valuta 

Koncernregnskabet præsenteres i danske kroner, hvilket er FIH 

Erhvervsbank A/S’ funktionelle valuta. Transaktioner i anden 

valuta end koncernens funktionelle valuta omregnes ved første 

indregning til transaktionsdagens kurs. Monetære aktiver og 

passiver i fremmed valuta er optaget til de officielt noterede 

kurser ved årets udgang. Samtlige valutakursreguleringer indreg-

nes over resultatopgørelsen. Ikke-monetære aktiver og forpligtel-

ser anskaffet i fremmed valuta, der ikke omvurderes til dagsværdi, 

kursreguleres ikke. 
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Koncernregnskabet 

Koncernregnskabet omfatter FIH Erhvervsbank A/S og de datter-

virksomheder, som kontrolleres af moderselskabet. Moderselska-

bet anses for at have kontrol, når det direkte eller indirekte be-

sidder mere end 50 procent af stemmerettighederne eller på 

anden måde kan udøve eller faktisk udøver bestemmende indfly-

delse. Virksomheder, hvor bankens besiddelser er midlertidige til 

afvikling af engagementer eller som led i omstrukturering af 

virksomheden, konsolideres ikke. Koncernregnskabet er udarbej-

det ved sammenlægning af regnskabsposter med ensartet ind-

hold og med efterfølgende eliminering af koncerninterne ind-

tægts- og udgiftsposter, gevinster og tab, interne aktiebesiddel-

ser samt mellemværender, herunder garantier. De regnskaber, 

der anvendes til brug for konsolideringen, er omarbejdet, så de 

er i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. 

Segmentoplysninger 

Der gives segmentoplysninger på forretningsområder, som er 

koncernens operative segmentering. Segmentoplysningerne 

følger koncernens risici og koncernens interne økonomistyring og 

er opgjort efter samme principper som koncernregnskabet. 

Segmentresultat og aktiver omfatter poster, der direkte kan 

henføres til det enkelte segment eller allokeres til det enkelte 

segment på et pålideligt grundlag. Øvrige aktiviteter omfatter 

primært koncernens administrative funktioner, investeringsaktivi-

tet, indkomstskatter m.v. 

Fællesomkostninger, herunder omkostninger i stabs-, administra-

tions- og backoffice funktioner fordeles til forretningsområder på 

baggrund af en vurdering af de enkelte områders forretningsska-

bende kapacitet. 

Segmentaktiver omfatter de aktiver, som er direkte forbundet 

med segmentets drift, herunder likvide beholdninger, corporate 

bonds samt andre tilgodehavender.  

Alle transaktioner mellem segmenterne sker på markedsbaserede 

vilkår eller på omkostningsdækkende basis. 

BALANCEN 

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker omfatter 

tilgodehavender hos andre kreditinstitutter, tidsindskud i central-

banker, samt reporeverseforretninger, dvs. køb af værdipapirer, 

hvor der samtidig træffes aftale om tilbagesalg på et senere 

tidspunkt, og hvor modparten er et kreditinstitut eller central-

bank. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 

indregnes ved første indregning til dagsværdi og måles efterføl-

gende til amortiseret kostpris. 

Udlån 

Udlån indeholder bankudlån og finansielle leasingaktiver. Udlån 

indregnes ved første indregning til dagsværdi med fradrag af 

stiftelsesprovision m.v. Efterfølgende måles de til amortiseret 

kostpris ved anvendelse af den effektive rentes metode med 

fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af indtrådte, men endnu 

ikke realiserede tab. Ændringen mellem den indregnede værdi 

og den amortiserede værdi indregnes under renteindtægter.  

For fastforrentede lån, hvor renterisikoen er sikret med derivater, 

suppleres den amortiserede kostpris med dagsværdien af den 

sikrede renterisiko. Ændringen i dagsværdien indregnes under 

kursreguleringer. 

FIH foretager en individuel gennemgang af alle signifikante udlån 

samt en større, kvalificeret stikprøve af øvrige udlån med henblik 

på en vurdering af, om en eller flere begivenheder er indtruffet, 

som har medført en værdiforringelse af udlånet, og FIH dermed 

ikke længere forventer at få den fulde regnskabsmæssige værdi 

af lånet tilbagebetalt.  

Såfremt der er indtrådt objektiv indikation for værdiforringelse af 

udlånet, foretages nedskrivning svarende til forskellen mellem 

den regnskabsmæssige værdi af udlånet og nutidsværdien af 

forventede fremtidige ydelser, provenu fra sikkerheder samt 

eventuel dividende. De fremtidige forventede betalinger på 

individuelt nedskrevne lån opstilles med baggrund i en konkret 

vurdering af den enkelte virksomheds økonomiske situation samt 

de sikkerheder m.v., der er stillet for lånet. 

Nedskrivninger foretages på individuelt og gruppevist vurderede 

udlån. 

Individuelt vurderede udlån: 

For individuelt vurderede udlån anses den objektive indikation for 

værdiforringelse at være indtruffet i tilfælde af en eller flere af 

følgende begivenheder: 

1. Låntager er i betydelige økonomiske vanskeligheder. 

2. Låntagers væsentlige kontraktbrud, eksempelvis i form af 

manglende overholdelse af betalingspligt for afdrag og renter. 

3. FIH har ydet låntager lempelser i vilkårene, som ikke ville have 

været overvejet, hvis det ikke var på grund af låntagers økonomi-

ske problemer. 

4. Det er sandsynligt, at låntager vil gå konkurs eller bliver under-

lagt anden økonomisk rekonstruktion. 

Gruppevist vurderede udlån: 

Gruppevist vurderede udlån omfatter alle udlån, bortset fra udlån 

med objektiv indikation for værdiforringelse, hvorpå der er ned-

skrevet efter en individuel vurdering, samt udlån der løbende 

monitoreres og prisjusteres i forhold til udvikling og risiko. 
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Gruppevis vurdering skal foretages på grupper af udlån, der har 

ensartede karakteristika med hensyn til kreditrisiko. FIH foretager 

gruppevise nedskrivninger på udlån efter ratingmodellen med 

udgangspunkt i bankens ratingsystem. 

Ratingmodellen er kendetegnet ved, at den gruppevise nedskriv-

ning kan henføres til udlåns bevægelse til dårligere ratingklasser 

og dermed forværrede betalingsstrømme. Hver rating kategori 

fra D (default) til 13 udgør således en klasse. 

Modellen for gruppevise nedskrivninger er baseret på ændring i 

PD (probability of default) og LGD (loss given default), hvor den 

aktuelle bogførte værdi af gruppen af udlån holdes op mod det 

forventede tilbagediskonterede cashflows. Såfremt værdien af de 

forventede tilbagediskonterede cashflows er lavere end regn-

skabsværdien, nedskrives differencen. FIH anvender bruttoprin-

cippet for gruppevise nedskrivninger. De forventede fremtidige 

betalinger på de gruppevist nedskrevne lån opstilles på bag-

grund af den historiske tabsfaktor. 

Hvor der i modellen for gruppevise nedskrivninger anvendes 

begreber og tal fra Basel II komplekset er disse reguleret, så de 

bliver IFRS anvendelige. Der er således reguleret fra ”expected 

loss” til ”incurred loss”. 

Opgørelsen af gruppevise nedskrivninger indeholder ikke noget 

IBNR-element (incurred but not recorded), hvilket vurderes at 

svare til retningslinierne udmeldt fra Finanstilsynet. 

Der er foretaget test og beregninger på behovet for nedskrivning 

for ”tidlige hændelser”. Konklusionen heraf er, at der ultimo 2007 

ikke er grundlag for nedskrivning som følge af ”tidlige hændel-

ser”.  

Den nu anvendte model er en videreudvikling af den tidligere 

anvendte model. 

FIH er på grund af manglende historik p.t. ikke i stand til at lave 

en fuldstændig backtest af modellen for gruppevise nedskriv-

ninger. Backtesten består således p.t. alene af backtest af enkelte 

elementer i modellen. 

Realkreditudlån og udstedte realkreditobligationer 

Ved første indregning måles realkreditudlån og udstedte real-

kreditobligationer til dagsværdi (børskursen). Efterfølgende måles 

realkreditudlån til dagsværdi. Målingen til dagsværdi er til dels 

baseret på værdien af de udstedte obligationer, og dels en regu-

lering for kreditrisikoen baseret på behovet for nedskrivninger.  

Udstedte realkreditobligationer måles ligeledes til dagsværdi. 

Udtrukne obligationer måles til nutidsværdien af de fremtidige 

betalinger. 

Som udgangspunkt skal realkreditudlån måles til dagsværdi, 

mens de tilhørende udstedte realkreditobligationer skal måles til 

amortiseret kostpris. Ændringer i obligationsmarkedet vil dermed 

alene påvirke målingen af realkreditudlånet, mens udstedte 

obligationer vil være upåvirket af markedsændringen. Dette mis-

match undgås ved en måling af både realkreditudlånet og de 

modsvarende udstedte realkreditobligationer til dagsværdi, som 

sker med henvisning til dagsværdioptionen jf. IAS 39. 

Obligationer og aktier 

Første indregning af obligationer og aktier sker til dagsværdi, 

som er kostprisen fratrukket transaktionsomkostninger. 

Obligationer og aktier, der handles på aktive markeder, måles 

efterfølgende til dagsværdi. Dagsværdien opgøres til lukkekursen 

for det pågældende marked på balancedagen, eller, hvis en 

sådan ikke foreligger, en anden offentliggjort kurs der må anta-

ges bedst at svare hertil.  

Værdipapirer, hvor der ikke findes et aktivt marked, måles efter-

følgende til dagsværdien ved anvendelsen af almindeligt accep-

terede værdiansættelsesmodeller og -teknikker. 

For renteinstrumenterne består disse værdiansættelsesmodeller 

af en diskontering af de fremtidige cashflows, hvor der tages 

højde for faktorer, der kan påvirke værdien, så som kreditrisici. 

Eventuelle indbyggede optionselementer værdiansættes ved 

brug af anerkendte optionsmodeller, hvor der indgår markeds-

parameter, som har betydning for værdiansættelsen.  

De unoterede aktier værdiansættes primært med baggrund i to 

metoder. Den ene er ved brug af prisindikationer fra eksterne 

kilder, der vurderes at have en god viden om værdien af aktierne. 

Den anden metode er generelt anerkendte værdiansættelsesmo-

deller, der bygger på regnskabsdata, forventninger til fremtiden 

(budgetter) og multipler. 

Obligationer og aktier er opdelt i en handelsbeholdning og i en 

investeringsbeholdning. Formålet med handelsbeholdningen er 

køb og salg med en kortsigtet investeringshorisont. Handels-

beholdningen omfatter beholdningerne i Capital Markets. Inve-

steringsbeholdningen er de beholdninger, som ikke er med en 

kortsigtet investeringshorisont. Beholdningerne værdiansættes 

via dagsværdioptionen i IAS 39 på samme måde som handels-

beholdningen. Formålet med investeringsbeholdningen er kapi-

talanbringelse og længere sigtede investeringer.  

Kapitalandele i associerede virksomheder 

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter aktier og 

andre andele af egenkapitalen i virksomheder, hvor koncernen 

besidder mindst 20 procent og højst 50 procent af stemmerne og  
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samtidig udøver en betydelig indflydelse på virksomhedens 

driftsmæssige og finansielle beslutninger. Ved investeringer 

tilrettelagt gennem holdningsstrukturer foretages vurdering af 

den betydende indflydelse i forhold til den virksomhed, der 

ultimativt erhverves. 

Ved første indregning indregnes kapitalandele i associerede 

virksomheder til kostpris. Efterfølgende måles kapitalandele i 

associerede virksomheder efter indre værdis metode. Den for-

holdsmæssige andel af virksomhedernes resultat, korrigeret for 

eventuelle goodwillnedskrivninger og urealiserede interne avan-

cer og tab, indgår i posten ”resultat af kapitalandele i associere-

de og tilknyttede virksomheder”. 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter aktier eller 

andre dele af egenkapitalen i virksomheder, hvori koncernen 

besidder mere end 50 procent af stemmerettighederne, eller på 

anden måde udøver bestemmende indflydelse. 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes ved første 

indregning til kostpris og måles efterfølgende efter indre værdis 

metode. Den forholdsmæssige andel af virksomhedernes resultat, 

korrigeret for eventuelle goodwillnedskrivninger og urealiserede 

interne avancer og tab, indgår i posten ”resultat af kapitalinteres-

ser i associerede og tilknyttede virksomheder”. 

Immaterielle aktiver 

Udviklingsprojekter, der efter en konkret vurdering forventes at 

medføre fremtidige økonomiske fordele, aktiveres og afskrives 

over den forventede brugstid, dog maksimalt 20 år. Immaterielle 

aktiver indregnes ved første indregning til kostpris, som er om-

kostninger, der direkte kan henføres til udviklingsprojektet. Efter-

følgende måles udviklingsprojekter til kostpris med fradrag af 

akkumulerede afskrivninger. Der foretages endvidere nedskriv-

ninger, hvis nutidsværdien af de fremtidige økonomiske fordele 

ikke længere vurderes at overstige den bogførte værdi af de kon-

krete projekter. 

Investeringsejendomme 

Første indregning af investeringsejendomme (ejendomme der er 

udlejet på operationelle leasingaftaler) sker til kostpris. Efterføl-

gende måles de til dagsværdi. Dagsværdien af investeringsejen-

domme fastsættes på baggrund af en tilbagediskontering af 

fremtidige pengestrømme. Der foretages en konkret vurdering af 

ejendommenes værdi for at verificere, at den regnskabsmæssige 

værdi ikke overstiger denne. 

Ændringer i dagsværdien indregnes under kursreguleringer, 

mens modtagne leasingydelser indregnes under andre driftsind-

tægter. 

Øvrige materielle anlægsaktiver 

Øvrige materielle anlægsaktiver består af driftsmidler, domicil-

ejendomme og biler og indregnes til kostprisen inklusive om-

kostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til 

klargøring af aktivet, indtil det tidspunkt hvor aktivet er klar til at 

blive taget i brug.  

Domicilejendomme er ejendomme, der anvendes til koncernens 

eget brug. De måles til kostpris inklusive forbedringsudgifter. 

Domicilejendomme måles efter første indregning til omvurderet 

værdi fratrukket afskrivninger, svarende til dagsværdien på balan-

cedagen. Domicilejendomme afskrives lineært over 75 år. Der 

afskrives ikke på grunde. Dagsværdien fastsættes ud fra en af-

kastmodel.  

De øvrige materielle anlægsaktiver måles efterfølgende til kost-

pris med fradrag af foretagne afskrivninger. Der afskrives lineært 

over aktivernes forventede levetid, dog maksimalt 4 år. Enkeltak-

tiver med uvæsentlig værdi samt edb-programmel afskrives fuldt 

ud i anskaffelsesåret.  

Ejendomme og driftsmidler, som er overtaget i forbindelse med 

afvikling af engagementer, og som søges afhændet, afskrives 

ikke. Eventuelle tab/gevinster ved afhændelse føres under andre 

driftsindtægter/-udgifter. 

Andre aktiver 

Andre aktiver omfatter bl.a. tilgodehavende renter og provision, 

uafviklede handler samt den positive dagsværdi af afledte finan-

sielle instrumenter.  

Ved første indregning måles andre aktiver til dagsværdi. Efter 

første indregning måles de til dagsværdi. 

Afledte finansielle instrumenter 

Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning til 

dagsværdi, normalt svarende til det betalte eller modtagne ve-

derlag. Efter første indregning måles de afledte finansielle in-

strumenter til dagsværdien på balancedagen. 

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter ind-

regnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af 

det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. 

For afledte finansielle instrumenter, der handles på aktive marke-

der, opgøres dagsværdien til lukkekursen for det pågældende 

marked på balancedagen, eller hvis en sådan ikke foreligger, en 

anden offentliggjort kurs, der må antages bedst at svare hertil.  

Dagsværdien for afledte finansielle instrumenter, hvor der ikke 

findes et aktivt marked, opgøres ved anvendelsen af almindeligt 

accepterede værdiansættelsesmodeller og -teknikker.  
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Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter 

afholdte udgifter, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Perio-

deafgrænsningsposter måles til kostpris. 

Gæld til kreditinstitutter og indlån 

Gæld til kreditinstitutter omfatter gæld til andre kreditinstitutter 

og centralbanker, samt repoforretninger. Gæld til kreditinstitutter 

og indlån måles ved første indregning til dagsværdi, og efterføl-

gende måling foretages til amortiseret kost. 

Udstedte obligationer 

Udstedte obligationer omfatter koncernens udstedte obligationer 

bortset fra udstedte realkreditobligationer. Udstedte obligationer 

indregnes til dagsværdi ved indgåelsen og måles efterfølgende til 

amortiseret kostpris. Den amortiserede kostpris suppleres med 

dagsværdien af den sikrede renterisiko for de udstedte obligatio-

ner, som indgår i sikring. 

Beholdning af egne udstedte obligationer modregnes i gælds-

posten, ligesom renteindtægter på egenbeholdningen mod-

regnes i renteudgifter.  

Sammensatte finansielle instrumenter 

FIH har finansielle instrumenter med indbyggede derivater. I de 

tilfælde, hvor derivatets økonomiske karakteristika og risici ikke er 

tæt relateret til udstedelsen, udskilles derivatet og måles til dags-

værdi, mens udstedelsen måles til amortiseret kostpris. Det sam-

mensatte instrument indregnes på balancen under udstedte 

obligationer. 

Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtigelser til dagsværdi 

Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtigelser til dagsværdi om-

fatter udstedte realkreditobligationer, der ved første indregning 

måles til kostpris og efterfølgende indregnes og måles til dags-

værdi. 

Andre passiver 

Andre passiver indeholder skyldige renter, gebyr- og provisions-

indtægter, uafviklede handler samt den negative dagsværdi af 

afledte finansielle instrumenter. Ved første indregning måles 

andre passiver til kostpris og ved efterfølgende indregning til 

dagsværdi. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser om-

fatter modtagne indtægter, der vedrører efterfølgende regn-

skabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. 

Hensatte forpligtelser 

Hensatte forpligtelser indregnes, når koncernen har en retlig eller 

faktisk forpligtelse som følge af begivenheder i regnskabsåret 

eller tidligere år, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtel- 

sen vil medføre et træk på virksomhedens økonomiske ressour-

cer, samt at det er muligt at opgøre forpligtelsen pålideligt. 

Hensatte forpligtelser måles som det bedste skøn over de om-

kostninger, der er nødvendige for på balancedagen at afvikle 

forpligtelserne.  

Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser 

FIH har indgået bidragsbaserede pensionsordninger med hoved-

parten af medarbejderne. I de bidragsbaserede ordninger indbe-

tales faste bidrag til en uafhængig pensionskasse. FIH har ingen 

forpligtelse til at indbetale yderligere bidrag. Skyldige betalinger 

indregnes i balancen som en forpligtelse. Ydelsesbaserede pen-

sionsordninger hensættes på grundlag af en aktuarmæssig vurde-

ring.  

Hensættelser til udskudt skat 

Udskudt skat opgøres som forskellen mellem midlertidige forskel-

le mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier på akti-

ver og forpligtigelser. 

Efterstillede kapitalindskud 

Efterstillede kapitalindskud er gældsforpligtigelser i form af an-

svarlig indskudskapital, som ved første måling indregnes til dags-

værdi og derefter måles til amortiseret kostpris.  

RESULTATOPGØRELSEN 

Renter, gebyrer og provisioner 

Renteindtægter og renteudgifter indregnes i resultatopgørelsen i 

den periode, de vedrører. 

Gebyrer og provisioner, der er en integreret del af den effektive 

rente af et udlån, indregnes under renteindtægter. 

Gebyrer og provisioner, der er led i den løbende ydelse, perio-

diseres over løbetiden. Øvrige gebyrer indregnes i resultatopgø-

relsen på transaktionsdagen. 

Renteindtægter på udlån, som er fuldt eller delvis nedskrevet, 

indtægtsføres med et beløb svarende til den effektive rente af 

det nedskrevne udlån.  

Udbytte af aktier m.v. 

Udbytte fra investeringer i kapitalandele indregnes, når der er 

erhvervet endelig ret til udbyttet. Dette til typisk sige på tidspunk-

tet for generalforsamlingens godkendelse af udlodningen fra det 

pågældende selskab. 

I koncernregnskabet gælder dette dog ikke for kapitalandele i 

associerede virksomheder, der måles efter indre værdis metode.  

Kursreguleringer 

Kursreguleringer indeholder urealiserede og realiserede kurs-

reguleringer fra obligationer, aktier, finansielle instrumenter og 

sikrede udlån og funding. 
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Andre driftsindtægter og driftsudgifter 

Andre driftsindtægter og driftsudgifter omfatter indtægter og 

omkostninger af sekundær karakter i forhold til koncernens ho-

vedaktiviteter, herunder leasingydelser fra operationelle leasing-

kontrakter samt gevinster og tab ved salg af materielle og imma-

terielle anlægsaktiver. 

Udgifter til personale og administration 

Udgifter til personale omfatter løn og gager samt sociale omkost-

ninger, pensioner m.v. til FIHs personale. Forpligtelser til jubilæ-

umsgratiale og fratrædelsesgodtgørelser indregnes løbende 

under hensyntagen til den forventede sandsynlighed for medar-

bejdernes fratræden før ydelsestidspunktet. 

Medarbejderaktier 

Ved salg af egne aktier til favørkurs til medarbejdere udgiftsføres 

favørkurselementet fuldt ud i resultatopgørelsen som personale-

omkostning, samtidig med at et tilsvarende beløb indregnes un-

der egenkapitalen. 

Aktieoptioner 

Optionsprogrammer måles på tildelingstidspunktet og resultat-

føres som personaleomkostning over optjeningsperioden. På 

hver balancedag frem til udnyttelsestidspunktet måles kontant 

baserede programmer på ny, og værdireguleringer resultatføres 

under kursreguleringer. Resultatførte beløb afsættes som forplig-

telse eller indregnes under egenkapitalen afhængig af program-

mets karakteristika. 

Skat 

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af ud-

skudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan 

henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den 

del der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.  

Herudover indregnes skat vedrørende tidligere år i resultatopgø-

relsen med den del, der kan henføres til resultatposter, og egen-

kapitalen for den del der kan henføres til posteringer direkte på 

egenkapitalen. 

Aktuelle skatteforpligtelser henholdsvis tilgodehavende aktuel 

skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets 

skattepligtige indkomst reguleret for betalt acontoskat. 

Udskudte skatteaktiver indregnes i balancen med den værdi, 

hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modreg-

ning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoaktiver.  

FIH Erhvervsbank A/S og dets dattervirksomheder er sambeskat-

tet. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambe-

skattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige ind-

komster. 

Ikke-balanceførte poster 

Posten omfatter afgivne garantier og indeståelser, uigenkaldelige 

tilsagn om at yde kredit og lignende forpligtelser, der ikke ind-

regnes i balancen. Garantier måles til pålydende værdi med fra-

drag af hensættelser til tab. Hensættelser til tab indregnes under 

”nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v.” i resultatop-

gørelsen samt under ”hensættelser til tab på garantier” i balan-

cen. 

Pengestrømsopgørelse  

Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme fordelt 

på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets for-

skydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning. 

Pengestrømmen opgøres efter den direkte metode. 

Pengestrøm fra driftsaktivitet 

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som resultat før skat re-

guleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital, be-

talte renter samt betalt selskabsskat. 

Pengestrøm fra investeringsaktivitet 

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbin-

delse med køb og salg af aktiviteter, køb og salg af immaterielle, 

materielle og andre langfristede aktiver samt køb og salg af 

værdipapirer, der ikke medregnes som likvider. 

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i 

størrelse eller sammensætning af aktiekapital og omkostninger 

forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebæren-

de gæld, køb og salg af egne aktier samt betaling af udbytte til 

selskabsdeltagere. 

Likvider 

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapi-

rer med ubetydelig kursrisiko fratrukket eventuelle kassekreditter, 

der indgår som en integreret del af koncernens likviditetsstyring. 
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  FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S 

(1.000 kr.) Note 2007 2006* 2007 2006* 

      

Renteindtægter 3 5.409.011 3.689.105 5.197.237 3.616.426 

Renteudgifter 4 4.290.110 2.687.524 4.300.918 2.656.669 

Netto renteindtægter  1.118.901 1.001.581 896.319 959.757 

Udbytte af aktier m.v.  9.416 183 9.356 82 

Gebyrer og provisionsindtægter 5 304.808 130.247 129.494 121.810 

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 5 48.203 34.205 43.157 41.650 

Netto rente- og gebyrindtægter  1.384.922 1.097.806 992.012 1.039.999 

Kursreguleringer 6 510.021 508.627 -102.110 333.413 

Andre driftsindtægter  85.855 89.479 156.729 131.452 

Udgifter til personale og administration 7, 8 700.308 497.946 622.681 430.483 

Af- og nedskrivninger på immaterielle og  
materielle aktiver 19, 21 37.718 42.341 37.518 42.262 

Andre driftsudgifter  3.336 254 0 0 

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender 

m.v.  -19.428 -16.769 -11.279 -13.610 

Resultat af kapitalandele i associerede og  
tilknyttede virksomheder 9 17.363 5.769 764.729 151.557 

Resultat før skat  1.276.227 1.177.909 1.162.440 1.197.286 

Skat 10 152.974 242.816 68.023 238.824 

Årets resultat  1.123.253 935.093 1.094.417 958.462 

      

Fordeling af årets resultat      

FIHs aktionærer   1.094.417 958.463 1.094.417 958.462 

Minoritetsinteresser  28.836 -23.370 0 0 

      

Overskudsfordeling      

Årets resultat   1.094.417 958.462 

I alt til disposition    1.094.417 958.462 

     

Henlagt til egenkapital   1.094.417 958.462 

I alt anvendt    1.094.417 958.462 
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  FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S 

(1.000 kr.) Note 2007 2006* 2007 2006* 

AKTIVER      

Kassebeholdning og anfordrings-  
tilgodehavender hos centralbanker  308.654 124.402 308.654 124.402

Gældsbeviser, der kan refinansieres i  
centralbanker  0 2.596.214 0 2.596.214

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og  
centralbanker 11 4.704.301 3.939.647 18.078.492 3.910.649

Udlån og andre tilgodehavender  
til dagsværdi 

12, 13,  
14, 15 643.541 828.310 0 0

Udlån og andre tilgodehavender  
til amortiseret kostpris 12, 13 74.371.714 66.750.624 60.992.648 66.833.443

Obligationer til dagsværdi 16 13.639.293 12.138.572 11.739.710 11.925.453

Aktier m.v. 17 943.145 978.291 90.183 336.423

Kapitalandele i associerede virksomheder  18 73.409 89.567 63.340 66.156

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 18 0 0 4.001.230 1.505.097

Immaterielle aktiver 19 46.704 27.570 46.704 27.570

Grunde og bygninger:     

 Investeringsejendomme 20 1.129.839 1.100.326 1.129.839 1.100.326

 Domicilejendomme 21 1.888 1.376 1.888 1.376

Øvrige materielle aktiver 21 25.718 39.680 25.534 39.547

Aktuelle skatteaktiver  191.923 274 124.938 274

Andre aktiver 22 17.199.740 7.330.725 17.001.712 7.324.112

Periodeafgrænsningsposter  76.677 52.311 49.846 51.896

Aktiver i alt  113.356.546 95.997.889 113.654.718 95.842.938 
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  FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S 

(1.000 kr.) Note 2007 2006* 2007 2006* 

PASSIVER      

Gæld      

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 23 31.863.734 16.653.161 31.941.581 16.653.160

Indlån og anden gæld 24 10.533.275 6.595.585 11.483.151 7.286.917

Udstedte obligationer til dagsværdi 15, 25 616.908 887.548 0 0

Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 25 53.015.234 55.703.628 53.015.234 55.703.628

Aktuelle skatteforpligtelser  0 103.513 0 107.889

Andre passiver 26 6.198.658 7.356.882 6.018.107 7.367.497

Periodeafgrænsningsposter  18.557 25.756 16.990 25.756

Gæld i alt  102.246.366 87.326.073 102.475.063 87.144.847

     

Hensatte forpligtelser 27   

Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser 3.200 3.500 3.200 3.500

Hensættelser til udskudt skat  314.604 329.390 287.012 299.367

Hensættelser til tab på garantier  4.987 20.748 29.720 60.623

Hensatte forpligtelser i alt  322.791 353.638 319.932 363.490

Efterstillede kapitalindskud 28 3.010.633 1.581.738 3.010.633 1.581.738

     

Egenkapital 29    

Aktiekapital  513.573 513.573 513.573 513.573

Opskrivningshenlæggelser  974 450 974 450

Aktieoptionsprogram  1.978 840 1.978 840

Andre reserver  0 0 244.853 1.891

Overført overskud  7.233.539 6.182.314 7.087.712 6.236.109

Aktionærernes andel af egenkapitalen  7.750.064 6.697.177 7.849.090 6.752.863

Minoritetsinteresser  26.692 39.263 0 0

Egenkapital i alt  7.776.756 6.736.440 7.849.090 6.752.863

Passiver i alt  113.356.546 95.997.889 113.654.718 95.842.938 

Ikke-balanceførte poster 30    

Garantier m.v.  2.837.508 2.314.780 3.115.091 2.721.794 

Andre eventualforpligtelser  11.356.935 10.100.692 10.564.574 9.335.685

Ikke-balanceførte poster i alt  14.194.443 12.415.472 13.679.665 12.057.479

Supplerende noter      

Afledte finansielle instrumenter er specificeret i de supplerende noter. 
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Egenkapitalopgørelse   

 FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S 

(mio. kr.) 2007 2006* 2007 2006* 

     

Egenkapital, primo 6.697,2 5.791,3 6.752,9 5.791,3

    

Årets resultat 1.123,3 935,1 1.094,4 958,4

Tilgang i forbindelse med fusion 0,1 2,4 0,1 2,4

Aktieoptionsprogram 1,1 0,8 1,2 0,8

Opskrivning, domicilejendom 0,5 0,0 0,5 0,0

Totalindkomster i alt 1.125,0 938,3 1.096,2 961,6

Udloddet udbytte 0,0 0,0 0,0 0,0

Regulering minoritetsinteresser -43,3 -55,7 0,0 0,0

Minoritetsinteresser -28,8 23,3 0,0 0,0

Egenkapitalbevægelser i alt 1.052,9 905,9 1.096,2 961,6

    

Aktionærernes andel af egenkapital i alt, ultimo 7.750,1 6.697,2 7.849,1 6.752,9

    

Minoritetsinteressers andel af egenkapitalen, primo 39,3 0,0 0,0 0,0

Minoritetsinteressers andel af udbytteudlodning  -28,3 0,0 0,0 0,0

Af/tilgang, minoritetsinteressers  -13,1 62,6 0,0 0,0

Minoritetsinteressers andel af resultat 28,8 -23,3 0,0 0,0

Minoritetsinteressernes andel af egenkapital i alt, ultimo 26,7 39,3 0,0 0,0

    

Egenkapital i alt, ultimo 7.776,8 6.736,5 7.849,1 6.752,9

    

Egenkapitalspecifikation:    

Aktiekapital, primo 513,6 513,6 513,6 513,6

Aktiekapital, ultimo 513,6 513,6 513,6 513,6

Opskrivningshenlæggelse ejendom, primo  0,5 0,5 0,5 0,5

Årets opskrivning 0,5 0,0 0,5 0,0 

Opskrivningshenlæggelse ejendom, ultimo 1,0 0,5 1,0 0,5

Aktieoptionsprogram, primo 0,8 0,0 0,8 0,0

Årets bevægelser 1,1 0,8 1,2 0,8

Aktieoptionsprogram, ultimo 1,9 0,8 2,0 0,8

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode, primo 0,0 8,2 1,9 1,6

Henlagt 0,0 5,8 367,0 4,8

Tilgang i forbindelse med fusion 0,0 0,0 0,1 0,0

Anden afgang, overført til overført overskud 0,0 -14,0 -124,0 -4,5

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode, 

ultimo 0,0 0,0 245,0 1,9 
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 FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S 

(mio. kr.) 2007 2006* 2007 2006* 

     

Overført overskud, primo 6.182,3 5.269,0 6.236,1 5.275,6 

Udbytte 0,0 0,0 0,0 0,0 

Henlagt 1.123,3 929,3 727,4 953,7 

Tilgang i forbindelse med fusion 0,1 2,4 0,0 2,4 

Anden tilgang, overført fra reserve for nettoopskrivning efter 

indre værdis metode 0,0 14,0 124,0 4,4 

Regulering af minoritetsinteresser -43,3 -55,7 0,0 0,0 

Minoritetsinteressers andel af resultat -28,8 23,3 0,0 0,0 

Overført overskud, ultimo 7.233,6 6.182,3 7.087,5 6.236,1 

     

Aktionærernes andel af egenkapital i alt, ultimo 7.750,1 6.697,2 7.849,1 6.752,9 

     

Minoritetsinteressers andel af egenkapitalen, primo 39,3 0,0 0,0 0,0 

Minoritetsinteressers andel af udbytteudlodning -28,3 0,0 0,0 0,0 

Af/tilgang, minoritetsinteresser -13,1 62,6 0,0 0,0 

Minoritetsinteressers andel af resultat 28,8 -23,3 0,0 0,0 

Minoritetsinteressernes andel af egenkapital i alt, ultimo 26,7 39,3 0,0 0,0 

     

Egenkapital i alt, ultimo 7.776,8 6.736,5 7.849,1 6.752,9 
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  FIH koncernen 

(mio. kr.)  2007 2006* 

Pengestrøm fra driftsaktivitet    

Renteindbetalinger  5.404,1 3.583,9 

Renteudbetalinger  -3.782,7 -2.341,9 

Gebyr ind- og udbetalinger  266,0 100,7 

Betalte omkostninger   -731,7 -509,2 

Andre driftsindtægter  85,2 89,0 

Indgået på tidligere afskrevne fordringer  -12,5 7,4 

Udbetalte udlån  -27.805,0 -29.385,4 

Afdrag på udlån  19.489,5 20.215,5 

Køb af værdipapirer  -11.778,6 -5.323,6 

Salg af værdipapirer  1.026,1 689,1 

Udbytte af aktier og kapitalandele  70,4 535,9 

Betalte skatter  -471,6 -107,5 

I alt  -18.240,8 -12.446,1 

Pengestrøm fra investeringsaktivitet    

Nettoinvestering immaterielle og materielle aktiver  -59,9 121,3 

Diverse aktiver  3.262,1 620,4 

I alt  3.202,2 741,7 

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet    

Nye bank- og obligationslån  75.837,4 77.270,9 

Afdrag på bank- og obligationslån  -62.918,6 -69.148,6 

Ændring i kortfristet låneoptagelse  3.983,1 4.098,6 

Nye efterstillede kapitalindskud  1.487,1 - 

Afdrag på efterstillede kapitalindskud  -17,9 -19,0 

Regulering, minoritetsinteresser  -69,6 -57,2 

Ændring i minoritetsinteresser  -12,6 39,3 

Diverse passiver  -3.225,5 -243,6 

I alt  15.063,4 11.940,4 

Pengestrøm i alt  24,8 236,0 

Likvider, primo  6.895,2 6.709,6 

Kursregulering af likvide beholdninger  -107,0 -50,4 

Likvider, ultimo  6.813,0 6.895,2 

Likvider, ultimo    

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v.  308,7 2.720,6 

Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.  4.704,3 3.939,6 

Obligationer m.v.  1.800,0 235,0 

Likvider, ultimo  6.813,0 6.895,2 

Obligationer    

Under 12 måneder  2.184,6 235,0 

Over 12 måneder  11.454,7 11.903,6 

I alt  13.639,3 12.138,6 
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 FIH koncernen 

 2007 2006* 

 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 

Renteindtægter 1.455,2 1.412,6 1.321,2 1.220,0 1.089,3 934,1 858,3 807,4

Renteudgifter 1.153,6 1.129,7 1.063,7 943,1 835,9 683,5 607,0 561,1

Netto renteindtægter 301,6 282,9 257,5 276,9 253,4 250,6 251,3 246,3

Udbytte af aktier m.v. 0,0 0,1 9,3 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0

Gebyrer og provisionsindtægter 47,1 154,4 61,6 41,7 32,5 20,2 19,5 58,0

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 9,2 9,0 15,1 14,9 6,3 7,0 3,1 17,8

Netto rente- og gebyrindtægter 339,5 428,4 313,3 303,7 279,6 263,8 267,9 286,5

Kursreguleringer 36,5 30,8 230,1 212,6 108,4 55,3 185,7 159,2

Andre driftsindtægter 22,3 22,3 19,9 21,4 28,8 21,0 21,3 18,4

Udgifter til personale og administration 206,5 195,8 152,3 145,7 151,0 105,8 156,8 84,3

Af- og nedskrivninger på immaterielle og  

materielle aktiver 9,1 10,5 8,1 10,0 14,8 9,8 10,3 7,5

Andre driftsudgifter 2,7 0,2 0,4 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0

Nedskrivninger på udlån og tilgodehaven-

der m.v. -22,0 12,6 -14,2 4,2 -13,2 7,1 3,9 -14,6

Resultat af kapitalandele i associerede og  

tilknyttede virksomheder 0,0 15,0 -2,8 5,2 0,3 -12,3 -7,2 25,0

Resultat før skat 202,0 277,4 413,9 382,9 264,2 205,1 296,7 411,9

Skat -34,7 35,2 43,2 109,3 64,1 46,1 38,8 93,8

Årets resultat 236,7 242,2 370,7 273,6 200,1 159,0 257,9 318,1

   

Fordeling af årets resultat   

FIHs aktionærer  236,0 217,8 368,4 272,2 200,6 166,2 273,6 318,1

Minoritetsinteresser 0,7 24,4 2,3 1,4 -0,5 -7,2 -15,7 0,0
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Note 1 – Segmentoplysninger      

Segmentregnskaber baseret på FIH koncernens primære aktiviteter er præsenteret nedenfor 

2007 

(mio. kr.) 

Corporate 

Banking  Erhverv 

Property 

Finance 

Structured 

Finance 

Private 

Equity 

Investment 

Banking 

Capital 

Markets 

Øvrige 

aktiviteter 

Koncern 

 i alt 

Resultatopgørelse       
 

  

Netto rente- og  

gebyrindtægter 264,1 371,0 269,0 408,9 -41,1 191,4 25,7 -104,1 1.384,9 

Kursreguleringer -6,2 5,1 4,3 0,0 631,8 0,0 127,3 -252,3 510,0 

Andre driftsindtægter 7,7 2,5 4,7 1,0 0,0 0,0 0,0 70,0 85,9 

Nedskrivninger og tab 

på udlån og andre 

tilgodehavender m.v. -0,6 -13,6 -0,3 -4,9

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0 

 

 

0,0 -19,4 

Driftsomkostninger 30,7 169,8 81,9 28,6 3,1 93,0 291,0 43,3 741,4 

Resultat af kapitalandele 0,0 0,0 0,0 0,0 17,4 0,0 0,0 0,0 17,4 

Resultat før skat 235,5 222,4 196,4 386,2

 

605,0

 

98,4

 

-138,0 
 

-329,7 1.276,2 

Skat 48,9 46,0 40,8 80,1 13,4 20,5 -28,7 -68,1 152,9 

Årets resultat 186,6 176,4 155,6 306,1 591,6 77,9 -109,3 -261,6 1.123,3 

Fordeling af årets resultat  
 

 

FIHs aktionærer    1.094,5 

Minoritetsinteresser    28,8 

Balance       

 

  

Udlån 17.838,3 20.751,5 20.267,6 16.100,7 0,0 0,0 24,9 32,3 75.015,3 

Obligationer 1.383,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 207,7 12.048,2 13.639,3 

Aktier 0,0 0,0 0,0 0,0 906,9 0,0 36,2 0,0 943,1 

Kapitalandele i associe-

rede selskaber 0,0 0,0 0,0 0,0

 

73,4

 

0,0

 

0,0 
 

0,0 73,4 

Andre aktiver m.v. 576,8 44,2 109,3 211,7 0,0 0,0 2.571,9 20.171,5 23.685,4 

Aktiver i alt 19.798,5 20.795,7 20.376,9 16.312,4

 

980,3

 

0,0

 

2.840,7 
 

32.252,0 113.356,5 

Segmentet Private Equity indeholder koncernens investeringsaktiviteter inden for unoterede aktier. 

Der er ingen intern rente mellem segmenterne, og der allokeres ingen forpligtelser til  

segmenterne, da det alene er marginalerne, der indtægtsføres i de enkelte forretningsområder.   

          

Geografisk opdeling       Danmark Andre I alt 

Netto rente- og gebyrindtægter      948,4 436,5 1.384,9 
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Note 1 – fortsat      

 

2006* 

(mio. kr.) 

Corporate 

Banking  Erhverv 

Property 

Finance 

Structured 

Finance 

Private 

Equity 

Investment 

Banking 

Capital 

Markets 

Øvrige 

aktiviteter 

Koncern 

 i alt 

Resultatopgørelse       
 

  

Netto rente- og  

gebyrindtægter 225,2 291,2 260,4 344,7 -28,9 32,8 0,6 -28,2 1.097,8

Kursreguleringer 28,5 0,0 0,0 0,0 383,4 0,0 21,6 75,1 508,6

Andre driftsindtægter 5,4 10,5 8,3 3,3 0,0 0,0 0,0 62,0 89,5

Nedskrivninger og tab 

på udlån og andre 

tilgodehavender m.v. 0,0 -2,7 -2,2 -11,9

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0 

 

 

0,0 -16,8

Driftsomkostninger 37,8 114,4 91,4 18,6 0,7 96,4 115,2 66,1 540,6

Resultat af kapitalandele 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 5,8

Resultat før skat 221,3 190,0 179,5 341,3

 

359,6

 

-63,6

 

-93,0 
 

42,8 1.177,9

Skat 61,8 53,2 50,2 95,8 12,6 -17,8 -26,0 13,0 242,8

Årets resultat 159,5 136,8 129,3 245,5 347,0 -45,8 -67,0 29,8 935,1

Fordeling af årets resultat    
    

 

FIHs aktionærer         958,5 

Minoritetsinteresser         -23,4 

2006* 

Balance       

 

  

Udlån 19.082,4 18.707,3 17.297,4 12.470,5 0,0 0,0 0,0 21,3 67.578,9

Obligationer 1.752,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.114,5 8.271,2 12.138,6

Aktier 0,0 0,0 0,0 0,0 686,8 0,0 6,4 285,1 978,3

Kapitalandele i associe-

rede selskaber 0,0 0,0 0,0 0,0

 

89,6

 

0,0

 

0,0 
 

0,0 89,6

Andre aktiver m.v. 579,9 114,1 316,0 90,4 0,0 0,0 1.291,9 12.820,2 15.212,5

Aktiver i alt 21.415,2 18.821,4 17.613,4 12.560,9 776,4 0,0 3.412,8 21.397,8 95.997,9

Segmentet Private Equity indeholder koncernens investeringsaktiviteter inden for unoterede aktier. 

Der er ingen intern rente mellem segmenterne, og der allokeres ingen forpligtelser til  

segmenterne, da det alene er marginalerne, der indtægtsføres i de enkelte forretningsområder.   

          

Geografisk opdeling       Danmark Andre I alt 

Netto rente- og gebyrindtægter      627,2 470,6 1.097,8 
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Note 2 – Finansielle aktiver og forpligtelser   

 FIH koncernen 2007 FIH koncernen 2006* 

(mio. kr.) 

Regnskabs-

mæssig værdi Dagsværdi 

Regnskabs-

mæssig værdi Dagsværdi 

Finansielle aktiver     

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos central-

banker 308,7 308,7 124,4 124,4

Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker 0,0 0,0 2.596,2 2.596,2

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 4.704,3 4.704,3 3.939,6 3.939,6

Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi 643,5 643,5 828,3 828,3

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 74.371,7 74.015,1 66.750,6 66.684,8

Obligationer til dagsværdi 13.639,3 13.639,3 12.138,6 12.138,6

Aktier og kapitalandele 1.016,6 1.016,6 1.067,9 1.067,9

Andre aktiver 1.533,4 1.533,4 830,8 830,8

Finansielle aktiver i alt 96.217,5 95.860,9 88.276,4 88.210,6

Finansielle forpligtelser   
Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 31.863,7 31.886,3 16.653,2 16.680,7 

Indlån og anden gæld 10.533,3 10.533,3 6.595,6 6.595,6

Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 53.015,2 53.063,8 55.703,6 55.771,4

Udstedte obligationer til dagsværdi 616,9 616,9 887,5 887,5

Andre passiver 2.133,6 2.133,6 1.013,8 1.013,8

Efterstillede kapitalindskud 3.010,6 3.020,8 1.581,7 1.591,8

Finansielle forpligtelser i alt 101.173,3 101.254,7 82.435,4 82.540,8

Andre aktiver jf. balance 17.199,7  7.330,7 
Heraf udgør finansielle aktiver 1.533,4  830,8 

Andre passiver jf. balance 6.198,7   7.356,8 
Heraf udgør finansielle passiver 2.133,6  1.013,8 

Følgende metoder og forudsætninger er endvidere anvendt ved fastsættelsen af dagsværdien for de finansielle aktiver og passiver, 

der fremgår af tabellen ovenfor: 

Dagsværdien af kortfristede finansielle aktiver og passiver svarer til den bogførte værdi. 

Ved fastsættelse af dagsværdien af udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kost eller dagsværdi er der foretaget regulering for 

kreditrisikoen baseret på behovet for nedskrivninger.  

Der henvises i øvrigt til afsnittet ”Fastlæggelse af dagsværdier” under anvendt regnskabspraksis. 
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Note 2 – fortsat      

Finansielle aktiver og forpligtelser opdelt i kategorier     

 FIH koncernen 

(mio. kr.) 

2007 

Regnskabs-

mæssig værdi 

Kursregule- 

ringer, netto Renter 

Effektiv 

rentesats 

Gebyrer og 

provisioner 

Finansielle aktiver      

Handelsbeholdning1) 1.362,0 863,5    

Investeringsaktiver til dagsværdi 14.827,4 381,5    

Realkreditudlån indregnet til dagsværdi 643,5 -14,4    

Udlån og andre tilgodehavender 79.384,6 -962,5 4.547,6 4,79 21,0 

Finansielle aktiver i alt 96.217,5 268,1 4.547,6 4,79 21,0 

Finansielle forpligtelser    
 

 

Handelsbeholdning1) 2.133,6 1.211,8    

Investeringsforpligtelser til dagsværdi 0,0 0,0    

Udstedte realkreditobligationer til dags-

værdi 616,9 -14,6  

 

 

Forpligtelser til amortiseret kost 98.422,8 -1.472,6 4.236,3 4,61 0,0 

Finansielle forpligtelser i alt 101.173,3 -275,4 4.236,3 4,61 0,0 

2006*    
 

 

Finansielle aktiver      

Handelsbeholdning1) 2.951,7 77,5    

Investeringsaktiver til dagsværdi 11.085,5 300,7    

Realkreditudlån indregnet til dagsværdi 828,3 -19,6    

Udlån og andre tilgodehavender 73.410,9 -766,6 3.294,7 4,79 23,2 

Finansielle aktiver i alt 88.276,4 -408,0 3.294,7 4,79 23,2 

Finansielle forpligtelser    
 

 

Handelsbeholdning1) 1.013,9 -326,5    

Investeringsforpligtelser til dagsværdi 0,0 0,0    

Udstedte realkreditobligationer til dagsværdi 887,5 -19,4    

Forpligtelser til amortiseret kost 80.536,0 -620,3 2.637,6 3,82 0,0 

Finansielle forpligtelser i alt 82.437,4 -966,2 2.637,6 3,82 0,0 

Ovenstående opdeling af finansielle aktiver og forpligtelser er udarbejdet i overensstemmelse med IAS 39. Nedskrivninger på udlån og 

tilgodehavender m.v. på 19,4 mio. kr. (2006: 16,8 mio. kr.) vedrører balanceposten Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret 

kostpris. Renteindtægter på nedskrevne udlån udgør i alt 21 mio. kr. (2006: 19 mio. kr.).  

1) Andelen af derivater anvendt til regnskabsmæssig sikring af forpligtelser udgør 312,9 mio. kr. (2006: 82,9 mio. kr.),  

og andelen til regnskabsmæssig sikring af udlån udgør -121,5 mio. kr. (2006: -372,3 mio. kr.). 

 FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S 

(mio. kr.) 2007 2006* 2007 2006* 

Note 3 – Renteindtægter/terminspræmie      

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 361,3 189,4 958,9 190,3

Reverseforretninger 97,3 57,6 97,3 57,6

Udlån og andre tilgodehavender 4.126,8 3.100,1 3.402,0 3.041,7

Bidrag 5,7 7,6 0,0 0,0

Obligationer 790,8 423,5 713,9 417,8

Afledte finansielle instrumenter i alt 25,6 -97,2 24,1 -97,2

Øvrige renteindtægter 1,5 8,1 1,0 6,2

Renteindtægter i alt 5.409,0 3.689,1 5.197,2 3.616,4 
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 FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S 

(mio. kr.) 2007 2006* 2007 2006* 

Note 3 – fortsat      

Afledte finansielle instrumenter:     

Valutakontrakter 59,3 128,5 59,5 128,5 

Rentekontrakter -33,7 -225,7 -35,4 -225,7 

Aktiekontrakter 0,0 0,0 0,0 0,0 

I alt 25,6 -97,2 24,1 -97,2 

Note 4 – Renteudgifter      

Kreditinstitutter og centralbanker 648,5 449,1 673,0 449,3

Repoforretninger 41,6 58,1 41,6 58,1

Indlån og anden gæld 633,6 183,9 656,1 199,4

Udstedte obligationer 2.824,8 1.930,5 2.788,1 1.883,4

Efterstillet kapitalindskud 125,6 64,8 125,6 64,8

Øvrige renteudgifter 16,0 1,1 16,5 1,7

Renteudgifter i alt 4.290,1 2.687,5 4.300,9 2.656,7

Note 5 – Gebyrer og provisioner     

Gebyr- og provisionsindtægter    

Værdipapirhandel og depoter 0,9 0,2 0,9 0,1

Lånesagsgebyrer 22,3 23,3 21,0 23,2

Garantiprovision 21,2 19,9 24,4 25,3

Øvrige gebyrer og provisioner 260,4 86,8 83,2 73,2

Gebyrer og provisionsindtægter i alt 304,8 130,2 129,5 121,8

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter    

Garantiprovision 0,0 0,0 2,8 7,4

Øvrige gebyrer og provisioner 48,2 34,2 40,4 34,2

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter i alt 48,2 34,2 43,2 41,6

Note 6 – Kursreguleringer     

Realkreditudlån -14,4 -19,6 0,0 0

Andre udlån og tilgodehavender til amortiseret kostpris, sikring -246,7 -605,6 -217,6 -605,6

Obligationer -234,3 -66,9 -236,4 -67,1

Aktier m.v. 632,2 385,7 21,4 209,0

Investeringsejendomme -33,5 -49,4 -33,5 -49,4

Valuta -6,0 9,2 -3,6 10,7

Afledte finansielle instrumenter 105,5 190,5 105,5 190,5

Afledte finansielle instrumenter til sikring 257,8 531,1 227,2 531,1

Udstedte obligationer 21,2 27,6 6,7 8,2

Udstedte obligationer – sikrede 28,2 106,0 28,2 106,0

Kursreguleringer i alt 510,0 508,6 -102,1 333,4

Afledte finansielle instrumenter:    

Valutakontrakter 48,0 -10,3 48,0 -10,3

Rentekontrakter 316,3 731,9 285,7 731,9

Aktiekontrakter -1,0 0,0 -1,0 0,0

I alt 363,3 721,6 332,7 721,6

Kursreguleringer af aktier:    

Urealiserede kursreguleringer 301,0 98,6 17,8 15,3 

Realiserede kursreguleringer 331,2 287,1 3,6 193,7 

I alt 632,2 385,7 21,4 209,0 
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 FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S 

(mio. kr.) 2007 2006* 2007 2006* 

Note 7 – Udgifter til personale og administration     

Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion:     

Bestyrelse 3,6 3,2 3,6 3,2

Direktion 19,6 13,4 18,2 12,0

Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion i alt  23,2 16,6 21,8 15,2

Personaleudgifter:    

Lønninger  384,6 252,1 327,6 195,1

Ydelsesbaserede pensioner 0,4 0,4 0,4 0,4

Bidragsbaserede pensioner 18,9 13,0 18,3 12,6

Udgifter til social sikring 33,0 17,8 28,5 15,8

Aktiebaseret vederlag1) 15,6 7,8 15,6 7,8

Personaleudgifter i alt 452,5 291,1 390,4 231,7

Øvrige administrationsudgifter 224,6 190,1 210,5 183,4

Udgifter til personale og administration 700,3 497,8 622,7 430,3

 

Gennemsnitligt antal medarbejdere omregnet til fuldtids-

beskæftigelse. 334,6 242,3 311,4 228,2

Aflønning af bestyrelse og direktion    

Bestyrelse    

Lønninger 3,6 3,2 3,6 3,2

I alt  3,6 3,2 3,6 3,2

Direktion    

Lønninger 8,4 7,2 7,0 5,8

Bonus 5,7 3,5 5,7 3,5

Pensioner 0,4 0,3 0,4 0,3

Aktiebaseret vederlag1) 5,1 2,4 5,1 2,4

I alt 19,6 13,4 18,2 12,0

1) Dette vedrører FIHs samlede aktie- og optionsprogram, i alt 20,7 mio. kr. (2006: 10,2 mio. kr.). 

Direktionens fratrædelsesvilkår 

Der er et gensidigt opsigelsesvarsel på 12 måneder. Ved fratrædelse foranlediget af banken er direktionsmedlemmerne berettiget til 

at modtage en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 24 måneders løn. 

Aktie- og optionsprogrammer 

Medarbejderaktier 

I februar 2005 etableredes et aktieprogram for alle medarbejdere. Aktierne er tildelt i forhold til medarbejderens løn og er båndlagt 

frem til og med år 2010. Programmet omfatter 25.883 stk. aktier. Favørkurselementet udgør 7,9 mio. kr., og blev udgiftsført under 

lønninger.  

Optionsprogrammer 

Program 1 

FIH Erhvervsbank A/S etablerede i 2004 et aktieoptionsprogram for en bredere medarbejdergruppe. Optionerne tildeles over 3 år med 

3 trancher af nominelt 6 mio. kr. Tildelingen sker individuelt for hver enkelt medarbejder i 2004, 2005 og 2006. Optionerne kan eksekve-

res således, at tranche 1 kan konverteres i årene 2008–2010, tranche 2 i årene 2009–2010 og tranche 3 i år 2010. I de pågældende år 

kan eksekvering alene ske i en 30 dages periode efter offentliggørelse af selskabets årsrapport. 

Konverteringskursen opskrives med 7 % årligt og udgør i årene 2008, 2009 og 2010 henholdsvis 362, 388 og 416. Ved konvertering 

leveres aktier eller kontantafregnes efter selskabets bestemmelse. Aktierne måles på konverteringstidspunktet ud fra fastsatte multi-

pler for price/earnings og kurs/indre værdi med baggrund i selskabets aktuelle indtjenings og kapitalforhold. 
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Program 2 

Til brug for senere tiltrådte medarbejdere etableredes et supplerende program i 2006. Optionerne tildeles over 3 år ved 3 trancher af 

nominelt 1,6 mio. kr. Tildelingen sker individuelt for hver enkelt medarbejder i 2006, 2007 og 2008. Optionerne kan eksekveres således, 

at tranche 1 kan konverteres i årene 2010–2012, tranche 2 i årene 2011–2012 og tranche 3 i år 2012. I de pågældende år kan eksekve-

ring alene ske i en 60 dages periode efter offentliggørelse af selskabets halvårsrapport. 

Konverteringskursen opskrives med 7 % årligt og udgør i årene 2010, 2011 og 2012 henholdsvis 550, 589 og 631. Ved konvertering 

leveres aktier eller kontantafregnes efter selskabets bestemmelse. Aktierne måles på konverteringstidspunktet ud fra fastsatte multi-

pler for price/earnings og kurs/indre værdi med baggrund i selskabets aktuelle indtjenings- og kapitalforhold. 

Fælles for program 1 og 2 

Optionerne måles til dagsværdi på tildelingstidspunktet, og værdien periodiseres som lønudgift over perioden frem til først mulige 

konverteringstidspunkt. På hver balancedag frem til udnyttelsestidspunktet genberegnes værdien, og værdiændringerne føres i resul-

tatopgørelsen under kursreguleringer. 

Der er i 2007 udgiftsført 57,7 mio. kr. over resultatopgørelsen, mens der i balancen er opført 88,5 mio. kr. under forpligtelser. Dagsvær-

dien af udestående optioner udgør 148,9 mio. kr. ultimo året, svarende til en gennemsnitlig optionsværdi på 149,2 kr. Ultimo 2007 er 

der 998 t.stk. (2006: 951 t.stk.) optioner i omløb med en gennemsnitlig restløbetid på 28 måneder. 

Ved opgørelse af dagsværdi benyttes model til prisfastsættelse af aktieoptioner. I modellen indgår en volatilitet på 19 % fastsat med 

udgangspunkt i selskabets hidtidige indtjeningsforhold. Endvidere en risikofri rente på 4,25 %, aktuel aktiekurs på 528,4, konverte-

ringskurserne i årene samt det forhold, at optionerne er uafhængige af udbyttepolitik. 

Kaupthing Bank hf. etablerede i 2005 et optionsprogram for alle medarbejdere i Kaupthing Bank Koncernen. Programmet dækker 

perioden 2005–2009 og omhandlede 3,9 mio. optioner, som alle blev tildelt i 2005.  

Optionsejerne kan eksekvere op til en tredjedel af de tildelte optioner i perioden 20. januar–25. februar i hvert af årene 2007, 2008 og 

2009. Optionerne giver ret til at købe aktier i Kaupthing Bank hf. til en fast kurs på 600 ISK pr. aktie, svarende til markedskursen på 

tildelingstidspunktet. 

Optionerne blev målt til dagsværdi på tildelingstidspunktet og udgjorde 1.127 mio. ISK (111 mio. kr.). Dagsværdien er beregnet ved 

brug af Black Scholes optionsmodel. I modellen benyttes en udnyttelseskurs på 600, volatilitet på 15 %, risikofri rente på 7,4 % samt en 

fortsat dividendeprocent på 2,3. Volatiliteten er baseret på den historiske volatilitet i de sidste 12 måneder før tildelingsdagen. 

FIH Erhvervsbank A/S’ andel i optionsprogrammet var på tildelingstidspunktet på 220.000 stk. Ultimo 2007 er der 135.000 optioner 

tilbage, som endnu ikke er udnyttet. Der er i 2007 udgiftsført 1,1 mio. kr. over resultatopgørelsen, og der er indregnet 2,0 mio. kr. 

under egenkapitalen.  

Ultimo 2006 etablerede Kaupthing Bank hf. et supplerende program for senere tiltrådte medarbejdere. Programmet dækker perioden 

2006–2010 og omhandler 0,6 mio. optioner, som alle er tildelt i 2006. Optionsejerne kan eksekvere op til en tredjedel af de tildelte 

optioner i perioden 20. januar–20. februar i hvert af årene 2008, 2009 og 2010. Optionerne giver ret til at købe aktier i Kaupthing Bank 

hf. til en fast kurs på 840 ISK pr. aktie, svarende til markedskursen på tildelingstidspunktet.  

Optionerne måles til dagsværdi på tildelingstidspunktet, og værdien periodiseres som lønudgift over perioden frem til februar 2009.  

Dagsværdien af udestående optioner udgør 91 mio. ISK (11 mio. kr.) ultimo året opgjort ved brug af Black Scholes optionsmodel. I 

modellen er benyttet udnyttelseskurs 840, en volatilitet på 22 %, risikofri rente på 8,9 % samt en fortsat dividendeprocent på 2.  

Volatiliteten er baseret på den historiske volatilitet i de sidste 36 måneder før tildelingsdagen. 

FIH Erhvervsbank A/S’ andel i optionsprogrammet udgør 105.000 stk. Ultimo 2007 var der 96.000 optioner, som endnu ikke var udnyt-

tet. 

 

Lån til bestyrelse og direktion 

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har lån på i alt 0,2 mio. kr., som forrentes i intervallet 4,75 % til 5,25 % p.a. Der er ikke her-

udover ydet lån eller stiftet pant, kautioner eller garantier for øvrige medlemmer af bestyrelse eller direktion. 
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 FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S 

(mio. kr.) 2007 2006* 2007 2006* 

Note 8 – Revisionshonorar     

Samlet honorar til de generalforsamlingsvalgte revisions- 

virksomheder, der udfører den lovpligtige revision 5,3 4,2 4,2 3,5

Heraf andre ydelser end revision 2,6 2,5 2,6 2,4

Note 9 – Resultat af kapitalandele i associerede og 

tilknyttede virksomheder    

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 17,4 5,8 12,1 4,8

Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0,0 0,0 752,6 146,7

I alt resultat af kapitalandele i associerede og  

tilknyttede virksomheder 17,4 5,8 764,7 151,5

Note 10 – Skat     

Beregnet skat af årets indkomst 182,5 370,6 103,4 367,0 

Udskudt skat (Note 27) 4,4 -127,6 -4,7 -127,6 

Regulering af udskudt skat som følge af nedsættelse af skatte-

procenten fra 28 % til 25 % -34,6 0.0 -31,3 0.0 

Skat tidligere år 0,6 -0,2 0,6 -0,6 

Skat på nedskrivningskonto 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skat i alt 152,9 242,8 68,0 238,8 

Effektiv skatteprocent:     

Selskabsskattesats i Danmark 25,0 28,0 25,0 28,0 

Ikke skattepligtige indtægter og ikke fradragsberettigede  

udgifter m.v. -10,5 -7,4 -16,7 -8,0 

Regulering af udskudt skat som følge af nedsættelse af skatte-

procenten fra 28 % til 25 % -2,7 0,0 -2,7 0,0 

Skat vedrørende tidligere år 0,1 0,0 0,2 0,0 

Skat på nedskrivningskonto 0,0 0,0 0,0 0,0 

I alt 11,9 20,6 5,8 20,0 

Note 11 – Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker    

Tilgodehavender hos kreditinstitutter 3.171,4 3.342,3 16.545,6 3.313,3 

Reverseforretninger 1.532,9 597,3 1.532,9 597,3 

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker i alt 4.704,3 3.939,6 18.078,5 3.910,6 

Løbetidsfordeling:     

Anfordringstilgodehavender 1.090,6 984,6 1.084,0 955,6 

Til og med 3 måneder 2.587,7 2.099,0 13.768,5 2.099,0 

Over 3 måneder og til og med 1 år 392,2 100,0 1.592,2 100,0 

Over 1 år og til og med 5 år 519,2 641,4 519,2 641,4 

Over 5 år 114,6 114,6 1.114,6 114,6 

I alt 4.704,3 3.939,6 18.078,5 3.910,6 
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 FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S 

(mio. kr.) 2007 2006* 2007 2006* 

Note 12 – Udlån     

Udlån og tilgodehavender til dagsværdi 643,5 828,3 0,0 0,0

Udlån og tilgodehavender til amortiseret kostpris 74.371,7 66.750,6 60.992,6 66.833,4

Udlån i alt 75.015,2 67.578,9 60.992,6 66.833,4

FIH-lån 70.824,3 61.023,6 57.541,4 61.294,0

Produktionslån 39,0 50,8 39,0 50,8

EM-lån 3,4 10,3 3,4 10,3

Ansvarlig lånekapital 589,7 687,5 572,9 597,6

Leasingkontrakter, ejendomme 2.341,3 4.388,0 2.341,3 4.388,0

Leasingkontrakter, maskiner og driftsmidler 791,0 874,2 699,9 759,6

Realkreditudlån 643,5 828,4 0,0 0,0

 75.232,2 67.862,8 61.197,9 67.100,3

Nedskrivninger, ultimo på udlån 217,0 283,9 205,3 266,9

Udlån i alt 75.015,2 67.578,9 60.992,6 66.833,4

Løbetidsfordeling:    

Anfordringstilgodehavender 7,3 5,5 7,3 5,5

Til og med 3 måneder 1.924,3 1.037,2 1.428,2 1.038,6

Over 3 måneder og til og med 1 år 6.301,6 6.195,4 4.898,9 6.124,2

Over 1 år og til og med 5 år 25.791,2 22.873,8 20.641,0 22.485,5

Over 5 år 40.990,8 37.467,0 34.017,2 37.179,6

I alt 75.015,2 67.578,9 60.992,6 66.833,4

Bruttoinvesteringen i finansiel leasing    

Til og med et år 297,5 504,4 269,2 476,5

Over 1 år og til og med 5 år 1.454,5 1.883,4 1.355,1 1.785,8

Over 5 år 3.297,6 5.926,0 3.321,1 5.926,0

 5.049,6 8.313,8 4.945,4 8.188,3

Ikke indtjente finansieringsindtægter 1.917,3 3.051,6 1.904,2 3.040,7

Nutidsværdi i alt 3.132,3 5.262,2 3.041,2 5.147,6

Nutidsværdien forfalder således:    

Til og med et år 136,3 246,5 111,8 223,0

Over 1 år og til og med 5 år 787,6 978,2 721,1 887,1

Over 5 år 2.208,4 4.037,5 2.208,3 4.037,5

I alt 3.132,3 5.262,2 3.041,2 5.147,6

Finansiel leasing under udlån omfatter både ejendomsleasing og driftsmiddelleasing med løbetider på mellem 1 og 40 år.  

Nedskrivninger på finansiel leasing udgør 19,7 mio. kr. for 2007 og 22,9 mio. kr. for 2006. 

Udlån med restancer, hvorpå der ikke er nedskrevet, er i 2007 bogført med 3.221,4 mio. kr. i FIH koncernen og 2.497,1 mio. kr. i FIH 

Erhvervsbank A/S. 

Udlånene forfalder således:     

Til og med 3 måneder 214,5 135,8 166,2 135,8 

Over 3 måneder og til og med 1 år 545,6 101,1 423,0 101,1 

Over 1 år og til og med 5 år 986,8 1.067,4 764,9 1.067,4 

Over 5 år 1.474,5 1.377,7 1.143,0 1.377,7 

I alt 3.221,4 2.682,0 2.497,1 2.682,0 
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 FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S 

(mio. kr.) 2007 2006* 2007 2006* 

Note 12 – fortsat     

Restancer, hvorpå der ikke er foretaget nedskrivninger, udgør i 2007 

76,3 mio. kr. i FIH koncernen og 58,2 mio. kr. i FIH Erhvervsbank A/S. 

Aldersmæssigt kan restancerne grupperes således:    

Til og med 3 måneder 73,4 73,0 55,9 73,0 

Over 3 måneder og til og med 1 år 2,2 2,1 1,6 2,1 

Over 1 år og til og med 2 år 0,7 0,4 0,7 0,4 

Over 2 år 0,0 0,0 0,0 0,0 

I alt 76,3 75,5 58,2 75,5 

I ovenstående restancer, 76,3 mio. kr., vedrører 1,9 mio. kr. offentlig virksomhed. Det tilsvarende tal for 2006 er 4,7 mio. kr. 

Bogført værdi af udlån, der ikke er i restance som følge af ændrede aftalevilkår udgør 1,6 mio. kr. (2006: 1,6 mio. kr.).  

Ændring af aftalevilkår har ikke givet anledning til ændring i nedskrivning, der i alt udgør 0,0 mio. kr. (2006: 0,0 mio. kr.).  

Bogført værdi af udlån, der ikke er blevet nedskrevet som følge af ændrede aftalevilkår udgør 0,0 mio. kr. (2006: 0,0 mio. kr.). 

FIH Erhvervsbank A/S stiller som udgangspunkt krav om hel eller delvis sikkerhedsstillelse for afdækning af indgåede kreditrisici. Dette 

sker normalt via direkte pant i låntagers aktiver, typisk i form af fast ejendom, maskiner og/eller andet løsøre.  

FIH lægger endvidere vægt på at sikre engagementer med andre former for sikkerhed fx virksomhedspant, kaution, livsforsikringer 

m.v., hvor dette findes relevant. Herudover er der adgang til at nedbringe kreditrisiko ved modregning efter dansk rets almindelige 

regler samt ISDA’s aftalesæt, hvor dette finder anvendelse. 

Når engagementer etableres uden sikkerhed, sker dette til kunder med høj kreditværdighed eller via konstruktioner, hvor aftalegrund-

laget sikrer en tæt løbende overvågning samt mulighed for indgriben og i yderste konsekvens overtagelse, såfremt kundens perfor-

mance afviger væsentligt fra de opstillede forudsætninger. 

Finansielle aktiver, som ikke er nedskrevet, eller hvorpå der ikke er registreret forfaldne ydelser, kan grupperes således i henhold til 

FIHs ratingmodel: 

 Andel  

Rating 2007 2006   

1-4 8,2 %  6,9 %   

5-8 69,4 % 68,2 %   

9-12 18,0 % 19,5 %   

13 4,4 % 5,4 %   

 100,0 % 100,0 %   

Rating 1 udtrykker dårligste kreditkvalitet, mens 12 udtrykker den bedste. Rating 13 består udelukkende af offentlige virksomheder. 

Finansielle aktiver, der er individuelt nedskrevet 

Restgæld på nedskrevne udlån i FIH koncernen i 2007 er 596,4 mio. kr. (2006: 647,1 mio. kr.). 

Værdi af sikkerheder på nedskrevne udlån i FIH koncernen i 2007 er 369,9 mio. kr. (2006: 337,0 mio. kr.). 

Sikkerheder omfatter primært fast ejendom og løsøre samt i mindre omfang værdipapirer og kautionserklæringer. 
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Note 13 – Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender     

 FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S 

(mio. kr.) 2007 2006* 2007 2006* 

Akkumulerede nedskrivninger m.v.     

Udlån og garantier, individuelle nedskrivninger     

Nedskrivninger, primo 253,5 317,6 236,5 297,4

Tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger 101,5 100,8 89,8 93,8

Nedskrivninger i perioden 102,2 90,0 98,7 86,2

Konstateret tab 52,8 53,3 52,8 53,3

Individuelle nedskrivninger, ultimo 201,4 253,5 192,6 236,5

Udlån og garantier, gruppevise nedskrivninger    

Nedskrivninger, primo 30,4 28,9 30,4 28,9

Nedskrivninger i perioden -14,8 1,5 -17,7 1,5

Gruppevise nedskrivninger, ultimo 15,6 30,4 12,7 30,4

Udlån og garantier, nedskrivninger i alt    

Nedskrivninger, primo 283,9 346,5 266,9 326,3

Tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger 101,5 100,8 89,8 93,8

Nedskrivninger i perioden 87,4 91,5 81,0 87,7

Konstateret tab 52,8 53,3 52,8 53,3

Nedskrivninger i alt, ultimo 217,0 283,9 205,3 266,9

Summen af udlån og garantidebitorer, hvorpå der er indtruffet 

objektiv indikation for værdiforringelsen før nedskrivning 597,0 812,2 560,5 770,2

Summen af udlån og garantidebitorer, hvorpå der er indtruffet 

objektiv indikation for værdiforringelsen efter nedskrivning 380,0 528,3 349,4 503,3

Akkumulerede nedskrivninger på udlån og garantidebitorer  

i procent af udlån og garantier ultimo året 0,3 % 0,4 % 0,3 % 0,4 %

Tab og nedskrivninger på debitorer i procent af udlån  

og garantier ultimo året 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Konstaterede tab, netto, 

i procent af nedskrivningssaldo, primo året 16,7 % 13,2 % 17,8 % 14,1 %

    

Note 14 – Standset renteberegning    

Tilgodehavender med standset renteberegning  

udgør ultimo året 227,1 102,7 227,1 102,7

Heraf udgør den usikrede del (omfattet af nedskrivningerne) 120,0 58,9 120,0 58,9 
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 FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S 

(mio. kr.) 2007 2006* 2007 2006* 

Note 15 – Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi     

Realkreditudlån     

Nominel værdi 648,9 819,3 0,0 0,0

Regulering til dagsværdi af renterisikoen -5,4 9,0 0,0 0,0

Regulering for kreditrisiko 0,0 0,0 0,0 0,0

I alt 643,5 828,3 0,0 0,0

Udstedte realkreditobligationer    

Nominel værdi 636,7 900,2 0,0 0,0

Regulering til dagsværdi, funding af aktuelt udlån -5,4 9,1 0,0 0,0

Beholdning af egne realkreditobligationer -14,4 -21,8 0,0 0,0

I alt 616,9 887,5 0,0 0,0

Note 16 – Obligationer til dagsværdi     

Egne realkreditobligationer 14,4 21,8 0,0 0,0

Andre realkreditobligationer 12.774,1 10.363,9 10.860,1 10.172,6

Øvrige obligationer 850,8 1.752,9 879,6 1.752,9

Obligationer til dagsværdi i alt 13.639,3 12.138,6 11.739,7 11.925,5

Heraf udgør børsnoterede obligationer 12.896,4 11.370,4 10.982,4 11.157,5

Obligationer forfalder således:    

Under 12 måneder 2.184,6 235,0 384,7 0,0

Over 12 måneder 11.454,7 11.903,6 11.355,0 11.925,5

I alt 13.639,3 12.138,6 11.739,7 11.925,5

Note 17 – Aktier m.v.    

Børsnoterede 36,1 291,3 54,0 291,3

Øvrige aktier 907,0 687,0 36,2 45,1

Aktier m.v. i alt 943,1 978,3 90,2 336,4

Note 18 – Finansielle anlægsaktiver     

Tilknyttede virksomheder     

Kostpris, primo 0,0 0,0 1.888,4 1.787,9

Tilgang 0,0 0,0 1.867,0 100,5

Afgang 0,0 0,0 0,0 0,0

Kostpris, ultimo 0,0 0,0 3.755,4 1.888,4

Op- og nedskrivninger, primo 0,0 0,0 -383,3 -380,0

Resultat 0,0 0,0 752,6 146,7

Tilgang i forbindelse med fusion 0,0 0,0 0,1 0,0

Anden tilgang 0,0 0,0 3,1 0,0

Udbytte 0,0 0,0 126,7 150,0

Op- og nedskrivninger, ultimo 0,0 0,0 245,8 -383,3

Regnskabsmæssig, ultimo 0,0 0,0 4.001,2 1.505,1

Heraf kreditinstitutter 0,0 0,0 1.980.6 175,2 
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 FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S 

(mio. kr.) 2007 2006* 2007 2006* 

Note 18 – fortsat     

Associerede virksomheder og øvrige kapitalandele     

Kostpris, primo 92,0 281,6 64,3 87,4

Tilgang 9,9 340,7 0,0 340,7

Afgang 23,3 530,3 0,0 363,8

Kostpris, ultimo 78,6 92,0 64,3 64,3

Op- og nedskrivninger, primo -2,4 8,2 1,9 1,6

Resultat 17,4 5,8 12,0 4,8

Udbytte 0,0 0,0 0,0 0,0

Andre kapitalbevægelser -20,2 -16,4 -14,9 -4,5

Op- og nedskrivninger, ultimo -5,2 -2,4 -1,0 1,9

Regnskabsmæssig værdi, ultimo 73,4 89,6 63,3 66,2

Koncernens investeringer i tilknyttede og associerede selskaber fremgår af  

koncernoversigten under supplerende noter.    

   

 FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S 

(mio. kr.) 2007 2006* 2007 2006* 

Note 19 – Immaterielle aktiver Udviklingsprojekter Udviklingsprojekter 

Kostpris, primo 49,1 24,7 49,1 24,7

Tilgang 28,9 24,4 28,9 24,4

Afgang 0,0 0,0 0,0 0,0

Kostpris, ultimo 78,0 49,1 78,0 49,1

Af- og nedskrivninger, primo 21,5 3,6 21,5 3,6

Årets afskrivninger 9,8 17,9 9,8 17,9

Af- og nedskrivninger, ultimo 31,3 21,5 31,3 21,5

Regnskabsmæssig værdi, ultimo 46,7 27,6 46,7 27,6

Herunder udviklingsprojekter under udførelse 5,5 0,0 5,5 0,0

Udviklingsprojekter består af projekter, som forventes at medføre fremtidige økonomiske fordele, dels som følge af forventede res-

source-besparende foranstaltninger, dels i form af øget nettoindtjening. Eksisterende udviklingsprojekter afskrives lineært over 3-5 år. 

For hvert enkelt udviklingsprojekt er nedskrivningstest foretaget. Såfremt den bogførte værdi af udviklingsprojektet overstiger den  

beregnede nutidsværdi, nedskrives projektet. Nutidsværdien/genindvindingsværdien er baseret på en kapitalværdiberegning,  

som er fastlagt på basis af forventede nettopengestrømme baseret på 5 års budgetter for de enkelte projekter. Som diskonteringsfaktor 

anvendes Cibor 3 mdr. 

Udgifter til vedligeholdelse af udviklingsprojekter, som primært består af udgifter til personale, udgiftsføres løbende i resultatopgørel-

sen. 
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 FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S 

(mio. kr.) 2007 2006* 2007 2006* 
Note 20 – Grunde og bygninger     

Investeringsejendomme     

Dagsværdi, primo 1.100,3 1.287,1 1.100,3 1.287,1

Valutakursregulering -0,1 -0,2 -0,1 -0,2

Tilgang 83,9 57,2 83,9 57,2

Afgang 20,8 194,4 20,8 194,4

Årets regulering til dagsværdi -33,5 -49,4 -33,5 -49,4

Dagsværdi, ultimo 1.129,8 1.100,3 1.129,8 1.100,3

Årets leasing indtægt 86,8 88,9 86,8 88,9

Løbetidsfordeling:    

Til og med et år 10,7 27,3 10,7 27,3

Over 1 år og til og med 5 år 0,0 0,0 0,0 0,0

Over 5 år 1.119,1 1.073,0 1.119,1 1.073,0

I alt 1.129,8 1.100,3 1.129,8 1.100,3

FIH Erhvervsbank A/S har indgået operationelle leasingaftaler vedrørende ejendomme,  

som optages til dagsværdi under investeringsejendomme. 

Ejendomsvaluarer har været involveret i målingen af dagsværdien på investeringsejendomme.   

Note 21 – Øvrige materielle aktiver   

2007 FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S 

(mio. kr.) 
Domicil 

ejendomme Driftsmidler 
Domicil 

ejendomme Driftsmidler 
Kostpris, primo 0,9 64,9 0,9 64,7 

Tilgang 0,0 23,5 0,0 23,4 

Afgang 0,0 35,1 0,0 35,1 

Kostpris, ultimo 0,9 53,3 0,9 53,0 

Opskrivning, primo 0,5 0,0 0,5 0,0 

Årets opskrivning 0,5 0,0 0,5 0,0 

Opskrivning, ultimo 1,0 0,0 1,0 0,0 

Af- og nedskrivninger, primo 0,0 25,2 0,0 25,2 

Årets afskrivninger 0,0 10,9 0,0 10,8 

Tilbageførte af- og nedskrivninger 0,0 8,5 0,0 8,5 

Af- og nedskrivninger, ultimo 0,0 27,6 0,0 27,5 

Regnskabsmæssig værdi, ultimo 1,9 25,7 1,9 25,5 

Heraf finansielt leasede aktiver 0,0 0,0 0,0 5,9 

Årets straksafskrivning på driftsmidler 0,0 16,7 0,0 16,5 
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(mio. kr.) FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S 

 
Domicil 

ejendomme Driftsmidler 
Domicil 

ejendomme Driftsmidler 
Note 21 – fortsat 

2006*     

Kostpris, primo 0,9 46,2 0,9 46,2

Tilgang 0,0 28,1 0,0 27,9

Afgang 0,0 9,4 0,0 9,4

Kostpris, ultimo 0,9 64,9 0,9 64,7

Opskrivning, primo 0,5 0,0 0,5 0,0

Opskrivning, ultimo 0,5 0,0 0,5 0,0

Af- og nedskrivninger, primo 0,0 21,1 0,0 21,1

Årets afskrivninger 0,0 9,6 0,0 9,6

Tilbageførte af- og nedskrivninger 0,0 5,5 0,0 5,5

Af- og nedskrivninger, ultimo 0,0 25,2 0,0 25,2

Regnskabsmæssig værdi, ultimo 1,4 39,7 1,4 39,5

Heraf finansielt leasede aktiver 0,0 0,0 0,0 24,5

Årets straksafskrivning på driftsmidler 0,0 14,8 0,0 14,8

Der har ikke været involveret eksterne kilder i målingen af dagsværdien af domicilejendomme. 

FIH Erhvervsbank A/S leaser biler af dattervirksomhed baseret på finansielle leasingkontrakter.  

Finansielt leasede aktiver indregnes i balancen. 

  FIH Erhvervsbank A/S 

(mio. kr.)   2007 2006* 

   Driftsmidler 

Finansielt leasede aktiver     

Bruttoinvesteringen i finansiel leasing     

 Inden for 1 år   6,0 5,0

 Mellem 1 og 5 år   0,0 21,9

Bruttoinvestering i alt   6,0 26,9

Ikke afholdte finansieringsomkostninger   0,1 2,4

Nutidsværdi   5,9 24,5

Nutidsværdi løbetidsfordelt:    

 Inden for 1 år   5,9 3,9

 Mellem 1 og 5 år   0,0 20,6

I alt   5,9 24,5 
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 FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S 

(mio. kr.) 2007 2006* 2007 2006* 

Note 22 – Andre aktiver     

Tilgodehavende renter og provisioner 1.009,5 761,3 947,3 758,6

Positiv markedsværdi af afledte finansielle instrumenter m.v. 1.533,4 830,8 1.533,4 830,8

Uafviklede handler 14.459,9 5.702,5 14.345,0 5.702,5

Øvrige aktiver 196,9 36,1 175,9 32,3

Andre aktiver i alt 17.199,7 7.330,7 17.001,7 7.324,2

Løbetidsfordeling:   

Under 1 år 14.680,6 6.585,9 14.482,5 6.579,4

Over 1 år 2.519,1 744,8 2.519,2 744,8

I alt 17.199,7 7.330,7 17.001,7 7.324,2

Note 23 – Gæld til kreditinstitutter og centralbanker    

Gæld til kreditinstitutter 25.886,9 15.621,8 25.964,8 15.621,8

Repoforretninger 5.976,8 1.031,4 5.976,8 1.031,4

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker i alt 31.863,7 16.653,2 31.941,6 16.653,2

Løbetidsfordeling:    

Anfordringstilgodehavender 5.044,1 39,9 5.122,0 39,9

Til og med 3 måneder 14.500,7 6.820,5 14.500,7 6.820,5

Over 3 måneder og til og med 1 år 726,1 660,3 726,1 660,3

Over 1 år og til og med 5 år 7.785,4 6.649,1 7.785,4 6.649,1

Over 5 år 3.807,4 2.483,4 3.807,4 2.483,4

I alt 31.863,7 16.653,2 31.941,6 16.653,2

Note 24 – Indlån og anden gæld    

På anfordring 0,7 50,4 441,5 741,7

Tidsindskud 10.532,6 6.545,2 11.041,7 6.545,2

Indlån og anden gæld i alt 10.533,3 6.595,6 11.483,2 7.286,9

Løbetidsfordeling:    

Anfordringstilgodehavender 0,7 50,4 441,5 741,7

Til og med 3 måneder 9.375,4 5.997,8 9.884,5 5.997,8

Over 3 måneder og til og med 1 år 1.156,8 519,0 1.156,8 519,0

Over 1 år og til og med 5 år 0,0 28,0 0,0 28,0

Over 5 år 0,4 0,4 0,4 0,4

I alt 10.533,3 6.595,6 11.483,2 7.286,9

Note 25 – Udstedte obligationer    

Realkreditobligationer til dagsværdi 616,9 887,5 0,0 0,0

Andre obligationer til amortiseret kostpris 53.015,2 55.703,6 53.015,2 55.703,6

Udstedte obligationer i alt 53.632,1 56.591,1 53.015,2 55.703,6

Til og med 3 måneder 10.875,7 11.922,8 10.875,7 11.922,8

Over 3 måneder og til og med 1 år 9.266,4 8.881,3 9.266,4 8.881,3

Over 1 år og til og med 5 år 30.924,7 31.697,6 30.933,5 31.674,8

Over 5 år 2.565,3 4.089,4 1.939,6 3.224,7

I alt 53.632,1 56.591,1 53.015,2 55.703,6

Under udstedte obligationer er indregnet en samlet værdi af sammensatte finansielle instrumenter på 477,3 mio. kr. Værdien af udskilte 

derivater målt til dagsværdi udgør 0,3 mio. kr. Indfrielsesværdien af udstedte realkreditobligationer udgør 622,7 mio. kr. 
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 FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S 

(mio. kr.) 2007 2006* 2007 2006* 

Note 26 – Andre passiver     

Skyldige renter og provisioner 811,2 537,8 802,7 526,6

Negativ markedsværdi af afledte finansielle instrumenter m.v. 2.133,6 1.013,8 2.164,1 1.013,8

Uafviklede handler 2.976,7 5.670,9 2.818,2 5.670,9

Øvrige passiver 277,2 134,4 233,1 156,2

Andre passiver i alt 6.198,7 7.356,9 6.018,1 7.367,5

Løbetidsfordeling:   

Under 1 år 4.481,3 6.374,0 4.270,2 6.384,6

Over 1 år 1.717,4 982,9 1.747,9 982,9

I alt 6.198,7 7.356,9 6.018,1 7.367,5

Note 27 – Hensatte forpligtelser     

Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser     

Udgifter til bidragsbaserede pensionsordninger fremgår af note 7     

Ydelsesbaserede pensionsordninger:      

 Indregnede aktuarmæssige tab 0,4 0,4 0,4 0,4

Udgiftsført under pensioner i alt 0,4 0,4 0,4 0,4

Hensat forpligtelse, primo 3,5 3,5 3,5 3,5

Udbetalte ydelser 0,4 0,4 0,4 0,4

Indregnede aktuarmæssige værdireguleringer 0,1 0,4 0,1 0,4

Nutidsværdi af hensat forpligtelse til ydelsesbaseret pensions-

ordning 3,2 3,5 3,2 3,5

Hensat forpligtelse til ydelsesbaseret pensionsordning vedrører 

tidligere ledelsesmedlem. Ordningen er uafdækket. Beregnin-

gen er foretaget af ekstern aktuar.    

Hensættelser til udskudt skat    

Udskudt skat, primo 329,4 458,7 299,4 427,2

Skat af ændring i anvendt regnskabspraksis 0,0 0,0 0,0 0,0

Udskudt skat af årets resultat 34,7 -127,6 26,6 -127,6

Nedsættelse af dansk selskabsskat fra 28 % til 25 % -34,6 0,0 -31,3 0,0

Efterregulering af tidligere års beregnet skat -14,9 -1,7 -7,7 -0,2

Udskudt skat, ultimo 314,6 329,4 287,0 299,4

Udskudt skat er indregnet således i balancen:    

Udskudte skatteforpligtelser 314,6 329,4 287,0 299,4

 314,6 329,4 287,0 299,4

Udskudt skat vedrører:    

Udlån 304,1 427,7 285,0 397,7

Aktier og kapitalandele 23,8 8,4 7,0 2,4

Immaterielle anlægsaktiver 12,9 0,5 11,4 7,7

Materielle anlægsaktiver -0,9 -1,3 -0,9 -1,3

Udstedte obligationer 8,9 -59,8 9,6 -61,0

Tilgodehavender -42,3 -40,1 -26,6 -40,1

Øvrige forpligtelser 8,1 -2,9 1,5 -2,9

Fremførbare skattemæssige underskud 0,0 -3,1 0,0 -3,1

Udskudt skat i alt 314,6 329,4 287,0 299,4 
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 FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S 

(mio. kr.) 2007 2006* 2007 2006* 

Note 27 – fortsat     

Hensættelser til tab på garantier     

Saldo, primo 20,7 1,2 60,6 33,9 

Nye hensættelser 0,0 19,9 0,0 27,1 

Ikke-forbrugte hensættelser, der er indtægtsført 15,7 0,4 30,9 0,4 

Saldo, ultimo 5,0 20,7 29,7 60,6 

Note 28 – Efterstillede kapitalindskud     

4,80  % JPY 10 mia. udløb 31.03.2032 546,8 582,2 546,8 582,2

Var.  % EUR 30 mio. udløb 03.08.2009 229,5 236,0 229,5 236,0

Var.  % EUR 200 mio. udløb 26.03.2013 1.488,6 0,0 1.488,6 0,0

Var.  % EUR 100 mio. udløb 22.09.2012 745,7 745,6 745,7 745,6

Rentefrie indskud fra Økonomi- og Erhvervsministeriet  

i forbindelse med Produktionslån, EM- og HMI-låneordninger. 

Indskuddene er endeligt afviklet i 2007 0,0 17,9 0,0 17,9

Efterstillede kapitalindskud i alt 3.010,6 1.581,7 3.010,6 1.581,7

Efterstillede kapitalindskud, som kan medregnes ved opgørel-

sen af basiskapitalen 2.798,6 1.392,9 2.798,6 1.392,9

Note 29 – Egenkapital    

Aktiekapital - -  

Aktiekapital i stk. a 20 kr. - - 25.678.625 25.678.625

Aktiekapital, primo - - 513,6 513,6

Aktiekapital, ultimo - - 513,6 513,6

Ingen aktier har særlige rettigheder, og der er ikke sket bevæ-

gelser i aktiekapitalen de seneste 5 år.    

Egne aktier:    

Beholdning af egne aktier, primo, antal stk. - - 2.342 2.342

Beholdning af egne aktier, ultimo, stk. - - 2.342 2.342

Bogført værdi, ultimo, i 1.000 kr. - -  0

Pålydende værdi, ultimo, i 1.000 kr. - - 47 47

Procentdel af aktiebeholdningen - - 0 % 0 % 
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 FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S 

(mio. kr.) 2007 2006* 2007 2006* 

Note 30 – Ikke-balanceførte poster     

Garantier m.v.     

Finansgarantier 1.094,1 902,0 1.110,8 991,8

Tabsgarantier for realkreditudlån 1.444,1 1.223,6 1.705,1 1.540,9

Øvrige garantier 299,3 189,2 299,2 189,1

Garantier m.v. i alt 2.837,5 2.314,8 3.115,1 2.721,8

Heraf vedrørende datterselskaber  - 277,7 407,0

Andre eventualforpligtelser     
Uigenkaldelige kredittilsagn 10.696,3 9.301,8 10.506,8 9.301,8

Øvrige forpligtelser 660,6 798,9 57,8 33,9

Andre eventualforpligtelser i alt 11.356,9 10.100,7 10.564,6 9.335,7

Note 31 – Eventualaktiver og -forpligtelser     

Eventualaktiver     

Udskudte skatteaktiver der ikke er indregnet i balancen     

Midlertidige forskelle 0,0 10,7 0,0 10,7 

Udskudte skatteaktiver i alt 0,0 10,7 0,0 10,7 

Eventualforpligtelser  

FIH Erhvervsbank A/S og dets dattervirksomheder er sambeskattet. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskat-

tede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. De sambeskattede selskaber hæfter solidarisk for betaling af selskabsskat-

ten for de respektive indkomstår, de har været omfattet af sambeskatningen. 

FIH Erhvervsbank A/S og dets dattervirksomheder er momsmæssigt fællesregistreret. De fællesregistrerede selskaber hæfter solidarisk 

for betaling af afgiftstilsvar for de respektive afgiftsår, de har været omfattet af fællesregistreringen. 

FIH Erhvervsbank A/S har indgået lejekontrakt vedrørende lejemålet på Langelinie Allé 43. Lejemålet er uopsigeligt indtil 1. maj 2018. 

Den årlige husleje udgør 27 mio. kr. i 2007. Beløbet reguleres årligt med nettoprisindekset fra Danmarks Statistik. En del af lejemålet er 

videreudlejet. 

FIH Erhvervsbank A/S har indgået en ekstern aftale om leasing af biler. 

 FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S 

(mio. kr.) 2007 2006* 2007 2006* 

Operationelle leasingkontrakter     

Løbetidsfordeling:     

Op til 1 år 27,8 27,2 27,8 27,2 

Over 1 år og til og med 5 år 117,1 114,5 117,1 114,5 

Over 5 år 179,8 209,4 179,8 209,4 

I alt 324,7 351,1 324,7 351,1 

Heraf fremlejet 29,7 15,3 29,7 15,3 

FIH Erhvervsbank koncernens forretningsomfang implicerer, at koncernen er part i diverse retssager. De verserende retssager forven-

tes ikke at få væsentlig indflydelse på FIH Erhvervsbank koncernens økonomiske stilling. 

Note 32 – Aktiver stillet som sikkerhed 

FIH Erhvervsbank A/S har deponeret obligationer hos Danmarks Nationalbank og Værdipapircentralen i forbindelse med clearing og 

afvikling m.v. for i alt 15.606,0 mio. kr. 

I forbindelse med repoforretninger, dvs. salg af værdipapirer hvor der samtidig træffes aftale om tilbagekøb på et senere tidspunkt, 

forbliver værdipapirerne i balancen, og det modtagne beløb indregnes som gæld til kreditinstitutter. Værdipapir i repoforretninger 

behandles som aktiver stillet som sikkerhed for forpligtelser. Ultimo 2007 udgjorde sådanne værdipapirer 4.618,3 mio. kr. (2006: 3.470,9 

mio. kr.). 
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Note 33 – Nøgletalsoversigt      

(mio. kr.) 2007 2006* 2005 2004 2003 

FIH Erhvervsbank A/S      

Resultatopgørelsen      

Netto rente- og gebyrindtægter 992 1.040 945 829 1.045 

Kursreguleringer -102 333 18 22 -150 

Andre driftsindtægter 157 132 103 65 18 

Resultat af finansielle poster 1.047 1.505 1.066 916 913 

Omkostninger og afskrivninger 660 473 284 220 206 

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. -11 -14 -7 9 89 

Resultat af kapitalandele i associerede og  

tilknyttede virksomheder 764 152 94 145 146 

Ordinært resultat før skat 1.162 1.198 883 832 764 

Skat 68 239 171 212 197 

Årets resultat 1.094 959 712 620 567 

Balancen   
Udlån 60.993 66.833 57.817 50.276 51.905 

Egenkapital 7.849 6.753 5.791 4.991 6.051 

Aktiver i alt 113.655 95.843 80.348 63.779 63.396 

Ansvarlig kapital 10.860 8.333 7.487 6.546 7.883 

Basiskapital i forhold til minimumskapitalkrav 28.431,3 21.771,2 19.545,2 17.459,6 21.026,7 

Solvensprocent 12,9 10,1 10,7 11,8 14,0 

Kernekapitalprocent 9,5 8,4 8,5 9,1 10,8 

Egenkapitalforrentning før skat 15,9 19,1 16,4 13,6 13,1 

Egenkapitalforrentning efter skat 15,0 15,3 13,2 10,1 9,7 

Indtjening pr. omkostningskrone 2,70 3,61 4,18 4,62 3,59 

Renterisiko i procent af kernekapital 3,8 5,1 5,1 2,5 3,2 

Valutaposition 8,4 5,9 3,6 5,2 2,6 

Valutarisiko i procent af kernekapital 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 

Udlån i forhold til indlån 533,7 916,9 1.483,9 3.454,3 7.632,7 

Udlån i forhold til egenkapital 7,8 9,9 10,0 10,1 8,6 

Årets udlånsvækst i procent -8,7 15,6 15,0 -3,1 0,1 

Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 18,0 71,0 90,4 17,6 22,5 

Summen af store engagementer i procent af ansvarlig kapital 124,4 275,4 320,0 446,3 335,4 

Årets tabs- og nedskrivningsprocent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

Nedskrivningsprocent 0,3 0,4 0,5 1,3 1,5 

Resultat pr. aktie 43 37 28 24 22 

Indre værdi pr. aktie 306 261 226 194 236 

Udbytte pr. aktie 0,0 0,0 0,0 65,5 6,0 
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Note 34 – Regnskabsmæssig sikring 

FIH koncernen anvender reglerne for regnskabsmæssig sikring af dagsværdier. De anvendte sikringsinstrumenter består typisk af 

renteswaps eller rente- og valutaswaps, der anvendes til at sikre mod ændringer i dagsværdier af henholdsvis fastforrentet funding 

samt fastforrentede udlån som følge af ændringer i basisrenten (swaprenten). Det er alene swaprenten, der sikres og dermed ikke 

kreditmarginaler eller lignende. 

Ændringer i dagsværdi på de sikrede instrumenter, som kan henføres til den sikrede renterisiko, reguleres i den bogførte værdi af den 

sikrede regnskabspost og indregnes i resultatopgørelsen. Ændringer i dagsværdi på sikringsinstrumenterne reguleres i henholdsvis 

den positive eller den negative værdi af derivaterne i balancen og sikringsinstrumenterne indregnes ligeledes i resultatopgørelsen. 

     

(”-” angiver en forpligtelse) Nominel 

værdi 

Regnskabs-

mæssig værdi Dagsværdi Renterisiko 

(mio. kr.) 2007 2007 2007 2007 

FIH koncernen     

Aktiver     

Udlån - 11.838,6 11.838,6 -454,8 

I alt - 11.838,6 11.838,6 -454,8 

Renterisikoafdækkende finansielle instrumenter     

Swaps 16.812,6 -121,5 -121,5 487,9 

Passiver     

Gæld til kreditinstitutter - -1.427,5 -1.427,5 86,0 

Udstedte obligationer - -7.613,5 -7.613,5 210,2 

Efterstillede kapitalindskud - -776,4 -776,4 83,0 

I alt - -9.817,4 -9.817,4 379,2 

Renterisikoafdækkende finansielle instrumenter     

Swaps 15.509,7 312,9 312,9 -371,8 

     

FIH Erhvervsbank A/S     

Aktiver     

Udlån - 9.570,1 9.570,1 -394,1 

I alt - 9.570,1 9.570,1 -394,1 

Renterisikoafdækkende finansielle instrumenter     

Swaps 14.541,9 -151,9 -151,9 387,6 

Passiver     

Gæld til kreditinstitutter - -1.427,5 -1.427,5 86,0 

Udstedte obligationer - -7.613,5 -7.613,5 210,2 

Efterstillede kapitalindskud - -776,4 -776,4 83,0 

I alt - -9.817,4 -9.817,4 379,2 

Renterisikoafdækkende finansielle instrumenter     

Swaps 15.509,7 312,9 312,9 -371,8 
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Note 34 – fortsat 

(”-” angiver en forpligtelse) Nominel 

værdi 

Regnskabs-

mæssig værdi Dagsværdi Renterisiko 

(mio. kr.) 2006* 2006* 2006* 2006* 

FIH koncernen     

Aktiver     

Udlån - 13.686,4 13.686,4 -583,0 

I alt - 13.686,4 13.686,4 -583,0 

Renterisikoafdækkende finansielle instrumenter     

Swaps 14.726,0 -372,3 -372,3 584,8 

Passiver     

Gæld til kreditinstitutter - -1.246,0 -1.246,0 86,6 

Udstedte obligationer - -2.805,5 -2.805,5 58,5 

Efterstillede kapitalindskud - -818,2 -818,2 92,8 

I alt - -4.869,7 -4.869,7 237,9 

Renterisikoafdækkende finansielle instrumenter     

Swaps 8.045,2 82,9 82,9 -213,4 

     

FIH Erhvervsbank A/S     

Aktiver     

Udlån - 13.686,4 13.686,4 -583,0 

I alt - 13.686,4 13.686,4 -583,0 

Renterisikoafdækkende finansielle instrumenter     

Swaps 14.726,0 -372,3 -372,3 584,8 

Passiver     

Gæld til kreditinstitutter - -1.246,0 -1.246,0 86,6 

Udstedte obligationer - -2.805,5 -2.805,5 58,5 

Efterstillede kapitalindskud - -818,2 -818,2 92,8 

I alt - -4.869,7 -4.869,7 237,9 

Renterisikoafdækkende finansielle instrumenter     

Swaps 8.045,2 82,9 82,9 -213,4 
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Note 35 – Afledte finansielle instrumenter        

Opdelt efter restløbetid         

Til og med 3 mdr. 

Over 3 mdr. og 

til og med 1 år 

Over 1 år og 

til og med 5 år Over 5 år 

 

FIH koncernen 

2007 

(mio. kr.) 

Nominel 

værdi 

Netto 

dagsværdi 

Nominel 

værdi 

Netto 

dagsværdi 

Nominel 

værdi 

Netto 

dagsværdi 

Nominel 

værdi 

Netto 

dagsværdi 

Valutakontrakter    
    

 

Terminer/futures, køb 20.633 16 145 -2 - - - - 

Terminer/futures, salg 12.504 52 175 2 - - - - 

Swaps 1.078 5 6.533 -195 23.178 -505 2.568 -13 

Optioner, erhvervede 785 3 - - - - - - 

Optioner, udstedte 780 -3 - - - - - - 

Rentekontrakter         

Forward Rate Agreements, køb 9.611 8 1.984 0 9.531 -6 151 -3 

Forward Rate Agreements, salg 5.621 -4 400 1 2.069 1 429 -2 

Swaps 13.255 3 13.812 -19 51.721 206 48.811 42 

Optioner, erhvervede - - 600 5 835 5 2.502 145 

Optioner, udstedte - - 100 0 1.412 -10 2.013 -112 

Aktiekontrakter         

Optioner, erhvervede 0 -1 - - - - - - 

Optioner, udstedte 0 0 - - - - - - 

Netto markedsværdi i alt  79  -208  -282  56 

         

         

I alt 2007 I alt 2006* I alt 2007 I alt 2006* 

Nominel Netto Nominel Netto Dagsværdi Dagsværdi 

 

FIH koncernen 

(mio. kr.) værdi dagsværdi værdi dagsværdi Positiv Negativ Positiv Negativ 

Valutakontrakter    
    

 

Terminer/futures, køb 20.778 14 32.909 41 51 -37 45 -4

Terminer/futures, salg 12.679 54 3.201 9 76 -22 14 -5

Swaps 33.357 -708 33.052 6 269 -977 312 -306

Optioner, erhvervede 785 3 88 1 3 - 1 -

Optioner, udstedte 780 -3 84 0 0 -3 - 0

Rentekontrakter         

Forward Rate Agreements, køb 21.277 -1 7.202 -2 10 -11 2 -4

Forward Rate Agreements, salg 8.519 -4 8.252 14 2 -6 15 -1

Swaps 127.599 232 56.948 -308 1.283 -1.051 414 -722

Optioner, erhvervede 3.937 154 4.512 69 154 -1 74 -5

Optioner, udstedte 3.525 -122 2.817 -56 1 -123 7 -63

Aktiekontrakter         

Optioner, erhvervede 0 -1 - - - -1 - - 

Optioner, udstedte 0 0 - - 0 0 - - 

Netto markedsværdi i alt  -382  -226 1.850 -2.232 884 -1.110 
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Note 35 – Afledte finansielle instrumenter – fortsat       

Opdelt efter restløbetid         

Til og med 3 mdr. 

Over 3 mdr. og 

til og med 1 år 

Over 1 år og 

til og med 5 år Over 5 år 

 

FIH Erhvervsbank A/S 

2007 

(mio. kr.) 

Nominel 

værdi 

Netto 

dagsværdi 

Nominel 

værdi 

Netto 

dagsværdi 

Nominel 

værdi 

Netto 

dagsværdi 

Nominel 

værdi 

Netto 

dagsværdi 

Valutakontrakter    
    

 

Terminer/futures, køb 20.633 16 145 -2 - - - - 

Terminer/futures, salg 12.504 52 175 2 - - - - 

Swaps 1.078 5 6.533 -195 23.178 -505 2.568 -13 

Optioner, erhvervede 785 3 - - - - - - 

Optioner, udstedte 780 -3 - - - - - - 

Rentekontrakter    

Forward Rate Agreements, køb 9.611 8 1.984 0 9.531 -6 151 -3 

Forward Rate Agreements, salg 5.621 -4 400 1 2.069 1 429 -2 

Swaps 12.969 11 13.812 -19 49.869 233 48.279 42 

Optioner, erhvervede - - 600 5 835 5 2.502 145 

Optioner, udstedte - - 100 0 1.412 -10 2.013 -112 

Aktiekontrakter    

Optioner, erhvervede 0 -1 - - - - - - 

Optioner, udstedte 0 0 - - - - - - 

Netto markedsværdi i alt  87 -208 -309 57 

         

         

I alt 2007 I alt 2006* I alt 2007 I alt 2006* 

Nominel Netto Nominel Netto Dagsværdi Dagsværdi 

 

FIH Erhvervsbank A/S 

(mio. kr.) værdi dagsværdi værdi dagsværdi Positiv Negativ Positiv Negativ 

Valutakontrakter    
    

 

Terminer/futures, køb 20.778 14 32.909 41 51 -37 45 -4

Terminer/futures, salg 12.679 54 3.201 9 76 -22 14 -5

Swaps 33.357 -708 33.052 6 269 -977 312 -306

Optioner, erhvervede 785 3 88 1 3 - 1 -

Optioner, udstedte 780 -3 84 0 0 -3 - 0

Rentekontrakter     

Forward Rate Agreements, køb 21.277 -1 7.202 -2 10 -11 2 -4

Forward Rate Agreements, salg 8.519 -4 8.252 14 2 -6 15 -1

Swaps 124.929 267 56.948 -308 1.280 -1.013 414 -722

Optioner, erhvervede 3.937 154 4.512 69 155 0 74 -5

Optioner, udstedte 3.525 -122 2.817 -56 1 -123 7 -63

Aktiekontrakter     

Optioner, erhvervede 0 -1 - - - -1 - - 

Optioner, udstedte 0 0 - - 0 0 - - 

Netto markedsværdi i alt  -346 -226 1.847 -2.193 884 -1.110 
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Note 35 – Afledte finansielle instrumenter – fortsat   

Dagsværdi FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S 

2007 Gennemsnitlig dagsværdi 

(mio. kr.) Positiv Negativ Positiv Negativ 

Valutakontrakter  

Terminer/futures, køb 37 -30 37 -30

Terminer/futures, salg 37 -16 37 -16

Swaps 261 -599 261 -599

Optioner, erhvervede 4 - 4 -

Optioner, udstedte - -4 - -4

Rentekontrakter     

Forward Rate Agreements, køb 8 -3 8 -3

Forward Rate Agreements, salg 1 -3 1 -3

Swaps 985 -949 971 -936

Optioner, erhvervede 136 -1 136 -1

Optioner, udstedte 1 -110 1 -110

Aktiekontrakter     

Optioner, erhvervede 0 0 0 0 

Optioner, udstedte 0 0 0 0 

I alt 1.470 -1.715 1.456 -1.702 

 Dagsværdi af ikke-garanterede kontrakter 

 Positiv Negativ Positiv Negativ 

Valutakontrakter     

Terminer/futures, køb 51 -37 51 -37

Terminer/futures, salg 76 -22 76 -22

Swaps 269 -977 269 -977

Optioner, erhvervede 3 - 3 - 

Optioner, udstedte 0 -3 0 -3

Rentekontrakter     

Forward Rate Agreements, køb 10 -11 10 -11

Forward Rate Agreements, salg 2 -6 2 -6

Swaps 1.283 -1.051 1.280 -1.013

Optioner, erhvervede 155 0 155 0

Optioner, udstedte 1 -123 1 -123

Aktiekontrakter     

Optioner, erhvervede - -1 - -1

Optioner, udstedte - 0 - 0

I alt 1.850 -2.232 1.847 -2.193

I alt efter netting  -382  -346 

Gennemsnitlig dagsværdi på afledte finansielle instrumenter 

De gennemsnitlige markedsværdier er beregnet på baggrund af kvartalsvise opgørelser. 

Kreditrisiko på afledte finansielle instrumenter 

I FIH Erhvervsbank A/S’ opgørelse af den samlede modpartsrisiko før vægtning på afledte finansielle instrumenter indgår alene sum-

men af de positive dagsværdier, jf. ovenfor. FIH Erhvervsbank A/S gør således ikke brug af muligheden for netting. 
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 FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S 

(mio. kr.) 2007 2006* 2007 2006* 

Note 36 – Solvens     

Kapitalkrav 37,3 37,3 37,3 37,3

Kernekapital efter fradrag 7.729,0 6.683,1 7.801,8 6.722,9

Basiskapital 10.527,6 8.076,5 10.600,5 8.116,3

Vægtede poster uden for handelsbeholdningen 73.809,1 73.483,5 67.005,6 74.070,7

Vægtede poster med markedsrisiko m.v. 17.817,0 7.446,6 15.010,2 6.445,5

Vægtede poster i alt 91.626,1 80.930,1 82.015,8 80.516,2

Kernekapital efter fradrag  

i procent af vægtede poster i alt 8,4 8,3 9,5 8,4

Solvensprocent ifølge Lov om finansiel virksomhed § 124 

(Lovens minimumskrav er 8 procent) 11,5 10,0 12,9 10,1

Egenkapital 7.775,6 6.713,1 7.848,5 6.752,8

Opskrivningshenlæggelser 0,0 0,5 0,0 0,5

Immaterielle aktiver 46,7 27,6 46,7 27,6

Skatteaktiver 0,0 0,0 0,0 0,0

Den reducerede kernekapital 7.728,9 6.685,0 7.801,8 6.724,7

Supplerende kapital:    

Opskrivningshenlæggelser 0,1 0,5 0,1 0,5

Efterstillede kapitalindskud efter fradrag 2.798,6 1.392,9 2.798,6 1.392,9

Basiskapital 10.527,6 8.078,4 10.600,5 8.118,1

Opgjort i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse om kapital- 

dækningsregler for pengeinstitutter og visse kreditinstitutter. 
 
  

Note 37 – Maksimal krediteksponering     

Aktiver i alt 113.357 95.998   

+ Uigenkaldelige kredittilsagn, ej udbetalt 10.696 9.302   

+ Bank/finansgarantier 2.538 1.410   

 126.591 106.710   

- Aktiver uden kreditrisiko 6.183 7.821   

- Kapitalandele 1.017 1.068   

Maksimal eksponering for kreditrisiko 119.391 97.821   

I tilknytning til ovenstående kan det oplyses, at vægtede poster i alt, der indgår i koncernens solvensopgørelse,  

udgør 91,6 mia. kr., hvoraf 17,8 mia. kr. hidrører fra vægtede poster med markedsrisiko.  

Note 38 – Kreditrisiko     

(i procent ultimo året)     

Udlån og garantidebitorer fordelt på sektorer og brancher    

Offentlige myndigheder 5 6 6 6

Erhverv     

 Landbrug, jagt og skovbrug 0 0 0 0

 Fiskeri 0 0 0 0

 Fremstillingsvirksomhed, råstofudvikling, el-, gas-, vand- 

 og varmeværker 26 30 24 30

 Bygge- og anlægsvirksomhed 2 1 1 1

 Handel, restaurations- og hotelvirksomhed 9 9 9 8

 Transport, post og telefon 4 5 5 5

 Kredit- og finansieringsvirksomhed samt forsikringsvirksomhed 6 8 7 9

 Ejendomsadministration og –handel, forretningsservice 47 39 47 39

 Øvrige erhverv 1 2 1 2

Erhverv i alt 95 94 94 94

Private 0 0 0 0

I alt 100 100 100 100 



85sUpplerende nOter
Supplerende noter

 

 
85 

 FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S 

(mio. kr.) 2007 2006* 2007 2006* 

Note 39 – Markedsrisiko     

Valutarisiko     

Aktiver i fremmed valuta i alt 71.380 75.110 68.265 107.688

Passiver i fremmed valuta i alt 71.062 74.924 68.113 107.613

Valutakursindikator 1 694,6 401,5 655,5 395,3

Valutakursindikator 1 i procent af kernekapital efter fradrag 9,0 6,0 8,4 5,9

Valutakursindikator 2 6,2 6,0 5,6 6,9

Valutakursindikator 2 i procent af kernekapital efter fradrag 0,1 0,1 0,1 0,1

Indikator 1 viser den numerisk største værdi af valutaer, hvor FIH Erhvervsbank A/S har henholdsvis nettotilgodehavende og netto-

gæld. Indikator 2, der beregnes ud fra en statistisk model, angiver med 99 procents sandsynlighed størrelsen af det maksimale  

tab på valuta, FIH Erhvervsbank A/S kan blive udsat for over en periode på 10 dage. 

Note 40 – Renterisiko     

Renterisiko på gældsinstrumenter m.v. i alt 306,1 345,6 298,2 343,4

Renterisiko opdelt på instituttets valutaer med størst renterisiko:   
DKK 458,2 332,6 450,9 330,9

EUR -157,0 -11,8 -157,6  -12,3

SEK 7,8 12,1 8,1 12,1

GBP 3,6 0,0 3,6 0,0 

NOK -3,3 0,0 -3,3 0,0 

USD 1,5 7,5 -1,3 7,5

CHF 0,7 5,0 0,9 5,0

JPY -3,2 -3,9 -3,2 -3,9

Øvrige valutaer -2,2 4,1 0,1 4,1

 306,1 345,6 298,2 343,4

I nedenstående fordeling af restløbetiden på aktiver og gæld er restgælden fordelt på løbetider efter rentetilpasnings- eller udløbs-

tidspunkter, afhængig af hvilket der indtræffer først. En række finansielle instrumenter indeholder mulighed for førtidsindfrielser efter 

nærmere fastsatte vilkår. Sådanne førtidsindfrielser vil påvirke nedenstående løbetidsfordeling. Herudover indebærer almindelig mis-

ligholdelse sædvanligvis, at restgælden forfalder til betaling. 

FIH koncernen 2007 

(mio. kr.) 

Løbetidsfordeling 

Aktiver 

Anfor-

drings-

tilgode-

havender 

Til og med 

3 måneder 

Over 3 

måneder 

og til og 

med 1 år 

Over 1 år 

og til og 

med 5 år Over 5 år 

Ikke- 

rente-

bærende I alt 

Rente-

risiko  

i alt 

Kassebeholdning og anfordrings-

tilgodehavender hos centralbanker 309 0 0 0 0 0 309 0 

Gældsbeviser, der kan refinansieres i 

centralbanker 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tilgodehavender hos kreditinstitutter 

og centralbanker 1.091 2.588 392 519 114 0 4.704 -37 

Udlån og andre tilgodehavender  7 1.924 6.302 25.791 40.991 0 75.015 -749 

Obligationer m.v. 0 1.768 4.960 1.309 5.603 0 13.640 -360 

Andre aktiver 0 6.550 137 432 515 12.055 19.689 1.477 

Aktiver i alt 1.407 12.830 11.791 28.051 47.223 12.055 113.357 331 

Gæld og efterstillede kapitalindskud         

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 40 14.334 660 447 1.172 15.211 31.864 140 

Indlån og anden gæld  52 5.998 519 28 0 3.936 10.533 14 

Udstedte obligationer m.v. 0 50.712 2.065 2.435 1.379 -2.959 53.632 230 

Andre passiver 0 5.917 112 175 480 -467 6.217 -1.142 

Efterstillede kapitalindskud 0 0 18 982 582 1.429 3.011 88 

Gæld og efterstillede kapitalindskud i alt 92 76.961 3.374 4.067 3.613 17.150 105.257 -581 
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Note 41 – Nærtstående parter    

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse i FIH Erhvervsbank A/S    

Kaupthing Bank hf. ejer aktierne i FIH. 

For øvrige nærtstående parter henvises til koncernoversigten side 88. 

Der har i regnskabsåret været følgende transaktioner mellem FIH Erhvervsbank A/S og øvrige nærtstående parter: 

 FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S 

(mio. kr.) 2007 2006* 2007 2006* 

Tilknyttede virksomheder     

Renteindtægter 0,0 0,0 603,5 13,1

Renteudgifter 0,0 0,0 48,4 18,2

Gebyr- og provisionsindtægter 0,0 0,0 3,2 5,4

Gebyr- og provisionsudgifter 0,0 0,0 14,1 7,4

Andre driftsindtægter 0,0 0,0 70,9 42,0

Tilgodehavende hos kreditinstitutter og centralbanker 0,0 0,0 13.415,8 62,3

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 0,0 0,0 0,0 240,5

Obligationer til dagsværdi 0,0 0,0 14,4 21,8

Andre aktiver 0,0 0,0 94,0 2,0

Aktivposter i alt 0,0 0,0 13.524,2 326,6

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 0,0 0,0 77,8 0,0

Indlån og anden gæld 0,0 0,0 949,9 691,3

Andre passiver 0,0 0,0 36,5 24,7

Hensættelser til tab på garantier 0,0 0,0 24,7 39,9

Passivposter i alt 0,0 0,0 1.088,9 755,9

Ikke-balanceførte poster 0,0 0,0 277,9 407,2

Alle transaktioner med nærtstående parter sker på markedsbaserede vilkår eller på omkostningsdækkende basis. 

Ikke-balanceførte poster vedrører koncerninterne garantier.  

FIH Leasing og Finans A/S afgiver garanti over for FIH Erhvervsbank A/S i forbindelse med långivningen. Dette modsvares delvis af en 

regaranti fra FIH Erhvervsbank A/S. Derudover afgiver FIH Erhvervsbank A/S garanti over for FIH Realkredit A/S og FIH Finance A/S i 

forbindelse med långivningen i disse selskaber. 

 FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S 

(mio. kr.) 2007 2006* 2007 2006* 

Associerede virksomheder     

Renteindtægter 18,8 27,9 18,8 19,8

Renteudgifter 1,9 0,2 1,9 0,2

Kursreguleringer 0,3 -0,9 0,3 -0,9

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 488,1 501,8 488,1 419,0

Andre aktiver 0,4 0,0 0,4 0,0

Aktivposter i alt 488,5 501,8 488,5 419,0

    

Indlån og anden gæld 83,6 45,0 83,6 45,0

Andre passiver 0,0 0,9 0,0 0,9

Passivposter i alt 83,6 45,9 83,6 45,9 
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Note 41 – fortsat    

Der har i regnskabsåret været følgende transaktioner mellem FIH Erhvervsbank A/S og nærtstående parter med bestemmende  

indflydelse: 

 FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S 

(mio. kr.) 2007 2006* 2007 2006* 

Kaupthing Bank hf.     

Renteudgifter 50,1 140,5 50,1 140,5 

Gebyr- og provisionsindtægter 0,0 0,2 0,0 0,2 

Andre aktiver 22,2 0,1 22,2 0,1 

Aktivposter i alt 22,2 0,1 22,2 0,1 

Gæld til kreditinstitutter 0,0 5.028,7 0,0 5.028,7 

Andre passiver 12,6 0,2 12,6 0,2 

Efterstillede kapitalindskud 746,4 746,4 746,4 746,4 

Passivposter i alt 759,0 5.775,3 759,0 5.775,3 

Kaupthing Bank hf. – datterselskaber     

(Kaupthing Bank Luxembourg SA, Kaupthing Bank Oyj Finland, 

Kaupthing Sverige AB, Kaupthing Ltd., London, Kaupthing 

Norge AS, Fron Insurance Ltd., Kaupthing New York, KSF 

Capital Markets)     

Renteindtægter 7,4 4,0 7,4 4,0 

Gebyr- og provisionsindtægter 0,0 1,3 0,0 1,3 

Gebyr- og provisionsudgifter 7,2 17,5 7,2 17,5 

Udgifter til administration 2,9  2,9  

     

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 0,0 172,3 0,0 172,3 

Andre aktiver 63,5 6,9 63,5 6,9 

Aktivposter i alt 63,5 179,2 63,5 179,2 

Andre passiver 3,7 5,1 3,7 5,1 

Passivposter i alt 3,7 5,1 3,7 5,1 

Der er ikke stillet sikkerhed eller givet garantier for udeståender på balancedagen. Såvel tilgodehavender som gæld vil blive afviklet 

ved kontant betaling. 

Der er ikke i årsrapporten realiseret tab på tilgodehavender hos nærtstående parter. 

Der henvises til note 7 for oplysninger om ydet vederlag til koncernens bestyrelse og direktion. 
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Note 42 – Koncernoversigt       

Dattervirksomheder der konsolideres      

(mio. kr.) Aktivitet Ejerandel Aktiver Egenkapital Omsætning Resultat 

FIH Realkredit A/S, 

København 

Realkreditvirksomhed 

100 % 920,3 108,5 9,6 3,3

FIH Leasing og Finans A/S, 

København 

Leasing- og finansieringsvirksomhed 

100 % 444,5 412,5 19,0 22,0

FIH Finance A/S,  

København 

Finansierings- og investeringsvirksomhed 

100 % 1.493,4 1.476,5 15,0 599,5

FIH PARTNERS A/S, 

København 

Investment banking 

67 % 128,1 80,1 191,0 86,5

FIH Kapital Bank A/S,  

København 

Finansierings- og investeringsvirksomhed 

100 % 15.368,2 1.870,1 157,9 70,1

FIH Atzec Holding ApS, 

København 

Investering 

100 % 509,1 507,7 0,5 0,3 

Dattervirksomheder der ikke konsolideres  
 

   

GEC Holding ApS  

(under konkurs), Odense 

 

Ingen      

Associerede virksomheder  
 

   

Investeringsselskabet 

Energy Holding A/S,  

København 

Virksomhed med udvikling og opførsel 

af ejerskab til og servicering og admini-

stration af vindmøller og anden der-

med stående virksomhed. 22 % 10,9 10,8 N/A -0,2

Mezzanin Kapital A/S, 

København 
Udlån af ansvarlig kapital til virksomhe-

der.  23 % 475,0 169,6 N/A -18,4

FMS Holding af 2004, 

København 
At eje kapitalandele i virksomheder, 

der driver virksomhed i overensstem-

melse med lov om finansiel virksomhed 

samt udøve virksomhed i forbindelse 

hermed. 25 % 94,1 88,8 N/A 4,6

TTG Invest A/S,  

København 
At eje aktier i Thygesen Textils Group 

A/S 20 % 0,9 0,7 N/A 44,3

LDE Management ApS ,  

København 
At eje kapitalinteresser i komplemen-

tarselskaberne LD Equity 1 ApS og LD 

Equity 2 ApS samt udføre administrati-

ons- og rådgivningsvirksomhed 40 % 23,0 0,4 M/A 0,0

Borgergade Parkering A/S, 

København 
Drift og udvikling af parkeringsanlæg 

30 % 33,0 33,0  N/A 0,0
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Note 43 – Kreditrisiko og udvandingsrisiko 

Stats- 

eksponering 

Erhvervs-

eksponering 

Detail-

eksponering 

Aktiver uden 

eksponering I alt 

Udlånenes gennemsnitlige værdi      

2007 3.753,3 61.174,3 6.528,2 18,3 71.474,1 

Udlånene fordelt på branche og geografisk      

Danmark 3.434,0 56.231,3 5.863,8 21,4 65.550,6 

Skandinavien 8,7 4.870,9 905,1 0,0 5.784,7 

Øvrige Europa 0,0 3.072,7 264,0 0,0 3.336,6 

Andre 68,6 274,8 0,0 0,0 343,5 

I alt 3.511,4 64.449,7 7.032,9 21,4 75,015,3 

Udlånene fordelt på branche og løbetid    
 

 

Anfordringstilgodehavender 0,0 7,30 0,0 0,0 7,3 

Til og med 3 måneder 8,0 1.745,0 170,2 1,2 1.924,3 

Over 3 måneder og til og med 1 år 68,1 5.685,9 545,7 1,9 6.301,6 

Over 1 år og til og med 5 år 408,7 23.091,8 2.281,7 8,9 25.791,2 

Over 5 år 3.026,6 33.919,6 4.035,3 9,4 40.991,0 

I alt 3.511,4 64.449,7 7.032,9 21,4 75.015,3 

Nedskrevne fordringer fordelt på sektor    
 

 

Nedskrevne fordringer 0,0 576,7 20,3 0,0 597,0 

Nedskrivninger, ultimo 0,0 207,1 9,9 0,0 217,0 

Nedskrivninger, driftseffekt 0,1 -14,2 -5,3 0,0 -19,4 
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LEDELSESPÅTEGNING 

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar – 31. december 2007 for FIH Erhvervsbank A/S. 

 

Koncernregnskabet er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU, og årsregnska-

bet for banken er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Årsrapporten er herudover udarbejdet i overensstem-

melse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. 

 

Ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i koncernens og bankens aktiviteter og økonomiske forhold 

samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og banken kan påvirkes af. 

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og bankens 

aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af koncernens og bankens aktiviteter og koncernens penge-

trømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2007. 

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 

København, den 31. januar 2008 

 

DIREKTION     
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Henrik Sjøgreen    
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(formand) 

Sigurdur Einarsson 

(næstformand) 

Hans Ejvind Hansen 

   

     

     

     

Svend-Aage Nielsen Hreiðar Már Sigurðsson 

 

Jørgen Vorsholt   

     

     

     

 

Per Erlandsen Brun Jørgen Bruun-Toft Randi Holm Franke   
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DE UAFHÆNGIGE REVISORERS PÅTEGNING 

Til aktionærerne i FIH Erhvervsbank A/S 

Vi har revideret årsrapporten for 2007 for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2007 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberet-

ning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Koncernregnska-

bet aflægges efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU, og årsregnskabet for moderselskabet aflægges 

efter lov om finansiel virksomhed. Årsrapporten aflægges herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til 

årsrapporter for finansielle selskaber med børsnoterede gældsinstrumenter. 

Ledelsens ansvar for årsrapporten 

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International 

Financial Reporting Standards som godkendt af EU for så vidt angår koncernregnskabet og lov om finansiel virksomhed for så vidt 

angår årsregnskabet for moderselskabet samt yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for finansielle selskaber med børsnote-

rede gældsinstrumenter. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante 

for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen 

skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, 

som er rimelige efter omstændighederne. 

Revisors ansvar og den udførte revision 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstem-

melse med danske og internationale revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og 

udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlin-

ger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinfor-

mationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens 

udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er 

passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne 

kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen 

udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. decem-

ber 2007 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2007 i overens-

stemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter 

for finansielle selskaber med børsnoteredegældsinstrumenter. 

Det er endvidere vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling 

pr. 31. december 2007 samt af resultatet af moderselskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2007 i overens-

stemmelse med lov om finansiel virksomhed og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for finansielle selskaber med børsno-

terede gældsinstrumenter. 

 

København, den 31. januar 2008 

Deloitte 

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 

 

Grant Thornton 

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 

 

    

Anders O. Gjelstrup 

statsautoriseret revisor 

Jens Ringbæk 

statsautoriseret revisor 

Steen Høedt Thomsen  

statsautoriseret revisor 

Per H. Jensen 

statsautoriseret revisor 
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Bestyrelse 

 Hans 
Skov Christensen 
Formand 

 Sigurdur 
Einarsson 
Næstformand 

 Hans Ejvind 
Hansen 

Adm. direktør i Dansk Industri 
Formand for bestyrelsen i 
Aktieselskabet Kristeligt Dagblad 
Næstformand for bestyrelsen i 
IndustriPension Holding A/S 
Medlem af bestyrelsen i 
Tivoli A/S 

Formand for bestyrelsen i 
Kaupthing Bank hf. 
Medlem af bestyrelsen i  
Norvestia Plc. 
Storbrand ASA 

Formand for bestyrelsen i 
ATP Invest  
Freja Ejendomme A/S 
Investeringsforeningen Nykredit Invest 
Medlem af bestyrelsen i  
FMS Holding af 2004 A/S 
Lønmodtagernes Dyrtidsfond  
Novo Nordisk Fonden 
 
 
 
 

 Svend-Aage 
Nielsen 

 Hreidar Már 
Sigurdsson 

 Jørgen 
Vorsholt 

Formand for bestyrelsen i  
Nielsen & Nielsen Holding A/S  
Terma Elektronik A/S 
Thrige-Titan A/S 
Næstformand for bestyrelsen i 
Marius Pedersen/Violia Miljøservice Holding A/S  
Medlem af bestyrelsen i  
A. P. Møller-Mærsk A/S 
Entreprenør Marius Pedersens Fond 
PFA Pension, forsikringsaktieselskab  
Thomas B. Thriges Fond 

Adm. direktør i Kaupthing Bank hf. 
Medlem af bestyrelsen i  
Norvestia Plc. 

Formand for Dansk Arbejdsgiverforening 
Seniorkonsulent i E. Pihl & Søn A.S. 
Formand for bestyrelsen i 
Bygteq it a/s 
Brøndum Holding A/S 
Medlem af bestyrelsen i 
Arbejdsmarkedets Tillægspension 
Brøndum A/S 
Lønmodtagernes Garantifond 
 

 
 

     

 Jørgen 
Bruun-Toft 

 Per 
Erlandsen Brun 

 Randi 
Holm Franke 

Obligationsanalytiker 
Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem 

Kundechef 
Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem 

Senior Credit Manager 
Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem 
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Direktion 
 

 Lars 
Johansen 
Adm. direktør 

 Henrik  
Sjøgreen 
Direktør  

  

I henhold til lov om finansiel virksomhed, § 80, stk. 6 
Formand for 
Bestyrelsen i Axcel IndustriInvestor Invest A/S 
Investeringskomiteen i Dania Capital 
Medlem af bestyrelsen i  
Axcel IndustriInvestor a.s. 
Axcel II A/S  
Axcel II Management A/S 
Johan Schrøders Erhvervs- og Familiefond 
 
Formand for bestyrelsen i  
FIH Finance A/S 
FIH Kapital Bank A/S  
FIH Leasing og Finans A/S  
FIH PARTNERS A/S  
FIH Realkredit A/S 
 

I henhold til lov om finansiel virksomhed, § 80, stk. 6 
Medlem af bestyrelsen i  
Axcel IndustriInvestor Invest A/S  
 
Næstformand for bestyrelsen i  
FIH Finance A/S 
Medlem af bestyrelsen i  
FIH Kapital Bank A/S  
FIH Leasing og Finans A/S 
FIH PARTNERS A/S 
FIH Realkredit A/S 
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BANKING CAPITAL MARKETS 

Erhverv Vicedirektør Peter Zink Secher 

Underdirektør Erik Andersen   Aktier 

  Erhverv København         Head of equity Per Østergaard 

  Afdelingsdirektør Henrik Kruse       Head of research Thomas Winther Sørensen 

  Erhverv Fredericia   Asset Management 

  Afdelingsdirektør Verner Eriksen       Kapitalforvaltningschef Kristian Myrup 

  Erhverv Herning   Financial Solutions 

  Afdelingsdirektør Jens Koch       Underdirektør Søren Kviesgaard 

  Erhverv Aalborg   Operations 

  Afdelingsdirektør Torben Hurup Andersen       Afdelingsdirektør, COO, Morten Davidsen 

  Erhverv Århus   Renter og valuta 

  Afdelingsdirektør Mogens Høj       Analysechef Lene Bruun Brockhoff 

   Trading 

Banking Support       Head of Trading Erik Munk Jensen 

Afdelingsdirektør Peter Torndal   Salgschef  

       Mads Hørberg 

Property Finance  

Underdirektør Michael Zøllner TREASURY 

  Property Finance København Underdirektør Jens Toft 

  Afdelingsdirektør Lars Falster  

  Property Finance Århus GROUP FINANCE 

  Afdelingsdirektør Jesper Jensen Vicedirektør, CFO, Benny Hofmann  

   Accounting 

Corporate Banking   Head of Finance Thomas Lading 

Underdirektør Per Mikkelsen   Administration 

   Administrationschef Jannie Strøm 

Structured Finance   Business Intelligence 

Underdirektør Søren Gadeberg   Afdelingschef Ernst Mörch 

   Trade Support 

FIH REALKREDIT A/S   Afdelingschef Michael Hansen 

Direktør Preben Nielsen  

 DEVELOPMENT AND IT 

FIH PARTNERS A/S Vicedirektør, CIO, Niels Holm Lorenzen 

Managing Partner Kim Bøttkjær  

Managing Partner Oscar Mosgaard STAFF 

 Compliance 

 Chief Compliance Officer Marianne Simonsen 

 Credits 

 Vicedirektør Mogens Friis 

 Underdirektør Finn Kock Nielsen 

 HR 

 HR Manager Jesper Stampe 

 Legal 

 Chefjurist Anders Holkmann Olsen 

 Marketing 

 Marketingchef René Thomsen 

 Project Management Office 

 Underdirektør Erik Saltbæk Nielsen 

 Risk Management 

 Underdirektør Lars C. Silau 

 Strategy and business development 

 Underdirektør Jacob Kragh-Hansen 





 

 
 

 
FIH Erhvervsbank A/S  

Langelinie Allé 43 

2100 København Ø 

Telefon 72 22 50 00 

 

 
Fredericia 
Karetmagervej 11, Snoghøj 
7000 Fredericia 
Telefon 72 22 53 00 
 
 
Herning 
Poulsgade 8 
7400 Herning 
Telefon 72 22 54 00 
 
 
Aalborg 
Nytorv 7 
9000 Aalborg 
Telefon 72 22 51 00 
 
 
Århus 
Brendstrupgårdsvej 13 
8200 Århus N 
Telefon 72 22 52 00 
 
 
 
 
 
 
 

www.fih.dk         www.fih.com 


