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FIH koncernen
(mio. eur) 2004 2005 2006* 2007 2008
RESULTATOPGØRELSEN 
Netto rente- og gebyrindtægter 122 133 147 186 203
Kursreguleringer 7 12 69 68 -7
Andre driftsindtægter 9 13 12 12 13
Resultat af finansielle poster 138 158 228 266 209
Udgifter til personale og administration 29 37 67 94 98
Afskrivninger 2 2 5 5 8
Andre driftsudgifter 0 0 0 0 11
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. -3 -2 -2 -3 66
Resultat af kapitalandele i associerede og
tilknyttede virksomheder 6 -1 1 2 2
Resultat før skat 116 120 159 172 28
Skat 33 24 33 21 3
Årets resultat 83 96 126 151 25

Fordeling af årets resultat: 
FIHs aktionærer 83 96 129 147 25
Minoritetsinteresser 0 0 -3 4 0

BALANCEN 
Udlån 7.137 7.917 9.064 10.060 9.746
Egenkapital 671 777 903 1.043 1.048
Aktiver i alt 8.861 10.910 12.875 15.202 16.391
Ansvarlig kapital 880 1.005 1.110 1.447 1.454

*) 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
(mio. kr.) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 2007 2008
RESULTATOPGØRELSEN    
Netto rente- og gebyrindtægter 952 909 1.108 1.081 1.147 903 993 1.098 1.385 1.510
Kursreguleringer -156 -61 -53 -8 -144 55 87 508 510 -54
Andre driftsindtægter 6 43 32 15 10 67 98 89 86 96
Resultat af finansielle poster 802 891 1.087 1.088 1.013 1.025 1.178 1.695 1.981 1.552
Udgifter til personale og  
administration 161 163 160 183 205 216 275 498 701 727
Afskrivninger 7 12 14 16 13 15 17 42 37 59
Andre driftsudgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 3 82
Nedskrivninger på udlån og 
tilgodehavender m.v. 70 70 82 86 68 -27 -10 -17 -19 494
Resultat af kapitalandele i associe-   
rede og tilknyttede virksomheder 6 51 -10 59 70 45 -6 6 17 18
Resultat før skat 570 697 821 862 797 866 890 1.178 1.276 208
Skat 178 201 240 235 230 246 178 243 153 24
Årets resultat 392 496 581 627 567 620 712 935 1.123 184

Fordeling af årets resultat:    
FIHs aktionærer 392 496 581 627 567 620 712 959 1.094 184
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0 0 -24 29 0
    
BALANCEN    
Udlån 41.763 51.713 57.319 56.859 55.735 53.087 58.988 67.579 75.015 72.615
Egenkapital 4.397 4.739 5.166 5.638 6.051 4.991 5.791 6.736 7.777 7.809
Aktiver i alt 55.546 65.815 70.677 67.306 66.463 65.910 81.285 95.998 113.357 122.125
Ansvarlig kapital 6.665 7.513 7.940 7.696 7.883 6.546 7.487 8.318 10.787 10.836

NØGLETAL    
Basiskapital i forhold til 
mininumskapitalkrav 1) 193,6 206,0 204,1 210,3 174,6 195,5 216,6 282,4 281,0
Solvensprocent 13,7 12,8 12,1 12,6 13,6 11,6 10,6 10,0 11,5 11,9
Kernekapitalprocent 9,2 8,2 8,0 9,4 10,5 8,9 8,4 8,3 8,4 8,8
Egenkapitalforrentning før skat 13,3 15,3 16,6 15,9 13,6 14,1 16,5 18,9 17,6 2,7
Egenkapitalforrentning efter skat 9,2 10,9 11,7 11,6 9,7 10,1 13,2 15,0 15,5 2,4
Indtjening pr. omkostningskrone 3,4 3,8 4,2 4,0 3,8 5,3 4,2 3,3 2,8 1,15
Renterisiko 5,1 1,1 4,8 1,9 3,2 2,3 4,9 5,2 4,0 0,1
Valutaposition 2,7 3,8 5,3 3,0 2,3 4,7 2,3 6,0 9,0 4,8
Valutarisiko 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Udlån i forhold til indlån 299,6 160,7 74,8 152,4 82,1 36,5 17,5 10,3 7,1 2,3
Udlån i forhold til egenkapital 9,5 10,9 11,1 10,1 9,2 10,6 10,2 10,1 9,6 9,3
Årets udlånsvækst 25,2 23,8 10,8 -0,8 -2,0 -4,8 11,1 14,6 11,0 -3,2
Overdækning i forhold til lovkrav 
om likviditet 19,4 -2,3 17,2 26,1 34,5 29,4 93,5 95,0 36,7 10,4
Summen af store engagementer 170,0 270,4 373,4 336,8 353,0 356,2 321,3 276,8 155,7 157,4
Årets nedskrivningsprocent 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
1) Ikke beregnet    

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 71). 

*) 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 2008 
De økonomiske konjunkturer i 2008 vil gå 
over i historien. Første halvår var præget af 
moderat vækst trods begyndende interna-
tional likviditetskrise, mens andet halvår 
både internationalt og nationalt blev starten 
på den finansielle krise, der er dyb og alvor-
lig.

Boligpriserne faldt drastisk oven på nogle år 
med meget kraftige stigninger, hvilket først 
dæmpede og til sidst stoppede igangsætnin-
gen af nyt erhvervs- og boligbyggeri.  

Hovedparten af det danske erhvervsliv har 
mærket recessionen og har derfor haft mar-
kant aktivitetsnedgang. På baggrund heraf 
har FIH koncernen haft et år med nedgang i 
udlånsaktiviteten på 3 procent. Aktivitets-
nedgangen er den første efter en langvarig 
fremgang på aktiviteterne. 

Majoritetsaktionær i FIH Erhvervsbank er 
fortsat den islandske bank Kaupthing Bank. 
Kaupthings aktier i FIH Erhvervsbank er 
imidlertid pantsat i den islandske central-
bank som følge af Kaupthings vanskelig-
heder i oktober 2008. FIH var derfor fra 
oktober 2008 ikke længere en del af et 
internationalt setup. De islandske ejere har 
siden oktober 2008 arbejdet på at sælge 
FIH.

FIH har været uberørt af den økonomiske 
turbulens i Island, idet FIH har status som 
en dansk bank og opererer under dansk 
tilsyn, og er det man kalder ”ring fenced” i 
forhold til moderselskabet Kaupthing-kon-
cernen. FIH har ikke haft tab eller nedskriv-
ninger som følge af sammenbruddet for 
Kaupthing Bank eller Island.  

Konsekvensen af aktivitetsnedgangen og 
det manglende internationale setup blev 
primo januar 2009, at FIH besluttede at 
justere og refokusere forretningen for at 
tilpasse sig markedssituationen.  

FIH vil derfor fremover fokusere på kernen i 
forretningen: udlån til erhvervskunder sup-
pleret af to rådgivningsbaserede forretnings-
enheder: Corporate Finance (FIH PART-
NERS A/S) og Financial Solutions (rådgiv-
ning om strategisk risikostyring og gælds-
pleje). For begge områder gælder, at de har 
bidraget særdeles positivt til FIHs resultat, 
og at de forventes at give yderligere vækst i 
2009.  

FIH nedlagde samtidig forretningsområder 
og funktioner, der ikke forventes at bidrage 
positivt til FIHs indtjening på hverken kort 
eller mellemlang sigt. Det gjaldt områderne 
aktiehandel og -analyse samt Wealth Ma-
nagement. Stabs- og støttefunktioner er 
ligeledes dimensioneret i forhold til den nye 
forretning.

Det betød, at FIH for første gang i selska-
bets historie måtte reducere medarbejder-
antallet betydeligt, med godt 20 procent, 
eller 94 stillinger. Omstruktureringen for-
ventes i 2009 at reducere indtægterne med 
ca. 30 mio. kr. og omkostningerne med ca. 
180 mio. kr. Herudover vil der være en-
gangsomkostninger på 80 mio. kr., som vil 
blive udgiftsført i 2009. Der er ingen påvirk-
ning af resultatet i 2008 som følge af om-
struktureringen. 

Første halvår af 2008 bød på markante ren-
testigninger i både den korte og den lange
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rente. Den korte 2-årige rente steg med ca. 
1 procentpoint frem til sommeren 2008, 
mens renten på den 10-årige statsobligation 
steg med 0,5 procentpoint.  

Dette skete på baggrund af fortsat høje in-
flationstal og en forhøjelse af den pengepoli-
tiske rente fra Den Europæiske Centralbank 
på 0,25 procentpoint, og til trods for markan-
te nedsættelser på 2,25 procentpoint fra den 
amerikanske centralbank over foråret.  

Over sommeren blev inflationsfrygten afløst 
af recessionsfrygt og alvorlige bekymringer 
omkring den økonomiske vækst. Det betød, 
at den pengepolitiske rente i både USA og 
Europa blev nedsat med 1,75 procentpoint, 
mens Danmarks Nationalbank måtte gå 
enegang med isolerede renteforhøjelser og 
dermed kun nåede rentenedsættelser på i 
alt 85 basispoint i efteråret. De 2- og 10-
årige danske statsrenter faldt henholdvis 2,5 
procentpoint og 1,7 procentpoint, mens den 
stigende uvilje mod risiko betød, at kredit-
renterne ikke faldt tilsvarende. 

FIH PARTNERS A/S, som er FIH koncer-
nens corporate finance enhed, har haft et 
tilfredsstillende år, hvor 14 transaktioner er 
endeligt afsluttede. FIH har i løbet af 2008 
øget ejerandelen af FIH PARTNERS A/S fra 
67 procent til 100 procent. 

FIH har historisk været meget aktiv på de 
internationale kapitalmarkeder i forbindelse 
med optagelse af lån. I takt med at krisen på 
de finansielle markeder er taget til, er det 
blevet sværere og sværere at finansiere 
FIHs forretning via disse markeder. 

For at sikre et finansieringsberedskab blev 
der indgået aftaler med enkelte af FIHs 
kernebankforbindelser om committede 
back-up faciliteter for op imod 3,5 mia. kr. i 
første halvår. 

I begyndelsen af 2007 indgik FIH en aftale 
med ATP om en kreditfacilitet på 15 mia. kr., 
som blev afdækket med en portefølje af lån 
til FIHs kernekunder via FIH Kapital Bank 
A/S. På grund af de vanskelige forhold i 
forbindelse med at optage nye lån er ATP-
faciliteten blevet udnyttet og har en over-
gang været trukket med 13,2 mia. kr. Ultimo 
2008 var der trukket 11,9 mia. kr. på denne 
facilitet.

FIH valgte i oktober at tilslutte sig Bank-
pakke I og fik derved fuld dækning for alle 
ikke ansvarlige indlån og lån frem til 30. 
september 2010. Dette havde en positiv 
effekt på fundingsituationen. I 2008 var 
omkostningerne til Bankpakke I 126 mio. kr., 
som fordeler sig med 81 mio. kr. til garanti-
præmien og 45 mio. kr. til hensættelser til 
tab på garantier. FIH vil senest i juni 2009 
tage stilling til, om banken vil tilslutte sig 
Bankpakke II.  

Årets resultat 
Årets resultat efter skat for 2008 er på 184 
mio. kr., hvilket er 939 mio. kr. lavere end i 
2007. Resultat før skat er 208 mio. kr., eller 
1.068 mio. kr. lavere end 2007. Årets resul-
tat henlægges fuldt ud til reserverne. Efter 
den foreslåede henlæggelse vil egenkapita-
len udgøre 7.809 mio. kr. og den ansvarlige 
kapital 10.836 mio. kr., mens solvensen 
udgør 11,9 procent.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
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(mio. kr.) 2008 2007 

Netto rente- og gebyrindtægter
Renteindtægter: 
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 190,2 458,6 
Udlån og andre tilgodehavender 4.821,1 4.126,8 
Bidrag 4,5 5,7 
Obligationer 1.100,8 790,8 
Afledte finansielle instrumenter i alt 21,9 25,6 
Øvrige renteindtægter 6,3 1,5 
Renteindtægter i alt 6.144,8 5.409,0 

Renteudgifter 
Kreditinstitutter og centralbanker 1.506,6 690,1 
Indlån og anden gæld 1.046,9 633,6 
Udstedte obligationer 2.153,7 2.824,8 
Efterstillede kapitalindskud 149,5 125,6 
Øvrige renteudgifter 2,3 16,0 
Renteudgifter i alt 4.859,0 4.290,1 

Netto renteindtægter 1.285,8 1.118,9 
Udbytte af aktier m.v. 10,8 9,4 
Gebyrer og provisionsindtægter 250,9 304,8 
Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 37,5 48,2 
Netto rente- og gebyrindtægter 1.510,0 1.384,9 

Gennemsnitlige rentebærende aktiver og passiver 
Rentebærende aktiver 100.377 100.117 
Rentebærende passiver 97.225 96.079 
Gennemsnitlig rente, procent p.a. 
Renteindtægter/rentebærende aktiver i alt 6,1 % 5,4 % 
Renteudgifter/rentebærende passiver i alt 5,0 % 4,5 % 
Gennemsnitlig rentemarginal 1,1 % 0,9 %
Netto renteindtægter/rentebærende aktiver 1,5 % 1,1 %

Udlån – gennemsnitlig rente 
Rente af udlån 4.825 4.133 
Gennemsnitlig udlånssaldo før nedskrivninger 74.218 72.062 
Gennemsnitlig rente på udlån 6,5 % 5,7 % 

Kursreguleringer
Realkreditudlån 3,7 -14,4 
Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi 447,8 -246,7 
Obligationer 447,8 -234,3 
Aktier m.v. 18,9 632,2 
Investeringsejendomme 8,3 -33,5 
Valuta -39,7 -6,0 
Afledte finansielle instrumenter -429,3 363,3 
Udstedte obligationer -511,0 49,4 
Kursreguleringer i alt -53,5 510,0 

Årets resultat
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RESULTAT 
FIH koncernens resultat efter skat udgjorde i 
2008 184 mio. kr., hvilket er lavere end for-
ventningerne ved indgangen til året. Årets 
resultat efter skat er 939 mio. kr. - eller 84 
procent - lavere end i 2007. 

Udviklingen i bankens resultat skyldes pri-
mært, at kursreguleringer af bankens egen-
beholdning har givet et lavere afkast end 
ventet, ligesom nedskrivningerne er væsent-
ligt højere end forventet. Herudover har FIH 
valgt at deltage i Bankpakke I. Bankens 
omkostning til ordningen har i 2008 været 
126 mio. kr. 

Indtægter
Bankens nettorenteindtægter udgjorde i 
2008 1.286 mio. kr., hvilket er en stigning på 
15 procent i forhold til 2007. Dette resultat 
er tilfredsstillende set i lyset af markeds-
vilkårene i 2008.  

Renteindtægter af udlån er steget med 693 
mio. kr. til 4.826 mio. kr. Stigningen i rente-
indtægterne skyldes en højere direkte rente 
på udlånssaldoen samt en højere gennem-
snitlig udlånssaldo end i 2007.  

Renteindtægter fra obligationer er steget 
med 310 mio. kr. til 1.101 mio. kr., mens 
renter til afledte finansielle instrumenter er 
faldet med 4 mio. kr. til 22 mio. kr.  

Renteindtægterne er steget med i alt 736 
mio. kr. til 6.145 mio. kr. 

FIH har i løbet af 2008 diversificeret sin 
funding i henhold til strategien. Således blev 
der i april 2008 etableret en netbank med 
indlån fra privatkunder. Ultimo året blev der i 
netbanken åbnet for indlån fra erhvervskun-
der. Saldoen på indlån i FIH Netbank Pro 
var ved udgangen af året 1,9 mia. kr. Etab-
leringen af indlån til privatkunder samt stig-
ning i den øvrige indlånsbase medfører, at 

renteudgifter til indlån er steget med samlet 
413 mio. kr.  

Renteudgifter til kreditinstitutter er ligeledes 
steget med 817 mio. kr., mens renteudgifter 
til udstedte obligationer er faldet med 671 
mio. kr., i takt med at beholdningen af ud-
stedte obligationer er faldet.  

Renteudgifterne er steget med i alt 569 mio. 
kr. i forhold til 2007 og udgør 4.859 mio. kr. i 
2008. 

Gebyrer og provisionsindtægter er i 2008 
faldet med 54 mio. kr. til i alt 251 mio. kr. 
Faldet kan primært tilskrives færre gebyr-
indtægter i investment banking området.  

Afgivne gebyrer er steget med 11 mio. kr. i 
2008 som følge af øgede gebyrer til træk-
ningsretter. 

Samlet set er netto rente- og gebyrindtægter 
steget med 125 mio. kr. til i alt 1.510 mio. kr. 
i 2008. 

Kursreguleringer 
Værdireguleringer af bankens beholdninger 
har i 2008 været lavere end i de foregående 
år. Kursreguleringer er på -54 mio. kr. set i 
forhold til 510 mio. kr. i 2007, et fald på 564 
mio. kr.

Kursregulering af realkreditudlån udgjorde  
4 mio. kr. og modsvares af en tilsvarende 
udgift under kursregulering af udstedte 
realkreditobligationer. Kursregulering af 
udlån m.v. på 448 mio. kr., vedrører udlån, 
der er afdækkede med finansielle instru-
menter. Kursregulering af obligationer ud-
gjorde 448 mio. kr. mod -234 mio. kr. i 2007.  

Aktier er kursreguleret med 19 mio. kr. mod 
632 mio. kr. i 2007. Af kursreguleringen på 
aktier på 19 mio. kr. er -9 mio. kr. realiseret. 

Årets resultat
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Kursregulering af valuta udgjorde -40 mio. 
kr. i 2008 mod -6 mio. kr. i 2007.  

Investeringsejendomme (operationel lea-
sing) er dagsværdireguleret med 8 mio. kr., 
hvilket beløbsmæssigt stort set svarer til 
afdragsdelen på leasingydelsen, som ind-
tægtsføres under posten ”Andre driftsind-
ægter”.

Kursregulering af afledte finansielle instru-
menter udgjorde -429 mio. kr. mod 363 mio. 
kr. i 2007.

Udstedte obligationer omhandler såvel ud-
stedte realkreditobligationer som udstedte 
obligationer, der er afdækket med finansielle 
instrumenter. Kursreguleringen på disse 
udgjorde i 2008 -511 mio. kr. 

Andre driftsindtægter udgjorde 96 mio. kr. 
eller 10 mio. kr. mindre end i 2007. 

Omkostninger 
Omkostningerne er steget med 127 mio. kr. 
til 868 mio. kr., hvilket svarer til en stigning 
på 17 procent.  

Tiltrædelse af Bankpakke I har i fjerde kvar-
tal 2008 kostet banken i alt 126 mio. kr. 
Heraf er 81 mio. kr. anvendt under garanti-
provisionen, mens 45 mio. kr. er udgiftsført 
vedrørende garantien. 

De nye forretningsområder Capital Markets 
og Investment Banking var fuldt etablerede i 
2008, og der er således i 2008 ikke anvendt 
yderligere etableringsomkostninger.  

Det gennemsnitlige antal medarbejdere 
udgjorde 396 mod 335 i 2007. 

Nedskrivninger 
Det finansielle klima har især i andet halvår 
af 2008 påvirket erhvervslivet negativt.  

Som det øvrige finansielle marked er FIH 
ramt af øgede nedskrivninger. Efter at have 
indtægtsført nedskrivninger i de foregående 
fire år udgjorde nedskrivninger en udgift på 
494 mio. kr. i 2008. 

Nye nedskrivninger udgjorde 583 mio. kr. i 
2008, mod 87 mio. kr. i 2007, og der er til-
bageført 86 mio. kr. af tidligere års nedskriv-
ninger, hvilket er 16 mio. kr. mindre end i 
2007. 

Årets konstaterede tab, netto, er 218 mio. 
kr., eller 171 mio. kr. højere end i 2007, hvor 
årets konstaterede tab, netto, udgjorde 47 
mio. kr.

Resultat af kapitalandele i associerede 
virksomheder 
Resultat af kapitalandele i associerede virk-
somheder er 18 mio. kr., hvilket er det sam-
me som i 2007. 

Årets resultat
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(mio. kr.) 2008 2007

Omkostninger 
Udgifter til personale og administration 726,8 700,3
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 58,5 37,7
Andre driftsudgifter 82,3 3,4
I alt 867,6 741,4

Udlån og garantier, nedskrivninger i alt 
Nedskrivninger, primo 217,0 283,9
Tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger 86,0 101,5
Nedskrivninger i perioden 583,4 87,4
Konstateret tab 220,5 52,8
Nedskrivninger i alt, ultimo 493,9 217,0

Nedskrivninger på udlån og garantidebitorer 494,4 -19,4

Konstaterede tab 220,5 52,8

Indgået på tidligere afskrevne debitorer 3,0 5,4
Konstaterede tab, netto 217,5 47,4

Akkumulerede nedskrivninger på udlån og garantidebitorer 
i procent af udlån og garantier ultimo året 0,6 % 0,3 %
Tab og nedskrivninger på debitorer 
i procent af udlån og garantier ultimo året 0,6 % 0,0 % 
Konstaterede tab, netto,  
i procent af nedskrivningssaldo primo året 100,2 % 16,7 %

Resultat 
Årets resultat før skat 207,9 1.276,2
Årets resultat 184,0 1.123,2

Fordeling af årets resultat 
Aktionærer 184,1 1.094,4
Minoritetsinteresser -0,1 28,8

Årets resultat før skat  
i procent af den gennemsnitlige egenkapital 2,7 17,6
Årets resultat efter skat  
i procent af den gennemsnitlige egenkapital 2,4 15,5

Årets resultat
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BALANCE 
Det samlede udlån inklusive investerings-
ejendomme er faldet med 2.378 mio. kr., 
(eller 3 procent) og udgjorde i alt 73.767 
mio. kr. ultimo 2008. Heri indgår en reduk-
tion af udlånet i FIH Realkredit med 93 mio. 
kr. Selvom udlånssaldoen er faldet fra ulti-
mo december 2007 til ultimo december 
2008, er den gennemsnitlige udlånssaldo 
ca. 2 mia. kr. højere i 2008 end i 2007.  

Obligationsbeholdningen udgjorde 29.296 
mio. kr. mod 13.639 mio. kr. primo året. Den 
øgede obligationsbeholdning er anskaffet 
for at sikre banken et godt likviditetsmæssigt 
grundlag. 

Beholdningen af aktier og kapitalandele i 
associerede virksomheder udgjorde 1.332 
mio. kr. mod 1.017 mio. kr. primo året. 

Under immaterielle aktiver er der i 2008 
aktiveret udviklingsprojekter med 28 mio. kr. 
mod 29 mio. kr. i 2007, hvorefter saldoen 
efter årets afskrivninger udgjorde 44 mio. kr. 

Som nævnt tidligere har banken de seneste 
år arbejdet på at diversificere fundingbasen. 
Det medfører, at beholdningen af udstedte 
obligationer er reduceret, samtidig med at 
indlånssaldoen og funding fra andre kredit-
institutter er øget. Udstedte obligationer 
(inklusive udstedte realkreditobligationer) 
beløber sig samlet til 32.681 mio. kr. mod 
53.632 mio. kr. primo året. 

Efterstillede kapitalindskud udgjorde 3.027 
mio. kr., hvilket er 17 mio. kr. større end 
primo året. 

Egenkapitalen udgjorde ved årets begyn-
delse 7.777 mio. kr. Der udbetales ikke ud-
bytte for 2008, hvorfor overskuddet henlæg-
ges til reserverne. Herefter udgør den sam-
lede egenkapital 7.809 mio. kr. Den gen-
nemsnitlige egenkapital er forrentet med 2,7 
procent før skat og 2,4 procent efter skat. 

Solvens 
Solvensen udgør 11,9 procent mod 11,5 
procent ultimo 2007. Kernekapitalprocenten 
er tilsvarende 8,8 procent mod 8,4 procent 
ultimo 2007. 

Usikkerhed ved indregning og måling 
Ved indregning og måling af visse aktiver og 
forpligtelser er der anvendt skøn, hvorved 
værdiansættelsen kan være usikker. Disse 
skøn foretages af bankens ledelse i over-
ensstemmelse med regnskabspraksis og ud 
fra anerkendte værdiansættelsesmodeller, 
historiske erfaringer og forudsætninger, som 
ledelsen anser for at være forsvarlige og 
realistiske. Under anvendt regnskabspraksis 
uddybes de regnskabsmæssige skøn. 

Der foreligger herudover ingen særlige 
usikkerheder, som har påvirket indregning 
og måling i årsrapporten. 

Anvendt regnskabspraksis
FIHs regnskabspraksis er uændret i forhold 
til tidligere. FIH har valgt ikke at anvende 
tillægget til IAS 39, der omhandler reklassi-
fikation af visse finansielle instrumenter fra 
måling til dagsværdi til måling til amortiseret 
kostpris.

Ændret forretningsfokus 
Bestyrelsen i FIH Erhvervsbank besluttede 
på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 
8. januar 2009 at reducere aktiviteterne og 
antallet af medarbejdere for at tilpasse for-
retningen til den nuværende markedssitua-
tion. Det ændrede forretningsfokus forven-
tes i 2009 at reducere indtægterne med ca. 
30 mio. kr. og omkostningerne med ca. 180 
mio. kr. Herudover vil der være engangs-
omkostninger på 80 mio. kr., som vil blive 
udgiftsført i 2009. Resultatet i 2008 er ikke 
påvirket af omstruktureringen. 

Årets resultat
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(mio. kr.) 2008 2007

Udlån inkl. investeringsejendomme 
(operationelle leasingkontrakter)
Udbetalinger 23.340 27.805
Udlån før nedskrivninger, ultimo 73.109 76.362
Nedskrivninger 494 217

Funding 
Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 36.306 31.864
Indlån og anden gæld 32.091 10.533
Udstedte obligationer 32.152 53.015
Udstedte realkreditobligationer 529 617

Egenkapital og efterstillede kapitalindskud 
Egenkapital 7.809 7.777
Efterstillede kapitalindskud 3.027 3.011

Årets resultat
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Udsigter for 2009 
Den finansielle krise, der hersker på de glo-
bale finansielle markeder ved indgangen til 
2009, ventes at blive både dybere og læn-
gerevarende. Aktivitetsniveauet i erhvervs-
livet ventes at blive signifikant lavere end i 
de foregående år, og virksomhedernes 
efterspørgsel efter kredit ventes følgelig i 
2009 at ligge på et væsentligt lavere niveau 
end i 2008.  

Investeringsbehovet vil ligeledes være fal-
dende i 2009, og antallet af virksomheds-
handler – specielt de store – vil ligge på et 
væsentligt lavere niveau. Til gengæld ven-
tes større efterspørgsel efter produkter i 
relation til restruktureringer, fusioner og 
andre strukturelle transaktioner. Handlen 
med ejendomme, herunder også erhvervs-
ejendomme, ventes ligeledes at falde yder-
ligere. 

Der ventes en stagnation i det samlede ud-
lånsmarked i 2009 med grund i den igang-
værende aktivitetsnedgang i det danske 
erhvervsliv. FIH forventer på baggrund heraf 
en udlånsreduktion på nogle milliarder i 
2009. 

Som tidligere nævnt tog FIH, som følge af 
disse udsigter, kombineret med modersel-
skabet Kaupthings sammenbrud, primo 
januar 2009 konsekvensen og refokuserede 
på kernen i forretningen: udlån til erhvervs-
kunder suppleret af to rådgivningsbaserede 
forretningsenheder: corporate finance (FIH 
PARTNERS) og financial solutions (rådgiv-
ning om strategisk risikostyring og gælds-
pleje). For begge områder gælder, at de har 
bidraget særdeles positivt til FIHs resultat, 
og at de forventes at give yderligere vækst i 
2009.  

Med refokusering mener FIH at stå stærkt 
og godt rustet til at møde de udfordringer, 
der ventes i 2009 i markedet.  

Konkurrencen på udlånssiden er – som 
følge af den generelle likviditetsmangel i 
den finansielle sektor – mindre, med den 
konsekvens at der er mindre pres på ud-
lånsmarginalen.  

Igennem 2008 har der været store rente-
stigninger frem til medio året, hvorefter 
renten ultimo året er faldet til det laveste 
niveau. Rentefaldet har været større i euro 
end i kroner, således at rentespændet mel-
lem valutaerne er udvidet i sidste kvartal af 
2008. Eurorenten udviser ved årets udgang 
et normalt billede i forhold til løbetider, mens 
kronerenten er reverse, idet den korte rente 
benyttes til forsvar af kronen.  

Det må påregnes, at den danske rente 
normaliseres i løbet af 2009, samtidig med 
at de europæiske renter fortsætter med at 
falde i et forsøg på at reducere effekten af 
lavkonjunkturen.

De forskellige rentespændudvidelser i 2008 
og de øgede kreditmarginaler påvirkede 
FIHs resultat meget negativt. Dette skaber 
et bedre udgangspunkt for 2009, og forven-
tes at forbedre resultatet væsentligt i forhold 
til 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 1.243 mio. kr., og tilsagn 
om tegning udgør 710 mio. kr. I alt har FIH 
således 2 mia. kr. i aktiebeholdning og til-
sagn.

Udsigter for 2009
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De unoterede aktier er en anlægsbehold-
ning, hvor det forventes, at afkastet over en 
årrække skal give 10 procent p.a. i gennem-
snit. Udviklingen på aktiemarkedet i øjeblik-
ket gør dog, at afkastet ligger noget under 
denne forventning. FIH har haft meget til-
fredsstillende afkast på de unoterede aktier 
set over de senere år, dog er 2008 under 
forventninger som følge af den finansielle 
uro. Selv om virksomhederne bag de unote-
rede aktier fortsat ser ud til at udvikle sig 
tilfredsstillende, vil de være påvirket af mar-
kedsforholdene, og derfor forventes der i 
2009 et beskedent afkast af anlægsbehold-
ningen.  

Den finansielle krise i Danmark og resten af 
verden har smittet negativt af på FIHs tab 
og nedskrivninger på udlån. I 2008 havde  

FIH således nettonedskrivninger på 494 
mio. kr. mod en tilbageførsel af nettoned-
skrivninger på 19 mio. kr. i 2007. Man må 
påregne signifikant lavere vækst i 2009 end 
i 2008, og de danske virksomheder ventes 
at blive ramt bredt. FIHs tab og nedskriv-
ninger påregnes derfor fortsat at være på et 
højt niveau. 

I 2009 forventes et resultat på ca. 1 mia. kr. 
før nedskrivninger og skat. Der er stor usik-
kerhed om nedskrivningerne for 2009, som 
på nuværende tidspunkt forventes at blive 
omkring 400 mio. kr. Under forudsætning af 
nedskrivninger på 400 mio. kr. vil resultatet 
efter skat blive i størrelsesorden 400-500 
mio. kr. eksklusive betaling for eventuelt
statsindskud.

Udsigter for 2009
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FIH CORPORATE BANKING 
Corporate Bankings målsætning er at være 
den foretrukne bank for erhvervsvirksomhe-
der i Danmark.  

Pejlemærkerne for denne målsætning er, at 
FIH skal tilbyde den bedste finansielle viden 
og kompetence samt konkurrencedygtige 
finansielle løsninger, herunder rådgivning 
om rente- og valutarisici, alt sammen til-
passet kundens behov.  

For at imødekomme kundernes behov for 
lokal indsigt og forankring, er forretnings-
området organiseret med 5 lokale afdelin-
ger: i København, Fredericia, Århus, Her-
ning og Ålborg.  

Med virkning pr. 1. september 2008 blev for-
retningsområderne Erhverv og Corporate 
Banking lagt sammen for at udnytte de råd-
givningsmæssige synergier gennem nær-
hed til kunden og derved øget fokus på de 
storkunder, som ønsker at udnytte FIHs 
rådgivnings- og produktpalette.  

Det er endvidere målsætningen, at låne-
relationen mellem virksomhederne og FIH i 
endnu større omfang skal suppleres med 
øvrige finansielle løsninger for dermed at 
videreudvikle samarbejdet til fælles gavn. 
FIH vil ikke have primær fokus på den kun-
degruppe, som alene efterspørger udlån 
som produkt uden ønske om supplerende 
rådgivningsydelser og produkter.  

En af de væsentligste aktiviteter i året har 
været at udvide samarbejdet med bestå-
ende kunder med levering af integrerede 
finansielle løsninger i form af såvel realkre-
dit- som FIH lån.  

Herudover har FIHs koncept for gældspleje-
rådgivning, hvor specialister leverer over-
blik, analyser samt rådgivning om virksom-
hedernes valuta- og renterisici over for de 
største virksomheder, vist en meget positiv 
udvikling.  

Forretningsområdet har i 2008 været på-
virket af den generelle udvikling på de fi-
nansielle markeder. En stor del af virksom-
hederne i Corporate Banking har kunnet 
rapportere om et første halvår af 2008 med 
stor aktivitet, mens andet halvår viser fal-
dende aktivitet. Dette har bevirket, at virk-
somhederne har reduceret lysten til at fore-
tage store nyinvesteringer for i øget omfang 
at fokusere på eksisterende risici, likviditet 
samt indtjening.  

I efteråret 2008 gennemførte FIH en kunde-
tilfredshedsanalyse. Undersøgelsen viste, at 
87 procent af respondenterne er tilfredse 
eller meget tilfredse med samarbejdet. Un-
dersøgelsen giver et godt udgangspunkt for 
at videreføre og udvide det i forvejen gode 
samarbejde med kunderne.  

I 2009 forventes et fortsat usikkert finansielt 
klima, som uden tvivl vil lægge en dæmper 
på den økonomiske vækst i de danske er-
hvervsvirksomheder. Med dette afsæt for-
venter Corporate Banking i 2009 at videre-
føre den i forvejen tætte dialog med kunder-
ne for at optimere virksomhedernes finan-
sielle situation, herunder likviditet, rente- og 
valutarisici. 

Profil af FIH
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FIH PROPERTY FINANCE 
Property Finance har fokus på danske pro-
fessionelle ejendomsinvestorer, der investe-
rer i erhvervs- og udlejningsejendomme. 

Det geografiske fokus for investeringerne er 
primært Danmark og Tyskland, men også 
Sverige og Finland indgår i porteføljerne. 

Investorerne serviceres fra afdelingerne i 
København og Århus. 

2008 har været et turbulent år for investorer 
i ejendomsbranchen. Investorerne har tradi-
tionelt en ganske høj finansiel gearing, hvor-
for et stigende renteniveau og stramninger 
hos kreditgivere gav udfordringer for inve-
storerne gennem det meste af 2008, dog 
særligt i andet halvår. 

Turbulensen gav sig udtryk i faldende inve-
steringslyst, markant ubalance mellem ud-
buds- og efterspørgselssiden inden for 
investeringsejendomme og behov for yderli-
gere konsolidering i branchen. 

Som en konsekvens af den nævnte mar-
kedsudvikling, har Property Finance i 2008 
primært fokuseret på samarbejdet med 
eksisterende kunder, og der er således 
realiseret en beskeden vækst i udlån inklu-
sive garantier. 

Trods den beskedne vækst i udlån har 2008 
givet en bruttoindtjening over forventning, 
primært som følge af et stigende behov for 
rente- og valutaderivater hos kunderne til at 
afdække rente- og valutarisici. 

Stort set alle de største kunder i Property 
Finance benytter i dag FIHs gældsplejekon-
cept, som løbende analyserer rente- og 
valutarisici. 

Værdien for kunderne af at benytte gælds-
plejekonceptet er gennem 2008 blevet for-
stærket i takt med et stærkt stigende fokus 
på likviditeten, dels i den enkelte ejendom, 
dels i den samlede portefølje af ejendomme. 

I stil med tidligere år afholdt FIH i efteråret 
en større ejendomskonference med temaet 
”Morgendagens Investeringer – Sort på 
Hvidt” med bred deltagelse af professionelle 
danske ejendomsinvestorer. 

Forventningerne til 2009 er en fortsat svæk-
ket investeringslyst og konsolidering blandt 
investorerne. Tidligst i 2010 er der forvent-
ning om en normalisering af markedet for 
investeringsejendomme, hvilket vil sige 
balance mellem udbuds- og efterspørgsels-
siden. 

Konsekvensen for Property Finance er en 
faldende udlånsbalance, som indtjenings-
mæssigt vil blive kompenseret af en fortsat 
udbygning af gældsplejekonceptet. Endvide-
re vil konsolideringen blandt investorerne 
afføde en række finansielle opgaver som i 
2008. 

2009 vil også fortsat styrke partnerskabet 
med BRFkredit på realkreditløsninger.

Profil af FIH
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FIH STRUCTURED FINANCE 
Structured Finance tilbyder finansierings-
løsninger i forbindelse med ejerskiftesitua-
tioner på det nordiske marked, herunder 
kapitalfondes køb af virksomheder og refi-
nansiering af tidligere gennemførte investe-
ringer samt management buy-outs og ma-
nagement buy-ins.  

Finansieringsløsningerne tilrettelægges indi-
viduelt i overensstemmelse med karakte-
ristika for den enkelte transaktion, så pris-
sætningen afspejler risikoen og løbetiden på 
finansieringen. Produktpaletten omfatter 
traditionel drifts- og anlægsfinansiering, 
akkvisitionsfinansiering og mezzaninfinan-
siering. Der samarbejdes med alle ledende 
kapitalfonde på det nordiske marked.  

De nævnte transaktioner er ofte underlagt 
kritiske tidslinier, hvor beslutningsevne og 
kompetence er vigtige faktorer ved kun-
dernes valg af samarbejdspartnere. Structu-
red Finance søger kontinuerligt at leve op til 
disse kriterier. 

Forretningsmodellen tager udgangspunkt i 
en position som strategisk samarbejdspart-
ner. Derfor prioriteres rollen som arrange-
rende bank frem for rollen som deltagende 
bank i transaktioner arrangeret af andre 
banker. Vigtigheden af den rigtige risikopro-
fil har fortsat højeste prioritet, eftersom 
Structured Finance beholder en betydelig 
andel af finansieringen i de arrangerede 
transaktioner. 

Aktiviteten på det nordiske marked for virk-
somhedshandler har været negativt påvirket 
af den globale kredit- og likviditetskrise, der 
hen over året har medført en betydelig op-
bremsning i antallet af virksomhedshandler.  

Aktiviteten inden for mindre og mellemstore 
transaktioner var tilfredsstillende i første 
halvår 2008, dog på et lavere niveau end 
første halvår 2007, mens markedet for stør-
re transaktioner var meget afventende re-
sten af året. 

Tendensen på markedet for finansiering af 
virksomhedshandler var i 2008 karakterise-
ret ved:

⋅ tilbageholdenhed hos bankerne til at fi-
nansiere transaktioner 

⋅ reduktion i den enkelte banks lånedelta-
gelse pr. transaktion 

⋅ lavere finansiel gearing  
⋅ højere prissætning, så finansieringsløs-

ningen tilpasses den ændrede risikoprofil 
ved transaktionen.  

De første tegn på den økonomiske afmat-
ning er begyndt at vise sig på den bestå-
ende portefølje, der stadig vurderes som 
god med meget høj bonitet.  

Structured Finance har i 2008 primært foku-
seret på markedet for mindre og mel-
lemstore transaktioner. Der er i 2008 arran-
geret 7 transaktioner i form af nye virksom-
hedsopkøb og tillægsinvesteringer samt 
management buy-outs. Hertil kommer en 
position som deltager i yderligere 4 større 
skandinaviske transaktioner. Ved udgangen 
af 2008 samarbejder Structured Finance 
med mere end 15 kapitalfonde. 

Forventningerne til 2009 er præget af den 
aktuelle usikkerhed på de internationale 
kredit- og likviditetsmarkeder og den afsmit-
tende økonomiske afmatning, der forventes 
at blive forstærket i løbet af 2009.  

Profil af FIH
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FIH CAPITAL MARKETS 
Udlån kombineret med relaterede rådgiv-
ningsydelser er kernen i FIH. Capital Mar-
kets har tilpasset forretningen til de områ-
der, som støtter denne strategi og bidrager 
positivt til indtjeningen på kort- og mellem-
lang sigt.

Financial Solutions er hjørnestenen i Capital 
Markets med det klare mål, at FIH skal være 
Danmarks mest kompetente finansielle 
rådgiver samt være i stand til at fastholde og 
udvikle Danmarks mest tilfredse erhvervs-
kunder. Baseret på et højt kompetenceni-
veau og solid finansiel rådgivning udvikler 
Financial Solutions ideer og koncepter, 
samtidig med at de finansielle markeder 
monitoreres. Dette omdannes til værdiska-
bende løsninger for kunderne og gør Finan-
cial Solutions til en stærk sparringspartner 
for danske virksomheder. 

Financial Solutions rådgiver med udgangs-
punkt i kundernes individuelle behov inden 
for:

 strategisk risikostyring, der hjælper med 
at omdanne virksomhedens strategiske 
målsætninger til konkrete finansielle hand-
lingsplaner.  

 Liability Management, hvor Capital Mar-
kets assisterer ledelser med at kontrollere 
de samlede rente- og valutarisici på virk-
somhedens balance. 

 finansiel politik, som understøtter virk-
somheder i at fastlægge optimale mål-
sætninger inden for rente-, valuta- og li-
kviditetsstyring. 

 kapitalstrukturanalyse, som balancerer 
sammensætningen af virksomhedens 
fremmedkapital og egenkapital med hen-
blik på at konstruere ”den optimale kapi-
talstruktur”.

 corporate finance overvejelser for mel-
lemstore virksomheder – fx drøftelse af 
virksomhedens værdi, kapitalfremskaffel-
sesmuligheder, rating advisory, generati-
onsskifte, køb eller frasalg. 

Financial Solutions supporteres i den dag-
lige drift af Capital Markets Trading, der til-
byder handel og rådgivning i væsentlige 
traditionelle produktkategorier, i særdeles-
hed finansielle derivater. 

Trading er primært drevet af klientfacilitering 
fra Financial Solutions og laver i forlængelse 
heraf forretninger på flow trading og prop 
trading, men grundlæggende med en be-
grænset risikoeksponering. Kompetencen i 
Trading i form af kontinuerlig ”markedstem-
peratur” og holdning til markedet er et væ-
sentligt input og fundament for kundeforret-
ningen.  

Financial Solutions og Capital Markets Tra-
ding har til fulde indfriet forventningerne om 
markant vækst og høj indtjening i 2008.

Capital Markets opnåede igen i 2008 top-
placeringer inden for handel og rådgivning 
med danske aktier over for institutionelle 
kunder, finansielle institutioner og formuen-
de privatkunder. FIH blev af en række pen-
sionskasser udnævnt som den foretrukne 
leverandør af analyser og anbefalinger. 
Ultimo året blev dette yderligere cementeret 
af en top-3 placering i Prospera undersøgel-
sen for 2008. 

Desværre bygger en rentabel aktieafdeling 
ikke kun på topanalyser i det lokale marked, 
men også på forhold som international flow 
og ECM-transaktioner. En række af disse 
forudsætninger forsvandt desværre med 
Kaupthings sammenbrud i efteråret 2008. 
Dermed forsvandt også forretningsgrundla-
get, og det er derfor i januar 2009 besluttet, 
at al aktieaktivitet i FIH nedlukkes.  

Det er endvidere besluttet, at etableringen 
af Wealth Management er udskudt grundet 
fokuseringen på dét, som FIH gør bedst: 
servicering af danske erhvervsvirksomheder 
med finansiel rådgivning. 

Profil af FIH



20 Profil af FIH 

20

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. I 2008 erhvervede FIH Erhvervsbank 
de resterende aktier i FIH PARTNERS A/S, 
der således nu er et 100 procent ejet datter-
selskab.

FIH PARTNERS A/S har i 2008 opnået en 
position som den ledende danske M&A 
rådgiver målt på antallet og værdien af 
gennemførte transaktioner, hvor FIH 
PARTNERS A/S medvirker som finansiel 
rådgiver.  

FIH PARTNERS A/S har i 2008 annonceret 
13 transaktioner til en samlet værdi af 14 
mia. kr. og endeligt afsluttet 14 transaktioner 
til en samlet værdi af 116 mia. kr. 

Virksomheden har etableret sig med et af de 
største investment banking teams i Dan-
mark og har tiltrukket en række særdeles 
kvalificerede investment bankere. Ved ud-
gangen af 2008 havde FIH PARTNERS A/S 
21 medarbejdere. 

FIH PARTNERS A/S har i 2008 rådgivet: 

⋅ Scottish & Newcastle, UK, omkring ejer-
skabet af BBH, et fællesejet bryggeri mel-
lem Scottish & Newcastle og Carlsberg, 
samt i forhold om Carlsberg/Heineken’s 
gennemførte bud på Scottish & Newcast-
le.

⋅ Arla Foods i salget af Medipharm til 
danske Chr. Hansen Laboratorier 
A/S.

 DSV Miljø (DK) i købet af Interlink (SE), 
3V Transport (DK), LBC-Bolagen (SE) og 
Östgötafrakt (SE).

 Procuritas (DK/SE) i salget af DISA (DK) 
til Mid Europa Partners (PL).  

 Ejerne af Danske Invest (DK) med en 
Fairness Opinion i forbindelse med salg til 
Danske Bank (DK). 

 Salget af Blücher Metal (DK) til Watts 
Water Technologies (US) for et investor 
konsortium (DK). 

 Rådgiver for Hedegaard A/S i forbindelse 
med offentligt købstilbud fra Dan Agro 
Holding (DK).  

 DSV (DK) i købet af ABX Logistics (BE), 
samt salget af DSV’s (DK) aktiepost i 
Tollpost Globe (NO) til Posten (SE). 

 Bestyrelsen i Forstædernes Bank (DK) i 
forbindelse med salget af Forstædernes 
Bank til Nykredit (DK). 

 Salget af KMD (DK) til EQT (SE) og ATP 
(DK) for Kommune Holding (DK). 

På www.fihpartners.com findes yderligere 
detaljer om FIH PARTNERS A/S’ transaktio-
ner.

Udviklingen på de finansielle markeder har 
betydet en ændret efterspørgsel efter sel-
skabets produkter. I 2009 forventes således 
en større vægt på restruktureringer, fusioner 
og andre strukturelle transaktioner. Kunde-
tilgangen er fortsat tilfredsstillende.

Profil af FIH
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FIH NETBANK PRO
I april 2008 åbnede FIH Erhvervsbank en 
netbank for privatkunder. 

FIH Netbank Pro tilbyder traditionelle 
aftaleindlån, men med et selvbetjenings-
koncept, hvor kunderne selv opretter sig 
og efterfølgende opretter et eller flere 
aftaleindlån. 

FIH Netbank Pro giver professionelle 
indlånsrenter til privatkunder, som får 
adgang til aftaleindlån, hvor rentesat-
serne konstant er aktuelle og følger mar-
kedet – et nyt og ganske konkurrence-
dygtigt produkt i privatkundesegmentet. 

Netbankinitiativet er en succes, som i 
løbet af 2008 nåede et betydeligt kend-
skabsniveau i markedet og fik mere end 
6.000 nye kunder med et samlet indlån 
på 1,9 mia. kr.

I starten skulle man for at blive kunde 
være bosiddende i Danmark og være 
over 18 år. I slutningen af 2008 valgte 
FIH at udvide netbanksløsningen med 
flere kundegrupper. Konceptet med afta-
leindlån på nettet blev udvidet til at omfat-
te danskere med bopæl i udlandet, unge 
under 18 år og – ikke mindst – erhvervs-
virksomheder og foreninger. 

Det forventes, at FIH Netbank Pro også i 
2009 vil vise betydelig vækst. 

SAMARBEJDET MED  
KAUPTHING BANK GRUPPEN 
Kaupthing Bank var ved årets start en 
europæisk bankgruppe, som tilbød inte-
grerede finansielle ydelser til virksomhe-
der, institutionelle investorer og enkelt-
personer. Disse ydelser omfattede corpo-
rate banking, investment banking, capital 
market services, asset management og 
formuepleje for privatkunder. 

Kaupthing Bank havde godt 3.000 med-
arbejdere og opererede i hele Europa 
samt USA og Mellemøsten. Endvidere 
drev Kaupthing Bank en retail bank i 
Island.

FIH samarbejdede med de øvrige sel-
skaber i Kaupthing Bank gruppen de 
første 3 kvartaler af 2008. I begyndelsen 
af fjerde kvartal brød den islandske øko-
nomi sammen som følge af overophed-
ning, og kontrollen over Kaupthing Bank 
blev overtaget af en komité nedsat af 
myndighederne i Island. 

I Danmark ejer Kaupthing Bank FIH Er-
hvervsbank. Kaupthings aktier i FIH blev 
imidlertid pantsat i den islandske central-
bank som sikkerhed for et lån givet lige 
inden det økonomiske sammenbrud. De 
islandske ejere har siden oktober 2008 
arbejdet på at sælge FIH Erhvervsbank.  
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FIH har historisk været meget aktiv på de 
internationale kapitalmarkeder i forbindelse 
med låntagning. I takt med at krisen på de 
finansielle markeder er taget til, er det blevet 
sværere og sværere at finansiere FIHs for-
retning via dette marked.  

En vigtig del af FIHs fundingstrategi har 
været at benytte Commercial Paper (CP) - 
udstedt over for europæiske institutionelle 
investorer – til den korte funding. Primo 
2008 var der udstedt for modværdien af 
knap 6 mia. kr. via FIHs 2 CP programmer. 
Da der ikke kunne udstedes nye CP’er på 
grund af finanskrisen, er saldoen på ud-
stedte CP’er ultimo året faldet til 1,3 mia. kr. 

For at sikre et finansieringsberedskab blev 
der indgået aftaler med enkelte af FIHs 
kernebankforbindelser om committede 
back-up faciliteter på op imod 3,5 mia. kr. i 
første halvdel af året. 

I begyndelsen af 2007 indgik FIH en aftale 
med ATP om en kreditfacilitet på 15 mia. kr., 
som blev afdækket med en portefølje af lån 
til FIHs kernekunder via FIH Kapital Bank. 
På grund af de vanskelige forhold i forbin-
delse med at optage nye lån er ATP facilite-
ten blevet udnyttet og har en overgang 
været trukket med 13,2 mia. kr. Ultimo 2008 
var der trukket 11,9 mia. kr. på denne facili-
tet.

Udviklingen i indlån fra kunder har over året 
vist store udsving som et resultat af finans-
krisen. I april 2008 lanceredes FIH Netbank 
Pro for privatkunder. Det er tanken, at FIH 
Netbank Pro fremover skal udgøre en inte-
greret del af FIHs fundingstrategi. Ultimo 
2008 er det lykkedes at opbygge en ind-
lånssaldo fra privatkunder på knap 2 mia. kr.  

Der forventes høj vækst for FIH Netbank 
Pro. Ultimo 2008 er produktpaletten udvidet 
til at kunne håndtere indlån fra virksomheds-
kunder (CVR kunder) - det segment FIH er 
mest kendt for. 

Indlånssaldoen (indlån fra erhverv og priva-
te) er vokset fra godt 11 mia. kr. primo året 
til at udgøre ca. 32,1 mia. kr. ultimo året. 

Den 7. oktober 2008 besluttede FIH at til-
træde Bankpakke I. Ordningen medfører, at 
alle indskydere og långivere (undtaget an-
svarlige lån) vil være fuldt dækket frem til 
30. september 2010 uanset størrelsen på 
indskud eller lån. Bankpakken har bidraget 
positivt til at øge indlånene. 

Ultimo november 2008 opnåede FIH en 
AAA rating fra rating bureauet Fitch, baseret 
på den danske bankpakke og FIHs EMTN 
program på EUR 10 mia. Ratingen gælder 
for alle FIHs EMTN udstedelser, der forfal-
der inden for garantiperioden og vil gælde 
nyudstedelserne inden for samme tidsram-
me.

På tilsvarende vis har FIH opnået en AAA 
rating fra FIHs normale rating bureau, Moo-
dy’s, som vil dække alle FIHs programmer 
(de to CP programmer, EMTN og det dan-
ske obligationsprogram) for løbetider, der 
ligger inden for garantiperioden.  

FIH vil i de næste to år have stor fokus på at 
befæste FIHs indlånsbase for på den måde 
markant at forbedre indlån til udlånsratio 
(deposit to loan). Ved udgangen af 2008 
udgør denne ratio 29,6 procent. Målsætnin-
gen for 2009 er, at FIHs deposit to loan ratio 
skal bringes op over 40 procent. For 2010 er 
målsætningen minimum 50 procent. Der vil 
blive lagt handlingsplaner, som skal sikre, at  

Låntagning
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denne målsætning vil kunne nås gennem 
fokusering på 4 områder: 

1.  FIH Netbank Pro platformen er udvidet 
og forbedret, så den også kan håndtere 
indlån fra FIHs kernekundesegment: 
virksomheder (CVR-kunder). 

2.  Reaktivering af FIHs Commercial Paper 
programmer, så disse programmer kom-
mer tilbage på tidligere tiders saldo-
niveauer. 

3.  Målrettet indsats over for FIHs kernekun-
der, som allerede er kunder i Corporate 
Banking, for at opnå en større andel af 
disses frie likviditet. 

4.  Øget indsats over for virksomheder, fon-
de og pensionskasser, som har store li-
kvide beholdninger – i første omgang i 
Danmark, men senere også i det nære 
udland. 

Primo februar 2009 vedtog Folketinget 
Bankpakke II, som består af fem elemen-
ter/tiltag, hvoraf især to områder kan få 
betydning for FIH: 

1. Et tilbud fra Staten om at få tilført ansvar-
lig kernekapital til en rente på mellem 9 
og 12 procent. De ansvarlige lån skal an-
søges inden 30. juni 2009 og vil tidligst 
kunne indfries efter 3 år. Hvis man søger 
lånet, skal kernekapitalsatsen bringes op 
på mindst 12 procent. 

2. Et tillæg til Bankpakke I, hvor finansielle 
institutioner kan søge om statsgaranti til 
låneoptagelse, der løber frem til ultimo 
2013. For garantien skal betales et ”ge-
byr”, som forventes at udgøre ca. 0,70 til 
0,90 procent p.a. for lånets løbetid i peri-
oden 1. oktober 2010 til 30. september 
2013. 

FIH er kreditvurderet af Moody’s og Fitch 
Ratings (sidstnævnte siden november 
2008). 

Udvikling i FIHs ratings hos Moody’s 
Den 28. februar 2008 fastholdt Moody’s 
FIHs ratings i forbindelse med nedjuste-
ringen af FIHs moderselskab, Kaupthing 
Bank hf. 

I et kreditnotat af 20. august 2008 fremgår 
det, at Moody’s har tildelt FIH en C+ rating 
for finansiel styrke (såkaldt ”bank financial 
strength rating – BFSR”).  

Den 19. september 2008 meddelte Moody’s, 
at de havde nedjusteret FIHs langsigtede 
A1 rating outlook og C+ finansiel styrke ra-
ting (såkaldt ”bank financial strength rating –
BFSR”) fra ”Stabil” til ”Negativ”. Outlook for 
FIHs Prime-1 kortsigtede rating fastholdes 
som ”Stabil”. 

Den 9. oktober 2008 meddelte Moody’s, at 
de havde nedjusteret ratingen for FIHs lang-
sigtede deposits og seniorgæld til A2 fra A1 
og ratingen for FIHs finansielle styrke (så-
kaldt ”bank financial strength rating – 
BFSR”) til C fra C+. Derudover nedjusterede 
Moody’s FIHs efterstillede gæld til A3 fra 
A2. FIHs Prime-1 kortsigtede rating fasthol-
des.

Udvikling i FIHs ratings hos  
Fitch Ratings 
Den 27. november 2008 meddelte Fitch 
Ratings, at de havde tildelt obligationer med 
udløb inden den 30. september 2010 ud-
stedt af FIH under EMTN-programmet en 
langsigtet ”AAA” rating og en kortsigtet 
”F1+” rating. 

Låntagning
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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 2008” (se www.fih.dk). 

KREDITRISIKO
FIH lægger vægt på langvarige kunderela-
tioner med en kvalitet, som skaber mervær-
di for både kunder og FIH. Dette forudsætter 
en tæt dialog, der sikrer FIH et indgående 
kendskab til den enkelte kunde. Den tætte 
dialog sikrer, at en negativ udvikling hos 
kunden identificeres på et tidligt tidspunkt. 
Dette gør det muligt i samarbejde med kun-
den at gennemføre tiltag og justeringer, som 
giver kunden mulighed for at overvinde 
vanskeligheder. Det sikrer også FIH mulig-
hed for at afværge eller formindske 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 én gang årligt foretages en gen-
nemgang af alle kundeengagementer. Gen-
nemgangen omfatter blandt andet opdate-
rede økonomiske oplysninger og justering af 
rating og sikkerhedsværdi. Hvor der måtte 
være behov, sker gennemgang og behand-
ling oftere. 

Overvågningen af kreditengagementer sker 
centralt på baggrund af FIHs kreditsystem, 
som indeholder alle væsentlige oplysninger 
om rating, engagementsstørrelse, udnyt-
telse og risiko, herunder sikkerhed, anslået 
realisationsværdi m.m. 

Udlånsporteføljens omfang, spredning og 
bonitet overvåges løbende af Kreditafde-
lingen, og der rapporteres løbende til direk-
tion og bestyrelse. 

Risikostyring
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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 
0 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 stat, regioner og kom-
muner placeres. Ratingmodellen er udviklet 
i samarbejde med udlånsorganisationen, 
men overvåges og videreudvikles uafhæn-
gigt af denne. Alle ratings godkendes cen-
tralt af Kreditafdelingen. Udlånsmassen 
eksklusive finansielle modparter har neden-
stående 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 
garantier. 

Rating 7-13 svarer til investmentgrade ni-
veau, som det kendes hos de internationale 
ratingbureauer. Rating 4-6 ligger under 
investmentgrade og dækker ratingområdet 
BB, som repræsenterer en acceptabel kre-
ditbonitet. Rating 1-3 indeholder svagere 
kunder med en risiko svarende til single B 
segmentet hos ratingbureauerne. Disse 
kundeforhold følges på tætteste hold. Rating 
0 indeholder de svageste og mest risikofyld-
te kunder svarende til ratingbureauernes 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. 

Ratingmodellen ”Corporate” bygger på data 
fra 1998 og fremefter og har siden imple-
menteringen i december 2003 vist en til-
fredsstillende evne til at estimere sandsyn-
ligheden for misligholdelse. 

Øvrige ratingmodeller 
En ratingmodel for finansielle institutioner 
har tidligere været under implementering. 
Modellen er opbygget efter samme grund-
principper som ”Ratingmodel Corporate”. 
Med baggrund i den aktuelle situation i den 
finansielle sektor såvel indenlands som 
udenlands er anvendelse og validering med 
videre sat i bero. 

Ejendomsselskaber rates i dag i Rating-
model Corporate. En særskilt ratingmodel 
for ejendomsselskaber er under udvikling  
og forventes fuldt implementeret i løbet af 
2009. 

Stresstests og rapportering 
Der udføres kvartalsvis stresstests på kre-
ditportefølje og solvens i forbindelse med 
den øvrige rapportering til direktion og be-
styrelse. 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 eventuelt nødvendige justeringer 
i kreditpolitik og solvensbehov kan foretages 
på forkant. 

Yderligere oplysninger om kreditrisiko 
For yderligere oplysninger om kreditrisici og 
styring heraf henvises til rapporten ”Risiko-
styring i FIH 2008” (se www.fih.dk).  

MARKEDSRISICI 
Markedsrisiko er risikoen for tab af mar-
kedsværdi som følge af bevægelser på de 
finansielle markeder (rente-, valuta-, aktie- 
og volatilitetsrisici m.m.). 

Størrelsen af limits på de forskellige typer af 
markedsrisici er overordnet besluttet i FIHs 
forretningsorden (bestyrelse) og yderligere 
via instrukser (direktion, risikokomité), og 
der styres løbende efter disse. 

FIHs markedsrisici stammer primært fra 
Treasury-afdelingens investeringsbehold-
ninger og i mindre omfang fra positioner 
taget af afdelingen Capital Markets. 

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 eller tab ved en renteændring 
på ét procentpoint for alle løbetider, og dels 
et Value-at-Risk mål.  

Renterisiko, beregnet i henhold til Finans-
tilsynets opgørelsesmetode som risikoen 
ved en parallelforskydning af renteniveauet 
på 1 procentpoint i samtlige valutaer, udgør 
ved årets udgang 11 mio. kr. 

Valutarisiko 
Valutarisiko er risikoen for tab som følge af 
ændring i valutakurser. 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. 

Risikostyring
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Valutarisikoen var med udgangspunkt i 
Value-at-Risk for valuta (opgjort med 1 dags 
horisont og 99 procents sandsynlighed) ved 
årets udgang 5,7 mio. kr. 

Aktierisiko 
Aktierisiko er risikoen for tab som følge af 
ændringer i aktiekurser.  

FIH havde ved udgangen af 2008 en meget 
begrænset beholdning af børsnoterede 
aktier, svarende til 6,7 mio. kr.  

Beholdningen af unoterede aktier og kapital-
andele var ved årets udgang 1.243 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 20 mio. kr.  

Det gennemsnitlige VaR-tal lå i 2008 på 13 
mio. kr. I løbet af året har tallet svinget mel-
lem 6 og 27 mio. kr. 

FIH udfører dagligt back test af den interne 
model for markedsrisiko. En back test viser, 
om modellens forudsigelser om tab stem-
mer overens med de observerede daglige 
gevinster eller tab.  

Antallet af overskridelser de foregående år 
har ligget på det forventede niveau. I 2008 
har antallet af overskridelser dog været sti-
gende til et ikke acceptabelt niveau. Denne 
tendens har været særligt udtalt i andet 
halvår af 2008, hvilket kan forklares med 
uroen på de finansielle markeder.  

De mange overskridelser indikerer, at mo-
dellen for 2008 viser for lave VaR tal. År-
sagen til de mange overskridelser har blandt 
andet ligget i de voldsomme bevægelser 
mellem stats-, realkredit- og swaprentekur-
ven i 2008, som modellen ikke har taget 
højde for. 

Som supplement til VaR foretages scenarie-
baserede rente- og valutastresstest.  

Læs mere om blandt andet stresstest i rap-
porten ”Risikostyring i FIH 2008” (se 
www.fih.dk). 

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 forfalder.  

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 minus repoforretninger i Dan-
marks Nationalbank.  

Risikostyring
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FIHs likviditetssituation har gennem det 
seneste år været præget af finanskrisen og 
de heraf følgende fundingudfordringer. FIH 
har opfyldt Finanstilsynets krav til likviditeten 
i hele 2008. Ultimo 2008 udgjorde likviditets-
reserven således 13,3 mia. kr. svarende til 
en overdækning i forhold til lovgivningen på 
110 procent. Hertil kommer den utrukne del 
af kreditfaciliteten med ATP.

En væsentlig del af FIHs likviditet i 2008 
stammer fra en committet lånefacilitet på  
15 mia. kr. med en restløbetid på op til 7 år 
indgået med Danmarks største pensions-
kasse: ATP. Faciliteten er ydet til FIH Kapi-
tal Bank, et 100 procent ejet datterselskab 
af FIH Erhvervsbank. Ultimo 2008 var 3,1 
mia. kr. utrukket under faciliteten. 

Udover lånefaciliteten fra ATP har FIH i 
løbet af 2008 indgået yderligere en commit-
tet lånefacilitet på 3 mia. kr. med en førende 
nordisk bank (utrukket ultimo 2008). Ultimo 
2008 var 26 procent af den korte funding 
dækket af ovennævnte, utrukkede lånefacili-
teter.

I den nuværende situation med betydelig 
usikkerhed på de internationale kapital-
markeder er der fokus på, at FIHs likviditets-
beredskab 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 13 mia. kr. i løbet af 2009. På ud-
lånet forfalder ordinære afdrag på 6,7 mia. 
kr., og med konservativt estimat på førtidige 
indfrielser på 7 mia. kr., forventes indfrielser 
på udlånet på i alt 14 mia. kr. 

Fundingen i 2009 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 
eksterne 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 element 
i den enkelte medarbejders opmærksom-
hedsområde, så operationelle risici løbende 
identificeres, vurderes, overvåges, kontrolle-
res 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 pro-
cent, og at kernekapitalprocenten er i ni-
veauet 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 ope-
rationelle risiko. 

Risikostyring
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Med udgangspunkt i anbefalingerne i Basel 
II fremsatte Europakommissionen 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 implemen-
teret i national lovgivning i medlemslandene 
med ikrafttræden 2007.

FIH har gennem de sidste 7 år arbejdet med 
at gøre sig klar til de nye regler.  

I forbindelse med de nye kapitalkravsregler 
har FIH valgt at ansøge Finanstilsynet om 
godkendelse til at anvende den grundlæg-
gende interne ratingbaserede metode til 
beregning af kapitalkravet. Denne metode 
åbner for en mere nuanceret måling af risiko 
på det enkelte engagement og den enkelte 
modpart, end de hidtidige regler har tilladt. 

Processen i forhold til Finanstilsynet er indtil 
videre sat på hold; forventeligt indtil ejer-
skabet af FIH er afklaret. FIH er forberedt på 
overgangen til den grundlæggende interne 
ratingbaserede metode og forventer at kun-
ne opnå en godkendelse af Finanstilsynet 
som selvstændig bank, idet Finanstilsynet i 
2008 har foretaget gennemgang af FIHs 
modeller. 

Effekten på FIHs solvensprocent ved at 
overgå til den grundlæggende interne ra-
tingbaserede metode vurderes som væren-
de begrænset, primært med baggrund i den 
porteføljesammensætning af eksponeringer 
og sikkerheder banken har. 

FIH vil i de kommende år arbejde for at 
opnå en godkendelse til at benytte den 
avancerede interne ratingbaserede metode 
efter de nye kapitalkravsregler, for hermed 
at opnå et lavere og samtidig mere ret-
visende billede af kapitalkravet. Den avan-
cerede interne ratingbaserede metode åb-

ner yderligere for nuancering af kreditrisiko-
en på det enkelte engagement, og dermed 
solvensbelastning. 

Overordnet består kapitaldækningsreglerne 
af tre søjler.  

Søjle 1 
Søjle 1 er minimumskapitalkravet, som 
dækker operationel risiko, kreditrisiko og 
markedsrisiko. Minimumskapitalkravet er 
defineret som 8 procent af de risikovægtede 
aktiver, beregnet under de for instituttet 
anvendte metoder for henholdsvis operatio-
nel, kredit- og markedsrisiko. 

Som led i forberedelserne til de interne 
ratingbaserede metoder er der inden for de 
enkelte områder i FIH bl.a. foretaget følgen-
de:

Kreditrisiko – De nye kapitaldækningsreg-
ler giver mulighed for, at FIH kan anvende 
interne modeller til beregning af kapitalkra-
vet for kreditrisiko. FIHs ratingmodel er op-
bygget efter de nye regler, hvorfor model-
lens estimering af sandsynlighed for fremad-
rettet misligholdelse forventes at kunne 
benyttes til beregning af FIHs kapitalkrav.  

På sigt er målsætningen at blive godkendt til 
anvendelse af den avancerede interne ra-
tingbaserede metode. 

Markedsrisiko - Der er videreudviklet risi-
komodeller til intern risikostyring, herunder 
implementeret Value-at-Risk-model og 
modeller til stress-test siden 2003 med 
afsæt i de fremsatte anbefalinger fra Basel 
banktilsynskomitéen til opbygning og an-
vendelse af avancerede interne modeller. 

FIH har i 2008 anvendt standardmetoden til 
beregning af kapitalkrav for henholdsvis 
kredit- og markedsrisici, samt standard-
indikatormetoden til beregning af kapitalkrav 
til operationelle risici. Metodevalget forven-
tes at være uændret i 2009. 
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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 (ICAAP). Modellen 
medtager bl.a. basiskapital, udlånskvalitet, 
egenkapitalforrentning, likviditet, markedsri-
siko og management. I solvensbehovsana-
lysen indgår alle væsentlige risici, som FIH 
er eksponeret for. Herudover medtages 
FIHs økonomiske kapitalmodel i analysen. 

I løbet af 2008 har FIH været i tæt dialog 
med Finanstilsynet om indholdet og omfan-
get af ICAAP’en. Konklusionerne fra tilsyns-
processen har været positive, og FIH arbej-
der fremadrettet fortsat på at videreudvikle 
samt tilpasse og forbedre solvensbehovs-
analysemodellen. 

Søjle 3 
Søjle 3 omfatter krav til institutterne om 
offentliggørelse af mere detaljeret informa-
tion om risici, kapitalstruktur, kapitaldæk-
ning, risikostyring m.v. Målet med kravene i 
sølje 3 er, at der skabes større gennemsig-
tighed. Der er herved en klar forventning 
om, at markedsdisciplinen bliver skærpet. 

FIH har siden 2005 løbende analyseret 
behovet for ændringer i regnskabet m.v. 
Læs mere om dette i rapporten ”Risiko-
styring i FIH 2008” (se www.fih.dk). 
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FIH SELSKABER 
FIH koncernen omfatter FIH Erhvervsbank 
A/S og en række 100 procent ejede datter-
selskaber samt datterselskabet FIH Capital 
Markets Technologies (CMT) A/S, der er 
delvist ejet af CMTs medarbejdere. 

FIH Realkredit A/S  
Det samlede udlån i FIH Realkredit var 0,6 
mia. kr. ved udgangen af 2008. Selskabet 
har alene til opgave at afvikle den eksiste-
rende portefølje. 

FIH Kapital Bank A/S 
Selskabet finansieres af moderselskabet 
FIH Erhvervsbank A/S, men har tillige et 
kreditengagement med 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 én fra 
ATP.  

FIH PARTNERS A/S 
FIH erhvervede i 2008 de øvrige aktionæ-
rers aktier i selskabet og ejer nu aktiekapi-
talen 100 procent. Selskabet forestår FIHs 
Corporate Finance 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 
Selskabet investerer i unoterede aktier og 
kapitalandele samt lån. 

FIH Aztec Holding ApS 
Selskabet driver investeringsvirksomhed. 

Capital Markets Technologies (CMT) A/S 
Selskabet blev etableret i 2008 med henblik 
på udvikling af en IT-platform for FIH Capital 
Markets. FIH ejer 70 procent af aktiekapita-
len, mens medarbejdere i CMT ejer de 
resterende 30 procent. 

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 aktionærer 
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 majo-
ritetsaktionær i FMS Holding A/S. 

LD Equity I og II 
Fondsmæglerselskabet af 2004 A/S råd-
giver to private equity fonde oprettet i 2005: 
LD Equity I og LD Equity II. Fondene foku-
serer på unoterede aktier. LD Equity I var 
fuldt investeret ved lancering, mens LD 
Equity II baseres på nyinvesteringer i unote-
rede aktier i niveauet 2 – 2,5 mia. kr. FIH 
har investeret i fondene.  

AKTIONÆRFORHOLD 
Aktierne i FIH Erhvervsbank A/S ejes af 
Kaupthing Bank hf. bortset fra den del, der 
indgår i medarbejderaktieprogrammet. 

Kaupthing Bank hf. 
I begyndelsen af fjerde kvartal brød den 
islandske økonomi sammen som følge af 
overophedning, og kontrollen med Kaup-
thing Bank blev overtaget af en komité ned-
sat af myndighederne i Island.
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Bestyrelse 
Sigurdur Einarsson og Hreidar Már Sigurds-
son udtrådte henholdsvis den 4. og den 11. 
december 2008. Den 15. januar 2009 ind-
trådte Ragnar Árnason og Gudni Níels 
Adalsteinsson som nye bestyrelsesmed-
lemmer.

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 
FIH har i 2004 og 2006 etableret options-
programmer for en bredere medarbejder-
gruppe. Ordningerne er nærmere beskrevet 
i note 8. 
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FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S
(1.000 kr.) Note 2008 2007 2008 2007
RESULTATOPGØRELSE 
Renteindtægter 4 6.144.764 5.409.011 5.539.744 5.197.237
Renteudgifter 5 4.858.997 4.290.110 4.506.573 4.300.918
Netto renteindtægter 1.285.767 1.118.901 1.033.171 896.319
Udbytte af aktier m.v. 10.816 9.416 1.290 9.356
Gebyrer og provisionsindtægter 6 250.904 304.808 113.204 129.494
Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 6 37.508 48.203 27.082 43.157
Netto rente- og gebyrindtægter 1.509.979 1.384.922 1.120.583 992.012
Kursreguleringer 7 -53.468 510.021 -170.105 -102.110
Andre driftsindtægter 95.692 85.855 175.711 156.729
Udgifter til personale og administration 8, 9 726.799 700.308 665.860 622.681
Af- og nedskrivninger på immaterielle og  
materielle aktiver 20, 22 58.513 37.718 58.238 37.518
Andre driftsudgifter 82.272 3.336 68.100 0
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender 
m.v. 494.374 -19.428 394.045 -11.279
Resultat af kapitalandele i associerede og  
tilknyttede virksomheder 10 17.638 17.363 173.073 764.729
Resultat før skat 207.883 1.276.227 113.019 1.162.440
Skat 11 23.854 152.974 -6.894 68.023
Årets resultat 184.029 1.123.253 119.913 1.094.417

Fordeling af årets resultat 
FIHs aktionærer  184.125 1.094.417 119.913 1.094.417
Minoritetsinteresser -96 28.836 0 0

Overskudsfordeling 
Årets resultat 119.913 1.094.417
I alt til disposition 119.913 1.094.417

Henlagt til egenkapital 119.913 1.094.417
I alt anvendt 119.913 1.094.417

Resultatopgørelse 2008
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FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S
(1.000 kr.) Note 2008 2007 2008 2007

AKTIVER 
Kassebeholdning og anfordrings-  
tilgodehavender hos centralbanker 485.006 308.654 485.006 308.654
Gældsbeviser, der kan refinansieres i  
centralbanker 3.197.398 0 3.197.398 0
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og  
centralbanker 12 2.011.272 4.704.301 3.670.685 18.078.492
Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi 13, 16 550.215 643.541 0 0
Udlån og andre tilgodehavender  
til amortiseret kostpris 13, 14, 15 72.064.336 74.371.714 58.782.554 60.992.648
Obligationer til dagsværdi 17 29.295.692 13.639.293 27.801.126 11.739.710
Aktier m.v. 18 1.250.661 943.145 55.724 90.183
Kapitalandele i associerede virksomheder  19 80.836 73.409 25.584 63.340
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 19 0 0 4.315.516 4.001.230
Immaterielle aktiver 20 44.486 46.704 42.315 46.704
Grunde og bygninger: 
Investeringsejendomme 21 1.152.412 1.129.839 1.152.412 1.129.839
Domicilejendomme 22 4.012 1.888 4.012 1.888
Øvrige materielle aktiver 22 15.285 25.718 14.605 25.534
Aktuelle skatteaktiver 52.068 191.923 51.214 124.938
Andre aktiver 23 11.855.160 17.199.740 11.679.830 17.001.712
Periodeafgrænsningsposter 65.770 76.677 42.376 49.846

Aktiver i alt 122.124.609 113.356.546 111.320.357 113.654.718

Balance 31. december 2008
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FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S
(1.000 kr.) Note 2008 2007 2008 2007

PASSIVER 
Gæld
Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 24 36.306.183 31.863.734 37.052.983 31.941.581
Indlån og anden gæld 25 32.091.075 10.533.275 21.195.275 11.483.151
Udstedte obligationer til dagsværdi 16, 26 529.232 616.908 0 0
Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 26 32.151.678 53.015.234 32.151.678 53.015.234
Aktuelle skatteforpligtelser 0 0 0 0
Andre passiver 27 9.809.901 6.198.658 9.550.355 6.018.107
Periodeafgrænsningsposter 13.825 18.557 12.579 16.990

Gæld i alt 110.901.894 102.246.366 99.962.870 102.475.063

Hensatte forpligtelser 28
Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser 3.400 3.200 3.400 3.200
Hensættelser til udskudt skat 338.296 314.604 302.498 287.012
Hensættelser til tab på garantier 44.485 4.987 56.988 29.720

Hensatte forpligtelser i alt 386.181 322.791 362.886 319.932

Efterstillede kapitalindskud 29 3.027.214 3.010.633 3.027.214 3.010.633

Egenkapital 30
Aktiekapital 513.573 513.573 513.573 513.573
Opskrivningshenlæggelser 1.336 974 1.336 974
Aktieoptionsprogram 0 1.978 0 1.978
Andre reserver 13.457 0 413.104 244.853
Overført overskud 7.280.900 7.233.539 7.039.374 7.087.712

Aktionærernes andel af egenkapitalen 7.809.266 7.750.064 7.967.387 7.849.090
Minoritetsinteresser 54 26.692 0 0

Egenkapital i alt 7.809.320 7.776.756 7.967.387 7.849.090

Passiver i alt 122.124.609 113.356.546 111.320.357 113.654.718

Ikke-balanceførte poster 31
Eventualforpligtelser 4.449.122 2.837.508 4.817.729 3.115.091
Andre eventualforpligtelser 4.633.269 11.356.935 3.504.060 10.564.574

Ikke-balanceførte poster i alt 9.082.391 14.194.443 8.321.789 13.679.665

Supplerende noter 
Afledte finansielle instrumenter er specificeret i de supplerende noter. 
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Egenkapitalopgørelse FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S
(mio. kr.) 2008 2007 2008 2007

Egenkapital, primo 7.750,1 6.697,2 7.849,1 6.752,9

Årets resultat 184,0 1.123,3 119,9 1.094,4
Tilgang i forbindelse med fusion 0,0 0,1 0,0 0,1
Aktieoptionsprogram -1,9 1,1 -2,0 1,2
Opskrivning, domicilejendom 0,4 0,5 0,4 0,5
Totalindkomster i alt 182,5 1.125,0 118,3 1.096,2

Udloddet udbytte 0,0 0,0 0,0 0,0
Regulering minoritetsinteresser -123,5 -43,3 0,0 0,0
Minoritetsinteresser 0,1 -28,8 0,0 0,0
Egenkapitalbevægelser i alt 59,1 1.052,9 118,3 1.096,2

Aktionærernes andel af egenkapital i alt, ultimo 7.809,2 7.750,1 7.967,4 7.849,1

Minoritetsinteressers andel af egenkapitalen, primo 26,7 39,3 0,0 0,0
Minoritetsinteressers andel af udbytteudlodning  0,0 -28,3 0,0 0,0
Af/tilgang, minoritetsinteressers -26,5 -13,1 0,0 0,0
Minoritetsinteressers andel af resultat -0,1 28,8 0,0 0,0
Minoritetsinteressers andel af egenkapital i alt, ultimo 0,1 26,7 0,0 0,0

Egenkapital i alt, ultimo 7.809,3 7.776,8 7.967,4 7.849,1

Egenkapitalspecifikation: 
Aktiekapital, primo 513,6 513,6 513,6 513,6
Aktiekapital, ultimo 513,6 513,6 513,6 513,6

Opskrivningshenlæggelse ejendom, primo  1,0 0,5 1,0 0,5
Årets opskrivning 0,4 0,5 0,4 0,5
Opskrivningshenlæggelse ejendom, ultimo 1,4 1,0 1,4 1,0

Aktieoptionsprogram, primo 1,9 0,8 2,0 0,8
Årets bevægelser -1,9 1,1 -2,0 1,2
Aktieoptionsprogram, ultimo 0,0 1,9 0,0 2,0

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode, primo 0,0 0,0 245,0 1,9
Henlagt 13,3 0,0 168,7 367,0
Tilgang i forbindelse med fusion 0,0 0,0 0,0 0,1
Anden til/afgang, overført til overført overskud 0,2 0,0 -0,6 -124,0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode, 
ultimo 13,5 0,0 413,1 245,0

Egenkapitalopgørelse 2008
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FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S
(mio. kr.) 2008 2007 2008 2007

Overført overskud, primo 7.233,6 6.182,3 7.087,5 6.236,1
Henlagt 170,7 1.123,3 -48,8 727,4
Tilgang i forbindelse med fusion 0,0 0,1 0,0 0,0
Anden til/afgang, overført fra reserve for nettoopskrivning efter 
indre værdis metode -0,2 0,0 0,6 124,0
Regulering af minoritetsinteresser -123,5 -43,3 0,0 0,0
Minoritetsinteressers andel af resultat 0,1 -28,8 0,0 0,0
Overført overskud, ultimo 7.280,7 7.233,6 7.039,3 7.087,5

Aktionærernes andel af egenkapital i alt, ultimo 7.809,2 7.750,1 7.967,4 7.849,1

Minoritetsinteressers andel af egenkapitalen, primo 26,7 39,3 0,0 0,0
Minoritetsinteressers andel af udbytteudlodning 0,0 -28,3 0,0 0,0
Af/tilgang, minoritetsinteresser -26,5 -13,1 0,0 0,0
Minoritetsinteressers andel af resultat -0,1 28,8 0,0 0,0
Minoritetsinteressers andel af egenkapital i alt, ultimo 0,1 26,7 0,0 0,0

Egenkapital i alt, ultimo 7.809,3 7.776,8 7.967,4 7.849,1
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FIH koncernen
(mio. kr.) 2008 2007

Pengestrøm fra driftsaktivitet 
Renteindbetalinger 5.780,1 5.404,1
Renteudbetalinger -5.499,4 -3.782,7
Gebyr ind- og udbetalinger 224,2 266,0
Betalte omkostninger -830,0 -731,7
Andre driftsindtægter 95,8 85,2
Indgået på tidligere afskrevne fordringer 42,5 -12,5
Udbetalte udlån -23.339,9 -27.805,0
Afdrag på udlån 25.034,9 19.489,5
Køb af værdipapirer -20.552,7 -11.778,6
Salg af værdipapirer 114,8 1.026,1
Udbytte af aktier og kapitalandele 2,7 70,4
Betalte skatter 143,2 -471,6
I alt -18.783,8 -18.240,8

Pengestrøm fra investeringsaktivitet 
Nettoinvestering immaterielle og materielle aktiver -13,4 -59,9
Diverse aktiver 12.610,9 3.262,1
I alt 12.597,5 3.202,2

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 
Nye bank- og obligationslån 23.750,6 75.837,4
Afdrag på bank- og obligationslån -39.178,3 -62.918,6
Ændring i kortfristet låneoptagelse 21.631,8 3.983,1
Nye efterstillede kapitalindskud 0,0 1.487,1
Afdrag på efterstillede kapitalindskud -150,0 -17,9
Regulering, minoritetsinteresser -123,3 -69,6
Ændring i minoritetsinteresser -26,6 -12,6
Diverse passiver -404,0 -3.225,5
I alt 5.500,2 15.063,4

Pengestrøm i alt -686,1 24,8
Likvider, primo 6.813,0 6.895,2
Kursregulering af likvide beholdninger -321,7 -107,0
Likvider, ultimo 5.805,2 6.813,0

Likvider, ultimo 
Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v. 3.682,4 308,7
Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 2.011,3 4.704,3
Obligationer m.v. 111,5 1.800,0
Likvider, ultimo 5.805,2 6.813,0

Obligationer 
Under 12 måneder 1.024,3 2.184,6
Over 12 måneder 28.271,4 11.454,7
I alt 29.295,7 13.639,3

Pengestrømsopgørelse 2008
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FIH koncernen
2008 2007

(mio. kr.) 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal

Renteindtægter 1.619,2 1.583,3 1.474,5 1.467,8 1.455,2 1.412,6 1.321,2 1.220,0
Renteudgifter 1.303,7 1.241,6 1.157,8 1.155,9 1.153,6 1.129,7 1.063,7 943,1

Netto renteindtægter 315,5 341,7 316,7 311,9 301,6 282,9 257,5 276,9
Udbytte af aktier m.v. 0,0 0,4 10,1 0,3 0,0 0,1 9,3 0,0
Gebyrer og provisionsindtægter 47,1 66,2 56,2 81,4 47,1 154,4 61,6 41,7
Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 7,6 12,1 9,9 7,9 9,2 9,0 15,1 14,9

Netto rente- og gebyrindtægter 355,0 396,2 373,1 385,7 339,5 428,4 313,3 303,7
Kursreguleringer -17,7 -46,2 32,9 -22,5 36,5 30,8 230,1 212,6
Andre driftsindtægter 25,8 26,4 19,5 24,1 22,3 22,3 19,9 21,4
Udgifter til personale og administration 190,5 177,4 179,8 179,1 206,5 195,8 152,3 145,7
Af- og nedskrivninger på immaterielle og  
materielle aktiver 22,3 11,7 15,4 9,2 9,1 10,5 8,1 10,0
Andre driftsudgifter 81,3 0,0 0,0 0,9 2,7 0,2 0,4 0,1
Nedskrivninger på udlån og tilgode-
havender m.v. 423,7 43,0 40,9 -13,2 -22,0 12,6 -14,2 4,2
Resultat af kapitalandele i associerede og
tilknyttede virksomheder -14,8 14,7 9,8 7,9 0,0 15,0 -2,8 5,2

Resultat før skat -369,5 159,0 199,2 219,2 202,0 277,4 413,9 382,9
Skat -83,0 49,8 34,2 22,9 -34,7 35,2 43,2 109,3

Årets resultat -286,5 109,2 165,0 196,3 236,7 242,2 370,7 273,6

Fordeling af årets resultat 
FIHs aktionærer  -286,4 109,2 165,0 196,3 236,0 217,8 368,4 272,2
Minoritetsinteresser -0,1 0,0 0,0 0,0 0,7 24,4 2,3 1,4

Resultatopgørelse fordelt på kvartaler
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Note 1 – 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 Nasdaq OMX 
Copenhagen 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 – FIH Erhvervsbank A/S – af-
lægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed 
herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinsti-
tutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (regnskabsbekendtgørel-
sen).

De anvendte regler for indregning og måling i moderselskabet er 
forenelige med IFRS bortset fra måling af tilknyttede og associe-
rede virksomheder til indre værdi, hvor IFRS fastsætter måling til 
kostpris eller dagsværdi. 

Årsrapporten aflægges herudover i overensstemmelse med yder-
ligere danske oplysningskrav stillet af Nasdaq OMX Copenhagen 
til årsrapporter for finansielle selskaber med børsnoterede gælds-
instrumenter og i lov om finansiel virksomhed.  

Anvendt regnskabspraksis er ikke ændret i forhold til årsrapporten 
2007.

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. 

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 
⋅ hensættelser til tab på garantier  
⋅ opgørelse af dagsværdier for finansielle instrumenter 

De udøvede skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen 
anser som forsvarlige, men som er usikre. Herudover er FIH 
påvirket 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. I de tilfælde hvor det er muligt at efterprø-
ve de regnskabsmæssige skøn mod andres skøn gøres dette, fx 
ved sammenligning af markedsværdier, spreads m.v. modtaget 
fra modparter og andre eksterne parter. 

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender 
Opgørelsen af nedskrivninger på udlån og tilgodehavender er 
forbundet med betydelige skøn i forbindelse med kvantificeringen 
af risikoen for, at debitor ikke er i stand til at honorere sine frem-
tidige forpligtelser helt eller delvist. I de tilfælde hvor det vurderes, 
at debitor ikke vil være i stand til at opfylde sine fremtidige forplig-
telser, er opgørelsen af de fremtidige faktiske betalinger, herun-
der realisationsværdier af sikkerheder, dividender m.v., underlagt 
usikkerhed og beror i væsentlig grad på skøn. 

Hensættelser til tab på garantier 
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. 

Opgørelsen af dagsværdien 
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 og spreads m.v. Værdiansættelsesmodellerne 
diskonterer fremtidige pengestrømme og værdiansætter even-
tuelle optionselementer. Disse modeller er behæftet med en vis 
modelrisiko.

Opgørelsen af inputvariablene er ligeledes forbundet med et skøn 
i indsamlingen af data samt viderebehandling heraf. Unoterede 
aktier værdiansættes på baggrund af diskontering af fremtidige 
pengestrømme. Opstillingen heraf sker på baggrund af budget- 
og regnskabsmateriale samt andre til rådighed værende oplys-
ninger, der kan have indvirkning på de fremtidige pengestrømme. 
Opstillingen af disse pengestrømme er forbundet med usikker-
hed.

Ændringen i dagsværdi på finansielle instrumenter, der værdian-
sættes ved modeller, som anvender andet end observerbare 
markedsdata, indregnes under kursregulering. 
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Uroen på de finansielle markeder har betydet, at der for en række 
finansielle instrumenter har været en mindre omsætning, større 
spænd mellem køb og salgskurser, samt at enkelte begivenheder 
har kunnet rykke markedskurserne. Dette har betydet, at det i en 
række tilfælde har været nødvendigt at anvende skøn for den 
reelle markedsværdi. Ledelsen har, grundet de vanskelige mar-
kedsforhold, været særlig opmærksom på de foretagne skøn.

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. 

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. 

Finansielle produkter 
Finansielle aktiver og forpligtelser klassificeres ved første ind-
regning i en af følgende kategorier: Finansielle aktiver/forpligtel-
ser med handel for øje, finansielle aktiver/forpligtelser til dags-
værdi 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 indregnes 
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 samt ikke-mone-
tære aktiver og forpligtelser omregnes til balancedagens kurs. 
Samtlige valutakursreguleringer indregnes over resultatopgø-
relsen.

Ikke-monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta, der ikke 
omvurderes til dagsværdi, omregnes på transaktionstidspunktet til 
transaktionsdagens kurs. 

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 besid-
der mere end 50 procent af stemmerettighederne eller på anden 
måde kan udøve eller faktisk udøver bestemmende indflydelse.  

Koncernregnskabet er udarbejdet ved sammenlægning af regn-
skabsposter med ensartet indhold og med efterfølgende elimine-
ring af koncerninterne indtægts- og udgiftsposter, gevinster og 
tab, interne aktiebesiddelser samt mellemværender, herunder 
garantier. De regnskaber, der anvendes til brug for konsoliderin-
gen, er omarbejdet, så de er i overensstemmelse med koncer-
nens 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 hen-
føres til det enkelte segment eller allokeres til det enkelte seg-
ment på et pålideligt grundlag. Øvrige aktiviteter omfatter primært 

Noter



46 Noter

46

koncernens administrative funktioner, investeringsaktivitet, ind-
komstskatter 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.  

I den interne økonomistyring allokeres passiverne ikke ud til de 
enkelte segmenter, men styres samlet. De enkelte forretningsom-
råder styres ud fra marginalindtjening på aktiverne. Derfor fore-
tages der ikke nogen fordeling af passiverne mellem forretnings-
områderne, og ligeledes opgøres der kun nettorenter pr. forret-
ningsområde.

Alle transaktioner mellem segmenterne sker på markedsbaserede 
vilkår eller på omkostningsdækkende basis.

BALANCE 
Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender 
Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralban-
ker indregnes ved første indregning til dagsværdi og måles efter-
følgende til amortiseret kostpris. 

Gældsbeviser der kan refinansieres i centralbanker 
Gældsbeviser der kan refinansieres i centralbanker indregnes ved 
første indregning til dagsværdi og måles efterfølgende til amorti-
seret kostpris. 

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker omfatter 
tilgodehavender hos andre kreditinstitutter, tidsindskud i central-
banker, samt reverseforretninger, dvs. køb af værdipapirer, hvor 
der samtidig træffes aftale om tilbagesalg på et senere tidspunkt, 
og hvor modparten er et kreditinstitut eller centralbank. Tilgode-
havender hos kreditinstitutter og centralbanker indregnes ved 
første indregning til dagsværdi og måles efterfølgende til amorti-
seret kostpris. 

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 
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. 

Nedskrivninger foretages på individuelt og gruppevist vurderede 
udlån.

Individuelt vurderede udlån: 
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 even-
tuel dividende. De fremtidige forventede betalinger på individuelt 
nedskrevne lån opstilles med baggrund i en konkret vurdering af 
den enkelte virksomheds økonomiske situation samt de sikkerhe-
der m.v., der er stillet for lånet. 

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 øko-
nomiske 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. 

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 de 
forventede tilbagediskonterede cashflows. Såfremt værdien af de 
forventede tilbagediskonterede cashflows er lavere end regn-
skabsværdien, nedskrives differencen. FIH anvender bruttoprin-
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cippet for gruppevise nedskrivninger. De forventede fremtidige 
betalinger på de gruppevist nedskrevne lån opstilles på baggrund 
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. 

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 dels base-
ret på værdien af de udstedte obligationer, dels en regulering 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 obli-
gationer 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 
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 FIH Capital Markets. 
Investeringsbeholdningen er de beholdninger, hvor formålet er 
kapitalanbringelse og længere sigtede investeringer.  

Første indregning af handelsbeholdningen sker til dagsværdi, 
som er kostprisen fratrukket transaktionsomkostninger. Efter-
følgende måles handelsbeholdningerne til dagsværdi. 

Første indregning af investeringsbeholdningen sker til dagsværdi, 
som er kostprisen fratrukket transaktionsomkostninger. Investe-
ringsbeholdningerne måles efterfølgende via dagsværdioptionen i 
IAS 39. 

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 så-
dan ikke foreligger, en anden offentliggjort kurs, der må antages 
bedst at svare hertil.  

Værdipapirer, hvor der ikke findes et aktivt marked, måles efter-
følgende til dagsværdien ved anvendelsen af almindeligt accepte-
rede 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 markedspara-
meter, 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 værdiansættelses-
modeller, der bygger på regnskabsdata, forventninger til fremti-
den (budgetter) og multipler. 

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 
samtidig udøver en betydelig indflydelse på virksomhedens drifts-
mæssige og finansielle beslutninger. Ved investeringer tilrettelagt 
gennem holdningsstrukturer foretages vurdering af den betyden-
de indflydelse i forhold til den virksomhed, der ultimativt erhver-
ves.

Ved første indregning indregnes kapitalandele i associerede virk-
somheder til kostpris. Efterfølgende måles kapitalandele i associ-
erede virksomheder efter indre værdis metode. Den forholds-
mæssige andel af virksomhedernes resultat, korrigeret for even-
tuelle goodwillnedskrivninger og urealiserede interne avancer og 
tab, indgår i posten ”resultat af kapitalandele i associerede 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
Udviklingsprojekter består af projekter, som forventes at medføre 
fremtidige økonomiske fordele, dels som følge af forventede res-
sourcebesparende foranstaltninger, dels i form af øget nettoind-
tjening.
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Udviklingsprojekter indregnes ved første indregning til kostpris, 
som er omkostninger, der direkte kan henføres til udviklingspro-
jektet. Efterfølgende måles udviklingsprojekter til kostpris med 
fradrag af akkumulerede afskrivninger. Færdiggjorte udviklings-
projekter afskrives lineært over 3-5 år. 

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

For hvert enkelt udviklingsprojekt foretages nedskrivningstest. 
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 base-
ret på 5 års budgetter for de enkelte projekter. Som diskonterings-
faktor anvendes Cibor 3 mdr. 

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 inklusive domicilejendomme 
Øvrige materielle anlægsaktiver består af driftsmidler, domicil-
ejendomme og biler og indregnes til kostprisen inklusive omkost-
ninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargø-
ring af aktivet, indtil det tidspunkt hvor aktivet er klar til at blive 
taget i brug.

Domicilejendomme er ejendomme, der anvendes til koncernens 
eget brug. Domicilejendomme indregnes til kostpris inklusive 
forbedringsudgifter og måles efterfølgende til omvurderet værdi, 
svarende til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien fast-
sættes ud fra en afkastmodel.  

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.

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 veder-
lag. Efter første indregning måles de afledte finansielle instru-
menter 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.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver 
Periodeafgrænsningsposter indregnes og måles til kostpris. 
Periodeafgrænsningsposter under aktiver består hovedsagligt af 
forudbetalt løn og gebyrer. 

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 
Gæld til kreditinstitutter omfatter gæld til andre kreditinstitutter og 
centralbanker, samt repoforretninger. Gæld til kreditinstitutter og 
indlån måles ved første indregning til dagsværdi, og efterfølgende 
måling foretages til amortiseret kost. 

Indlån og anden gæld 
Indlån og anden gæld omfatter gæld til private og virksomheder, 
som ikke er kreditinstitutter. Indlån og anden gæld måles ved 
første indregning til dagsværdi, og efterfølgende måling foretages 
til amortiseret kost. 

Udstedte obligationer til dagsværdi 
Udstedte obligationer til dagsværdi omfatter udstedte realkredit-
obligationer, der ved første indregning måles til kostpris og efter-
følgende indregnes og måles til dagsværdi. 

Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 
Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 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 obligationer, som indgår i sikring. 

Beholdning af egne udstedte obligationer modregnes i gælds-
posten, ligesom renteindtægter på egenbeholdningen modregnes 
i renteudgifter. Den kursgevinst, der realiseres ved tilbagekøbet, 
indregnes under kursreguleringer på obligationer (aktiver). 

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-

Noter



49Noter

49

værdi, mens udstedelsen måles til amortiseret kostpris. Det 
sammensatte instrument indregnes i balancen under udstedte 
obligationer.

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, passiver 
Periodeafgrænsningsposter indregnes og måles til kostpris.  
Periodeafgrænsningsposter under passiver består hovedsaligt af 
periodiserede renter. 

Hensatte forpligtelser 
Hensatte forpligtelser indregnes, når koncernen som følge af en 
begivenhed indtruffet før eller på balancedagen har en retlig eller 
faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives øko-
nomiske fordele for at indfri forpligtelsen. 

Ved måling af hensatte forpligtelser foretages en tilbagediskonte-
ring af de omkostninger, der er nødvendige for at afvikle forplig-
telsen. Der anvendes en diskonteringsfaktor, der reflekterer mar-
kedets generelle renteniveau med tillæg af de konkrete risici, som 
skønnes at være på den hensatte forpligtelse. Regnskabsårets 
forskydning i nutidsværdien indregnes med den pågældende 
omkostning. Hensatte forpligtelser måles til ledelsens bedste 
skøn over det beløb, hvormed forpligtelsen forventes at kunne 
indfries.

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 vur-
dering.

Aktuel og udskudt skat 
Aktuelle skatteforpligtelser henholdsvis tilgodehavende aktuel 
skat, indregnes i balancen med et beløb opgjort som beregnet 
skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for betalt aconto-
skat.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode 
af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skatte-
mæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke 
udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt 
ikke fradragsberettiget goodwill samt andre poster, hvor midlerti-
dige forskelle – bortset fra virksomhedsovertagelser – er opstået 
på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller 
skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skattevær-
dien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles 

udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse 
af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver indregnes i balancen med den værdi, 
hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modreg-
ning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoaktiver.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler, der med 
balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte 
skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat 
som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørel-
sen.

Hensættelser til tab på garantier 
Der hensættes til tab på garantier, når der er en objektiv indikati-
on på, at kunden ikke er i stand til at dække de forpligtelser, der 
er i form af garantien. Hensættelsen til tab på garantier måles dog 
ikke lavere end den provision, som er modtaget fra garantien 
periodiseret over garantiperioden. 

Hensættelsen til tab på garantier omfatter endvidere garantifor-
pligtelser til Bankpakke I. Hensættelsen opgøres på baggrund af 
en konkret vurdering af det forventede tab samt FIHs andel heraf.  

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.  

Egenkapital 
Aktiekapital
Aktiekapital klassificeres som egenkapital, når der ikke er nogen 
forpligtelse til at overføre kontanter eller andre aktiver.  

Opskrivningshenlæggelser
Opskrivningshenlæggelser vedrører opskrivning af materielle 
aktiver med fradrag af udskudt skat på opskrivningen. Reserven 
opløses, når aktiverne sælges eller udgår. 

Aktieoptionsprogram 
Omkostninger indregnet under aktieoptionsprogrammet på egen-
kapitalen omfatter omkostninger til medarbejderaktier såvel som 
omkostninger til aktieoptioner. 

Andre reserver 
Andre reserver omfatter værdireguleringer af kapitalandele i 
tilknyttede og associerede virksomheder. Reserven reduceres 
med udbytteudlodninger til moderselskabet og reguleres med 
andre egenkapitalbevægelser i tilknyttede og associerede virk-
somheder.

Minoritetsinteresser 
Minoritetsinteresser svarer til den regnskabsmæssige værdi af 
den andel af de tilknyttede virksomheders nettoaktiver, som ikke 
ejes af FIH Erhvervsbank A/S. 
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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 resultatopgø-
relsen samt under ”hensættelser til tab på garantier” i balancen. 

RESULTATOPGØRELSE 
Renter
Renteindtægter og -udgifter vedrørende rentebærende finansielle 
instrumenter til amortiseret kostpris indregnes i resultatopgørel-
sen efter den effektive rentes metode baseret på kostprisen for 
det finansielle instrument. Renter inkluderer amortisering af geby-
rer og provisioner, der er en integreret del af et finansielt instru-
ments effektive afkast, og amortisering af en eventuel yderligere 
forskel mellem kostpris og indfrielseskurs. 

Rente indtægter og –udgifter omfatter tillige renter på dagsværdi-
satte finansielle instrumenter.

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 vil typisk sige på tidspunk-
tet for generalforsamlingens godkendelse af udlodningen fra det 
pågældende selskab. 

Dette gælder dog ikke for kapitalandele i associerede virksom-
heder, der måles efter indre værdis metode.  

Modtagne og afgivne gebyrer 
Gebyrer og provisioner, der er led i den løbende ydelse, indreg-
nes over løbetiden. Øvrige gebyrer indregnes i resultatopgørelsen 
på transaktionsdagen. 

Kursreguleringer
Kursreguleringer indeholder urealiserede og realiserede kurs-
reguleringer fra obligationer, aktier, finansielle instrumenter og 
sikrede udlån og funding. 

Andre driftsindtægter og driftsudgifter 
Andre driftsindtægter og driftsudgifter omfatter indtægter og om-
kostninger af sekundær karakter i forhold til koncernens hoved-
aktiviteter, herunder leasingydelser fra operationelle leasingkon-
trakter samt gevinster og tab ved salg af materielle og immateriel-
le 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-
umsgratialer 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 en persona-
leomkostning, samtidig med at et tilsvarende beløb indregnes un-
der egenkapitalen. 

Aktieoptioner
Optionsprogrammer måles på tildelingstidspunktet og resultat-
føres som personaleomkostninger over optjeningsperioden. På 
hver balancedag frem til udnyttelsestidspunktet måles kontant 
baserede programmer på ny, og værdireguleringer resultatføres 
under kursreguleringer. Resultatførte beløb afsættes som forplig-
telser 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.

FIH Erhvervsbank A/S er sambeskattet med de danske koncern-
forbundne virksomheder. Skatteeffekten af sambeskatningen med 
dattervirksomhederne fordeles på såvel overskuds- som under-
skudsgivende virksomheder i forhold til disses skattepligtige ind-
komster. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteord-
ningen.

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 vær-
dipapirer, 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 rentebærende 
gæld, køb og salg af egne aktier samt betaling af udbytte til sel-
skabsdeltagere.
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Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer 
med ubetydelig kursrisiko fratrukket eventuelle kassekreditter, der 
indgår som en integreret del af koncernens likviditetsstyring. 

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 er førtidsimplementeret 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 13, Kundeloyalitetsprogrammer. 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. 

⋅ Revideret version af IAS 1. Den nye version træder i kraft med 
virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2009 eller se-
nere.

⋅ Revideret version af IAS 23. Den nye version træder i kraft med 
virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2009 eller se-
nere.

⋅ Ændring til IAS 32. Ændringerne træder i kraft med virkning for 
regnskabsår, der begynder den 1. januar 2009 eller senere. 

⋅ Revideret version af IFRS 3. Den nye version træder i kraft 
med virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2009 el-
ler senere. 

⋅ Revideret version af IAS 27. Den nye version træder i kraft med 
virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2009 eller se-
nere.

⋅ IFRIC 15. Præcisering af indregningskriterierne for entreprise-
kontrakter. Fortolkningsbidraget træder i kraft med virkning for 
regnskabsår, der begynder 1. januar 2009 eller senere. 

⋅ IFRIC 16. Regnskabsmæssig sikring af nettoinvesteringen i en 
udenlandsk enhed. Fortolkningsbidraget træder i kraft med 
virkning for regnskabsår, der begynder 1. oktober 2008 eller 
senere.

⋅ IFRIC 17. Udlodning af udbytte. Fortolkningsbidraget træder i 
kraft med virkning for regnskabsår, der begynder 1. juli 2009 
eller senere. 

⋅ Ændringer til IFRS 1/IAS 27. Opgørelse af kostprisen på en 
investering. Ændringerne træder i kraft med virkning for regn-
skabsår, der begynder den 1. januar 2009 eller senere. 

⋅ Revideret version af IAS 39 omhandlende en præcisering af 
bestemmelserne for sikring af inflationsrisici. Den nye version 
træder i kraft med virkning for regnskabsår, der begynder 1. juli 
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. 
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Note 2 – Segmentoplysninger    

Segmentregnskaber baseret på FIH koncernens primære aktiviteter er præsenteret nedenfor 

2008
(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 258,2 375,8 289,7 481,9 -45,8 139,3 119,1 -108,2 1.510,0

Kursreguleringer -63,0 11,5 12,0 0,0 47,3 0,0 163,6 -224,9 -53,5
Andre driftsindtægter 5,9 2,2 3,8 0,8 0,0 0,0 0,0 83,0 95,7
Nedskrivninger og tab 
på udlån og andre tilgo-
dehavender m.v. 11,8 314,5 102,5 15,4 0,0 0,0 0,0 50,2 494,4
Driftsomkostninger 27,5 176,6 95,9 32,9 2,6 92,3 286,2 153,5 867,5
Resultat af kapitalandele 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6 0,0 0,0 0,0 17,6

Resultat før skat 161,8 -101,6 107,1 434,4 16,5 47,0 -3,5 -453,8 207,9
Skat 41,5 -21,9 27,4 111,3 -29,4 12,1 -0,9 -116,2 23,9
Årets resultat 120,3 -79,7 79,7 323,1 45,9 34,9 -2,6 -337,6 184,0

Fordeling af årets resultat 
FIHs aktionærer    184,1
Minoritetsinteresser    -0,1

Balance    
Udlån 15.637,4 19.766,0 20.367,8 16.761,5 0,0 0,0 24,6 57,2 72.614,5
Obligationer 1.018,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.049,6 27.227,6 29.295,7
Aktier 0,0 0,0 0,0 0,0 1.243,3 0,0 7,4 0,0 1.250,7
Kapitalandele i associe-
rede selskaber 0,0 0,0 0,0 0,0 80,8 0,0 0,0 0,0 80,8
Andre aktiver m.v. 573,1 157,9 338,9 82,5 0,0 0,0 6.550,5 11.180,0 18.882,9

Aktiver i alt 17.229,0 19.923,9 20.706,7 16.844,0 1.324,1 0,0 7.632,1 38.464,8 122.124,6

Segmentet Private Equity indeholder koncernens investeringsaktiviteter inden for unoterede aktier.

Der er ingen intern rente mellem segmenterne, og der allokeres ingen forpligtelser til segmenter-
ne, da det alene er marginalerne, der indtægtsføres i de enkelte forretningsområder. 
    

Geografisk opdeling   Danmark
Øvrige

Europa Andre I alt

Netto rente- og gebyrindtægter  1.124,6 379,9 8,5 1.510,0
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Note 2 – fortsat    

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 segmenter-
ne, da det alene er marginalerne, der indtægtsføres i de enkelte forretningsområder.  
    

Geografisk opdeling   Danmark
Øvrige

Europa Andre I alt

Netto rente- og gebyrindtægter  948,4 431,0 5,5 1.384,9
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Note 3 – Finansielle aktiver og forpligtelser
FIH koncernen 2008 FIH koncernen 2007

(mio. kr.) 
Regnskabs-

mæssig værdi Dagsværdi
Regnskabs-

mæssig værdi Dagsværdi
Finansielle aktiver 
Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos central-
banker 485,0 485,0 308,7 308,7
Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker 3.197,4 3.197,4 0,0 0,0
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 2.011,3 2.011,4 4.704,3 4.704,3
Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi 550,2 550,2 643,5 643,5
Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 72.064,3 71.871,6 74.371,7 74.015,1
Obligationer til dagsværdi 29.295,7 29.295,7 13.639,3 13.639,3
Aktier og kapitalandele 1.331,5 1.331,5 1.016,6 1.016,6
Andre aktiver 4.808,5 4.808,5 1.533,4 1.533,4
Finansielle aktiver i alt 113.743,9 113.551,3 96.217,5 95.860,9

Finansielle forpligtelser 
Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 36.306,2 36.343,9 31.863,7 31.886,3
Indlån og anden gæld 32.091,1 32.091,1 10.533,3 10.533,3
Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 32.151,7 32.206,1 53.015,2 53.063,8
Udstedte obligationer til dagsværdi 529,2 529,1 616,9 616,9
Andre passiver 6.105,9 6.105,9 2.133,6 2.133,6
Efterstillede kapitalindskud 3.027,2 3.033,0 3.010,6 3.020,8
Finansielle forpligtelser i alt 110.211,3 110.309,2 101.173,3 101.254,7

Andre aktiver jf. balance 11.855,2 17.199,7
Heraf udgør finansielle aktiver 4.808,5 1.533,4

Andre passiver jf. balance 9.809,9 6.198,7
Heraf udgør finansielle passiver 6.105,9 2.133,6

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 kostpris 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 3 – fortsat 
Finansielle aktiver og forpligtelser opdelt i kategorier 

FIH koncernen
(mio. kr.) 
2008

Regnskabs-
mæssig værdi

Kursregule-
ringer, netto Renter

Effektiv
rentesats

Gebyrer og
provisioner

Finansielle aktiver 
Handelsbeholdning1) 5.865,5 5.008,8  
Investeringsaktiver til dagsværdi 29.570,2 387,5  
Realkreditudlån indregnet til dagsværdi 550,2 3,8  
Udlån og andre tilgodehavender 77.758,0 -734,8  
Finansielle aktiver i alt 113.743,9 4.665,3 6.082,2 5,67 24,2

Finansielle forpligtelser 
Handelsbeholdning1) 6.105,9 5.949,6  
Investeringsforpligtelser til dagsværdi 0,0 0,0  
Udstedte realkreditobligationer til dagsværdi 529,2 3,9  
Forpligtelser til amortiseret kost 103.576,2 -1.141,2  
Finansielle forpligtelser i alt 110.211,3 4.812,3 4.827,3 6,1 0,0

2007
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 dagsværdi 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

Ovenstående opdeling af finansielle aktiver og forpligtelser er udarbejdet i overensstemmelse med IAS 39. Nedskrivninger på udlån og 
tilgodehavender m.v. på 494,4 mio. kr. (2007: 19,4 mio. kr.) vedrører balanceposten Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret
kostpris. Renteindtægter på nedskrevne udlån udgør i alt 17 mio. kr. (2007: 21 mio. kr.).  
1) Andelen af derivater anvendt til regnskabsmæssig sikring af forpligtelser udgør -163,8 mio. kr. (2007: 312,9 mio. kr.),  
og andelen til regnskabsmæssig sikring af udlån udgør -400,7 mio. kr. (2007: -121,5 mio. kr.). 

FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S
(mio. kr.) 2008 2007 2008 2007

Note 4 – Renteindtægter/terminspræmie  
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 148,9 361,3 513,3 958,9
Reverseforretninger 41,3 97,3 41,3 97,3
Udlån og andre tilgodehavender 4.821,1 4.126,8 3.949,8 3.402,0
Bidrag 4,5 5,7 0,0 0,0
Obligationer 1.100,8 790,8 1.032,8 713,9
Afledte finansielle instrumenter i alt 21,9 25,6 -0,4 24,1
Øvrige renteindtægter 6,3 1,5 2,9 1,0
Renteindtægter i alt 6.144,8 5.409,0 5.539,7 5.197,2

Noter



56 Noter

56

FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S
(mio. kr.) 2008 2007 2008 2007

Note 4 – fortsat  

Afledte finansielle instrumenter: 
Valutakontrakter -42,4 59,3 40,8 59,5
Rentekontrakter 20,5 -33,7 -41,2 -35,4
Aktiekontrakter 0,0 0,0 0,0 0,0
I alt -21,9 25,6 -0,4 24,1

Note 5 – Renteudgifter  
Kreditinstitutter og centralbanker 1.434,2 648,5 1.465,4 673,0
Repoforretninger 72,4 41,6 72,4 41,6
Indlån og anden gæld 1.046,9 633,6 693,3 656,1
Udstedte obligationer 2.153,7 2.824,8 2.124,9 2.788,1
Efterstillet kapitalindskud 149,5 125,6 149,5 125,6
Øvrige renteudgifter 2,3 16,0 1,1 16,5
Renteudgifter i alt 4.859,0 4.290,1 4.506,6 4.300,9

Note 6 – Gebyrer og provisioner  
Gebyr- og provisionsindtægter: 
Værdipapirhandel og depoter 3,8 0,9 3,8 0,9
Lånesagsgebyrer 28,2 22,3 24,2 21,0
Garantiprovision 32,8 21,2 34,9 24,4
Øvrige gebyrer og provisioner 186,1 260,4 50,3 83,2
Gebyrer og provisionsindtægter i alt 250,9 304,8 113,2 129,5

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 
Garantiprovision 0,0 0,0 1,6 2,8
Øvrige gebyrer og provisioner 37,5 48,2 25,4 40,4
Afgivne gebyrer og provisionsudgifter i alt 37,5 48,2 27,1 43,2

Note 7 – Kursreguleringer  
Realkreditudlån 3,7 -14,4 0,0 0,0
Andre udlån og tilgodehavender til amortiseret kostpris, sikring 447,8 -246,7 244,3 -217,6
Obligationer 447,8 -234,3 418,3 -236,4
Aktier m.v. 18,9 632,2 -24,8 21,4
Investeringsejendomme 8,3 -33,5 8,3 -33,5
Valuta -39,7 -6,0 -4,9 -3,6
Afledte finansielle instrumenter -566,5 105,5 -556,9 105,5
Afledte finansielle instrumenter til sikring 137,2 257,8 223,4 227,2
Udstedte obligationer 22,5 21,2 26,4 6,7
Udstedte obligationer – sikrede -533,5 28,2 -504,2 28,2
Kursreguleringer i alt -53,5 510,0 -170,1 -102,1

Afledte finansielle instrumenter: 
Valutakontrakter 453,1 48,0 453,1 48,0
Rentekontrakter -883,4 316,3 -787,6 285,7
Aktiekontrakter 1,1 -1,0 1,1 -1,0
I alt -429,3 363,3 -333,5 332,7

Kursreguleringer af aktier: 
Urealiserede kursreguleringer 28,1 301,0 -24,8 17,8
Realiserede kursreguleringer -9,2 331,2 0 3,6
I alt 18,9 632,2 -24,8 21,4
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FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S 
(mio. kr.) 2008 2007 2008 2007

Note 8 – Udgifter til personale og administration 
Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion:  
Bestyrelse 3,7 3,6 3,7 3,6
Direktion 16,9 19,6 14,6 18,2
Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion i alt  20,6 23,2 18,3 21,8

Personaleudgifter: 
Lønninger 365,0 384,6 319,7 327,6
Ydelsesbaserede pensioner 0,4 0,4 0,4 0,4
Bidragsbaserede pensioner 24,2 18,9 24,1 18,3
Udgifter til social sikring 33,5 33,0 29,4 28,5
Aktiebaseret vederlag1) 14,7 15,6 14,7 15,6
Personaleudgifter i alt 438,2 452,5 388,3 390,4
Øvrige administrationsudgifter 268,4 224,6 259,3 210,5
Udgifter til personale og administration 726,8 700,3 665,9 622,7

Gennemsnitligt antal medarbejdere omregnet til fuldtids-
beskæftigelse. 396,3 334,6 369,1 311,4

Aflønning af bestyrelse og direktion 
Bestyrelse:
Lønninger 3,7 3,6 3,7 3,6
I alt 3,7 3,6 3,7 3,6

Direktion:
Lønninger 8,7 8,4 7,4 7,0
Bonus 3,7 5,7 3,7 5,7
Pensioner 0,4 0,4 0,4 0,4
Aktiebaseret vederlag1) 4,1 5,1 4,1 5,1
I alt 16,9 19,6 15,6 18,2

1) Dette vedrører FIHs samlede aktie- og optionsprogram, i alt 18,8 mio. kr. (2007: 20,7 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 til og 
med år 2010. Programmet omfatter 25.883 stk. aktier. Favørkurselementet udgjorde 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 skete individuelt for hver enkelt medarbejder i 2004, 2005 og 2006. Tranche 1 er konverte-
ret i 2008, mens tranche 2 kan eksekveres i årene 2009 og 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 procent årligt og udgør i årene 2009 og 2010 henholdsvis 388 og 416. Ved konvertering leveres
aktier eller kontantafregnes efter selskabets bestemmelse. Aktierne måles på konverteringstidspunktet ud fra fastsatte multipler 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 skete individuelt for hver enkelt medarbejder i 2006, 2007 og 2008. Optionerne kan eksekveres såle-
des, 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
eksekvering alene ske i en 60 dages periode efter offentliggørelse af selskabets halvårsrapport. 

Konverteringskursen opskrives med 7 procent årligt og udgør i årene 2010, 2011 og 2012 henholdsvis 550, 589 og 631. Ved konverte-
ring leveres aktier eller kontantafregnes efter selskabets bestemmelse. Aktierne måles på konverteringstidspunktet ud fra fastsatte
multipler 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 2008 indtægtsført 88,4 mio. kr. over resultatopgørelsen, mens der i balancen er opført 0,1 mio. kr. under forpligtelser. Dags-
værdien af udestående optioner udgør 0,5 mio. kr. ultimo året, svarende til en gennemsnitlig optionsværdi på 0,6 kr. Ultimo 2008 er der 
805 t.stk. (2007: 998 t.stk.) optioner i omløb med en gennemsnitlig restløbetid på 11 måneder. 

Ved opgørelse af dagsværdi benyttes model til prisfastsættelse af aktieoptioner. I modellen indgår en volatilitet på 19 procent fastsat 
med udgangspunkt i selskabets hidtidige indtjeningsforhold. Endvidere en risikofri rente på 3,75 procent, aktuel aktiekurs på 346,7,
konverteringskurserne 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. 

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.  

Der er i 2008 udgiftsført 0,7 mio. kr. over resultatopgørelsen, og der er indregnet 2,7 mio. kr. under egenkapitalen. Grundet de meget 
alvorlige økonomiske problemer Kaupthing befinder sig i, vurderes optioner ikke at have nogen værdi og en egentlig værdiansættelse
giver ikke mening. Derfor er værdiansættelse ikke foretaget. 

Lån til bestyrelse og direktion 
Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har lån på i alt 0,2 mio. kr., som forrentes i intervallet 4,75 procent til 5,25 procent p.a. Der 
er ikke herudover 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.) 2008 2007 2008 2007

Note 9 – Revisionshonorar 
Samlet honorar til de generalforsamlingsvalgte revisions- 
virksomheder, der udfører den lovpligtige revision 6,1 5,3 5,3 4,2
Heraf andre ydelser end revision 2,7 2,6 2,7 2,6

Note 10 – Resultat af kapitalandele i associerede og 
tilknyttede virksomheder
Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 17,6 17,4 7,5 12,1
Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0,0 0,0 165,6 752,6
I alt resultat af kapitalandele i associerede og
tilknyttede virksomheder 17,6 17,4 173,1 764,7

Note 11 – Skat 
Beregnet skat af årets indkomst 11,3 182,5 -35,0 103,4
Udskudt skat (Note 28) 2,0 4,4 18,3 -4,7
Regulering af udskudt skat som følge af nedsættelse af skatte-
procenten fra 28 % til 25 % 0,0 -34,6 0,0 -31,3
Skat tidligere år 10,6 0,6 9,8 0,6
Skat på nedskrivningskonto 0,0 0,0 0,0 0,0
Skat i alt 23,9 152,9 -6,9 68,0

Effektiv skatteprocent: 
Selskabsskattesats i Danmark 25,0 25,0 25,0 25,0
Ikke skattepligtige indtægter og ikke fradragsberettigede  
udgifter m.v. -20,4 -10,5 -43,4 -16,7
Regulering af udskudt skat som følge af nedsættelse af skatte-
procenten fra 28 % til 25 % 0,0 -2,7 0,0 -2,7
Skat vedrørende tidligere år 5,1 0,1 34,8 0,2
Skat på nedskrivningskonto 0,0 0,0 0,0 0,0
I alt 9,7 11,9 16,3 5,8

Note 12 – Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 
Tilgodehavender hos kreditinstitutter 1.753,3 3.171,4 3.412,7 16.545,6
Reverseforretninger 258,0 1.532,9 258,0 1.532,9
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker i alt 2.011,3 4.704,3 3.670,7 18.078,5

Løbetidsfordeling: 
Anfordringstilgodehavender 1.251,6 1.090,6 1.310,0 1.084,0
Til og med 3 måneder 428,0 2.587,7 1.178,1 13.768,5
Over 3 måneder og til og med 1 år 68,0 392,2 68,0 1.592,2
Over 1 år og til og med 5 år 263,7 519,2 114,6 519,2
Over 5 år 0,0 114,6 1.000,0 1.114,6
I alt 2.011,3 4.704,3 3.670,7 18.078,5
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Note 13 – Udlån 
Udlån og tilgodehavender til dagsværdi 550,2 643,5 0,0 0,0
Udlån og tilgodehavender til amortiseret kostpris 72.064,3 74.371,7 58.782,6 60.992,6
Udlån i alt 72.614,5 75.015,2 58.782,6 60.992,6

FIH-lån 68.794,2 70.824,3 55.681,3 57.541,4
Produktionslån 39,0 39,0 39,0 39,0
EM-lån 1,2 3,4 1,2 3,4
Ansvarlig lånekapital 612,0 589,7 445,1 572,9
Leasingkontrakter, ejendomme 2.391,7 2.341,3 2.391,7 2.341,3
Leasingkontrakter, maskiner og driftsmidler 675,6 791,0 609,0 699,9
Realkreditudlån 550,2 643,5 0,0 0,0

73.093,9 75.232,2 59.167,3 61.197,9
Nedskrivninger, ultimo på udlån 449,4 217,0 384,7 205,3
Udlån i alt 72.614,5 75.015,2 58.782,6 60.992,6

Løbetidsfordeling: 
Anfordringstilgodehavender 24,4 7,3 24,4 7,3
Til og med 3 måneder 4.296,0 1.924,3 3.552,7 1.428,2
Over 3 måneder og til og med 1 år 6.112,0 6.301,6 4.878,1 4.898,9
Over 1 år og til og med 5 år 30.002,8 25.791,2 23.354,6 20.641,0
Over 5 år 32.179,3 40.990,8 26.972,8 34.017,2
I alt 72.614,5 75.015,2 58.782,6 60.992,6

Bruttoinvestering i finansiel leasing 
Til og med et år 415,4 297,5 386,0 269,2
Over 1 år og til og med 5 år 1.232,3 1.454,5 1.189,9 1.355,1
Over 5 år 2.873,1 3.297,6 2.873,1 3.321,1

4.520,8 5.049,6 4.449,0 4.945,4
Ikke indtjente finansieringsindtægter 1.453,5 1.917,3 1.448,3 1.904,2
Nutidsværdi i alt 3.067,3 3.132,3 3.000,7 3.041,2

Nutidsværdien forfalder således: 
Til og med et år 254,3 136,3 228,8 111,8
Over 1 år og til og med 5 år 733,2 787,6 692,1 721,1
Over 5 år 2.079,8 2.208,4 2.079,8 2.208,3
I alt 3.067,3 3.132,3 3.000,7 3.041,2

Finansiel leasing under udlån omfatter både ejendomsleasing og driftsmiddelleasing med løbetider på mellem 1 og 40 år.  
Nedskrivninger på finansiel leasing udgør 25,5 mio. kr. for 2008 og 19,7 mio. kr. for 2007. 

Udlån med restancer, hvorpå der ikke er nedskrevet, er i 2008 bogført med 3.359,0 mio. kr. i FIH koncernen og 2.412,1 mio. kr. i FIH 
Erhvervsbank A/S. 

Udlånene forfalder således: 
Til og med 3 måneder 210,3 214,5 92,9 166,2
Over 3 måneder og til og med 1 år 244,1 545,6 99,8 423,0
Over 1 år og til og med 5 år 723,1 986,8 564,7 764,9
Over 5 år 2.181,5 1.474,5 1.654,7 1.143,0
I alt 3.359,0 3.221,4 2.412,1 2.497,1
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FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S 
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Note 13 – fortsat 

Restancer, hvorpå der ikke er foretaget nedskrivninger, udgør i 2008 
272,7 mio. kr. i FIH koncernen og 77,0 mio. kr. i FIH Erhvervsbank A/S. 

Aldersmæssigt kan restancerne grupperes således:  
Til og med 3 måneder 210,8 73,4 73,5 55,9
Over 3 måneder og til og med 1 år 61,7 2,2 3,3 1,6
Over 1 år og til og med 2 år 0,2 0,7 0,2 0,7
Over 2 år 0,0 0,0 0,0 0,0
I alt 272,7 76,3 77,0 58,2

I ovenstående restancer, 272,7 mio. kr., vedrører 0,0 mio. kr. offentlig virksomhed. Det tilsvarende tal for 2007 er 1,9 mio. kr.

Bogført værdi af udlån, der ikke er i restance som følge af ændrede aftalevilkår, udgør 0,0 mio. kr. (2007: 1,6 mio. kr.).  
Ændring af aftalevilkår har ikke givet anledning til ændring i nedskrivning, der i alt udgør 0,0 mio. kr. (2007: 0,0 mio. kr.).

Bogført værdi af udlån, der ikke er blevet nedskrevet som følge af ændrede aftalevilkår, udgør 0,0 mio. kr. (2007: 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 2008 2007*  

0 0,2 % 0,0 %  
1-3 4,5 % 3,1 %  
4-6 34,9 % 34,8 %  
7-9 49,0 % 45,1 %  
10-11 8,9 % 9,5 %  
12-13 2,5 % 7,5 %  

100,0 % 100,0 %  

* Sammenligningstallene for 2007 er ændret, da FIH i 2008 har udvidet ratingmodellen til at omfatte kategorien 0.  
   Rating 0 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 2008 er 1.776,1 mio. kr. (2007: 596,4 mio. kr.). 
Værdi af sikkerheder på nedskrevne udlån i FIH koncernen i 2007 er 1.159,2 mio. kr. (2007: 369,9 mio. kr.). 

Sikkerheder omfatter primært fast ejendom og løsøre samt i mindre omfang værdipapirer og kautionserklæringer. 
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Note 14 – Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender  
Akkumulerede nedskrivninger m.v. 
Udlån og garantier, individuelle nedskrivninger 
Nedskrivninger, primo 201,4 253,5 192,6 236,5
Tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger 86,0 101,5 84,9 89,8
Nedskrivninger i perioden 548,1 102,2 458,4 98,7
Konstateret tab 220,5 52,8 220,5 52,8
Individuelle nedskrivninger, ultimo 443,0 201,4 345,6 192,6

Udlån og garantier, gruppevise nedskrivninger 
Nedskrivninger, primo 15,6 30,4 12,7 30,4
Tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0
Nedskrivninger i perioden 35,3 -14,8 26,4 -17,7
Gruppevise nedskrivninger, ultimo 50,9 15,6 39,1 12,7

Udlån og garantier, nedskrivninger i alt 
Nedskrivninger, primo 217,0 283,9 205,3 266,9
Tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger 86,0 101,5 84,9 89,8
Nedskrivninger i perioden 583,4 87,4 484,8 81,0
Konstateret tab 220,5 52,8 220,5 52,8
Nedskrivninger i alt, ultimo 493,9 217,0 384,7 205,3

Summen af udlån og garantidebitorer, hvorpå der er indtruffet 
objektiv indikation for værdiforringelsen før nedskrivning 1.779,8 597,0 1.276,5 560,5

Summen af udlån og garantidebitorer, hvorpå der er indtruffet 
objektiv indikation for værdiforringelsen efter nedskrivning 1.285,9 380,0 893,3 349,4

Akkumulerede nedskrivninger på udlån og garantidebitorer  
i procent af udlån og garantier ultimo året 0,6 % 0,3 % 0,6 % 0,3 %

Tab og nedskrivninger på debitorer i procent af udlån  
og garantier ultimo året 0,6 % 0,0 % 0,6 % 0,0 %

Konstaterede tab, netto, 
i procent af nedskrivningssaldo, primo året 100,2 % 16,7 % 106,0 % 17,8 %

Note 15 – Standset renteberegning 
Tilgodehavender med standset renteberegning  
udgør ultimo året 1.205,6 227,1 637,1 227,1
Heraf udgør den usikrede del (omfattet af nedskrivningerne) 439,0 120,0 356,7 120,0
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Note 16 – Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi 
Realkreditudlån 
Nominel værdi 551,7 648,9 0,0 0,0
Regulering til dagsværdi af renterisikoen -1,5 -5,4 0,0 0,0
Regulering for kreditrisiko 0,0 0,0 0,0 0,0
I alt 550,2 643,5 0,0 0,0

Udstedte realkreditobligationer 
Nominel værdi 540,3 636,7 0,0 0,0
Regulering til dagsværdi, funding af aktuelt udlån -1,5 -5,4 0,0 0,0
Beholdning af egne realkreditobligationer -9,6 -14,4 0,0 0,0
I alt 529,2 616,9 0,0 0,0

Af den akkumulerede ændring i kreditrisikoen vedrører 0 mio. kr. 
2008 (2007: 0 mio. kr.). Den samlede ændring i dagsværdien 
skyldes udelukkende ændringer i markedsrenter og likviditet, 
men der ingen ændring er i egen kreditrisiko, da ratingen af 
obligationerne er uændret.

Note 17 – Obligationer til dagsværdi 
Egne realkreditobligationer 0,0 14,4 9,6 0,0
Andre realkreditobligationer 22.762,9 12.774,1 21.675,4 10.860,1
Øvrige obligationer 6.532,8 850,8 6.116,1 879,6
Obligationer til dagsværdi i alt 29.295,7 13.639,3 27.801,1 11.739,7
Heraf udgør børsnoterede obligationer 28.440,0 12.896,4 27.320,0 10.982,4

Obligationer forfalder således: 
Under 12 måneder 1.024,3 2.184,6 1.024,3 384,7
Over 12 måneder 28.271,4 11.454,7 26.776,8 11.355,0
I alt 29.295,7 13.639,3 27.801,1 11.739,7

Note 18 – Aktier m.v. 
Børsnoterede 6,7 36,1 6,7 54,0
Øvrige aktier 1.244,0 907,0 49,0 36,2
Aktier m.v. i alt 1.250,7 943,1 55,7 90,2

Note 19 – Finansielle anlægsaktiver 
Tilknyttede virksomheder 
Kostpris, primo 0,0 0,0 3.755,4 1.888,4
Tilgang 0,0 0,0 150,3 1.867,0
Afgang 0,0 0,0 0,0 0,0
Kostpris, ultimo 0,0 0,0 3.905,7 3.755,4

Op- og nedskrivninger, primo 0,0 0,0 245,8 -383,3
Resultat 0,0 0,0 163,8 752,6
Tilgang i forbindelse med fusion 0,0 0,0 0,0 0,1
Anden til/afgang 0,0 0,0 0,0 3,1
Udbytte 0,0 0,0 0,0 126,7
Op- og nedskrivninger, ultimo 0,0 0,0 409,8 245,8
Regnskabsmæssig, ultimo 0,0 0,0 4.315,5 4.001,2
Heraf kreditinstitutter 0,0 0,0 2.033,4 1.980.6
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Note 19 – fortsat 

Associerede virksomheder og øvrige kapitalandele 
Kostpris, primo 78,6 92,0 64,3 64,3
Tilgang  35,0 9,9 0,0 0,0
Afgang 46,2 23,3 42,0 0,0
Kostpris, ultimo 67,4 78,6 22,3 64,3

Op- og nedskrivninger, primo -5,2 -2,4 -1,0 1,9
Resultat 17,6 17,4 7,5 12,0
Udbytte 2,7 0,0 2,7 0,0
Andre kapitalbevægelser 3,7 -20,2 -0,5 -14,9
Op- og nedskrivninger, ultimo 13,4 -5,2 3,3 -1,0
Regnskabsmæssig værdi, ultimo 80,8 73,4 25,6 63,3

Koncernens investeringer i tilknyttede og associerede selskaber fremgår af koncernoversigten under supplerende noter. 

FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S 
(mio. kr.) 2008 2007 2008 2007

Note 20 – Immaterielle aktiver Udviklingsprojekter Udviklingsprojekter 
Kostpris, primo 78,0 49,1 78,0 49,1
Tilgang 28,0 28,9 25,9 28,9
Afgang 0,0 0,0 0,0 0,0
Kostpris, ultimo 106,0 78,0 103,9 78,0

Af- og nedskrivninger, primo 31,3 21,5 31,3 21,5
Årets nedskrivninger 10,2 0,0 10,2 0,0
Årets afskrivninger 20,0 9,8 20,0 9,8
Af- og nedskrivninger, ultimo 61,5 31,3 61,6 31,3
Regnskabsmæssig værdi, ultimo 44,5 46,7 42,3 46,7
Herunder udviklingsprojekter under udførelse 17,5 5,5 17,5 5,5

Udviklingsprojekter består af projekter, som forventes at medføre fremtidige økonomiske fordele, dels som følge af forventede ressour-
cebesparende 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 resultatopgørelsen.
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Note 21 – Grunde og bygninger 
Investeringsejendomme 
Dagsværdi, primo 1.129,8 1.100,3 1.129,8 1.100,3
Valutakursregulering -0,2 -0,1 -0,2 -0,1
Tilgang 26,2 83,9 26,2 83,9
Afgang 4,8 20,8 4,8 20,8
Årets regulering til dagsværdi 1,4 -33,5 1,4 -33,5
Dagsværdi, ultimo 1.152,4 1.129,8 1.152,4 1.129,8

Årets leasing indtægt 95,0 86,8 95,0 86,8

Løbetidsfordeling: 
Til og med et år 95,8 10,7 95,8 10,7
Over 1 år og til og med 5 år 356,0 0,0 356,0 0,0
Over 5 år 713,0 1.119,1 713,0 1.119,1
I alt 1.164,8 1.129,8 1.164,8 1.129,8

FIH Erhvervsbank A/S har indgået operationelle leasingaftaler vedrørende ejendomme,  
som optages til dagsværdi under investeringsejendomme. Løbetidsfordelingen viser  
minimumsydelsen frem til kontraktens udløb. 

Ejendomsvaluarer har været involveret i målingen af dagsværdien på investeringsejendomme.  

Note 22 – Øvrige materielle aktiver   

2008 FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S

(mio. kr.) 
Domicil

ejendomme Driftsmidler
Domicil

ejendomme Driftsmidler

Kostpris, primo 0,9 53,3 0,9 53,0
Tilgang 1,8 5,0 1,8 4,4
Afgang 0,0 11,3 0,0 11,3
Kostpris, ultimo 2,7 47,0 2,7 46,1

Opskrivning, primo 1,0 0,0 1,0 0,0
Årets opskrivning 0,3 0,0 0,3 0,0
Opskrivning, ultimo 1,3 0,0 1,3 0,0

Af- og nedskrivninger, primo 0,0 27,5 0,0 27,5
Årets afskrivninger 0,0 7,4 0,0 7,2
Tilbageførte af- og nedskrivninger 0,0 3,2 0,0 3,2
Af- og nedskrivninger, ultimo 0,0 31,7 0,0 31,5
Regnskabsmæssig værdi, ultimo 4,0 15,3 4,0 14,6
Heraf finansielt leasede aktiver 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets straksafskrivning på driftsmidler 0,0 20,9 0,0 20,6
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(mio. kr.) FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S

Domicil
ejendomme Driftsmidler

Domicil
ejendomme Driftsmidler

Note 22 – fortsat 

2007

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

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

FIH Erhvervsbank A/S har leaset biler af dattervirksomhed baseret på finansielle leasingkontrakter. Leasingforholdet er ophørt i 2008. 

(mio. kr.) 2008 2007

Driftsmidler
Finansielt leasede aktiver 
Bruttoinvesteringen i finansiel leasing 
Inden for 1 år 0,0 6,0
Mellem 1 og 5 år 0,0 0,0
Bruttoinvestering i alt 0,0 6,0
Ikke afholdte finansieringsomkostninger 0,0 0,1
Nutidsværdi 0,0 5,9

Nutidsværdi løbetidsfordelt: 
Inden for 1 år 0,0 5,9
Mellem 1 og 5 år 0,0 0,0
I alt 0,0 5,9

Noter



67Noter

67

FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S
(mio. kr.) 2008 2007 2008 2007

Note 23 – Andre aktiver
Tilgodehavende renter og provisioner 1.502,7 1.009,5 1.380,3 947,3
Positiv markedsværdi af afledte finansielle instrumenter m.v. 4.725,9 1.533,4 4.808,5 1.533,4
Uafviklede handler 5.532,5 14.459,9 5.417,6 14.345,0
Øvrige aktiver 94,1 196,9 73,5 175,9
Andre aktiver i alt 11.855,2 17.199,7 11.679,8 17.001,7

Løbetidsfordeling: 
Under 1 år 7.359,3 14.680,6 7.102,5 14.482,5
Over 1 år 4.495,9 2.519,1 4.577,3 2.519,2
I alt 11.855,2 17.199,7 11.679,8 17.001,7

Note 24 – Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 
Gæld til kreditinstitutter 36.306,2 25.886,9 37.053,0 25.964,8
Repoforretninger 0,0 5.976,8 0,0 5.976,8
Gæld til kreditinstitutter og centralbanker i alt 36.306,2 31.863,7 37.053,0 31.941,6

Løbetidsfordeling: 
Anfordringstilgodehavender 237,9 5.044,1 984,7 5.122,0
Til og med 3 måneder 26.511,7 14.500,7 26.511,7 14.500,7
Over 3 måneder og til og med 1 år 2.961,6 726,1 2.961,6 726,1
Over 1 år og til og med 5 år 4.756,9 7.785,4 4.756,9 7.785,4
Over 5 år 1.838,1 3.807,4 1.838,1 3.807,4
I alt 36.306,2 31.863,7 37.053,0 31.941,6

Note 25 – Indlån og anden gæld 
På anfordring 214,2 0,7 214,2 441,5
Tidsindskud 31.876,9 10.532,6 20.981,1 11.041,7
Indlån og anden gæld i alt 32.091,1 10.533,3 21.195,3 11.483,2

Løbetidsfordeling: 
Anfordringstilgodehavender 214,2 0,7 214,2 441,5
Til og med 3 måneder 15.744,2 9.375,4 12.177,7 9.884,5
Over 3 måneder og til og med 1 år 15.847,1 1.156,8 8.517,8 1.156,8
Over 1 år og til og med 5 år 266,6 0,0 266,6 0,0
Over 5 år 19,0 0,4 19,0 0,4
I alt 32.091,1 10.533,3 21.195,3 11.483,2

Note 26 – Udstedte obligationer 
Realkreditobligationer til dagsværdi 529,2 616,9 0,0 0,0
Andre obligationer til amortiseret kostpris 32.151,7 53.015,2 32.151,7 53.015,2
Udstedte obligationer i alt 32.680,9 53.632,1 32.151,7 53.015,2

Til og med 3 måneder 2.821,7 10.875,7 2.821,7 10.875,7
Over 3 måneder og til og med 1 år 9.356,6 9.266,4 9.356,6 9.266,4
Over 1 år og til og med 5 år 18.229,9 30.924,7 18.229,7 30.933,5
Over 5 år 2.272,7 2.565,3 1.743,7 1.939,6
I alt 32.680,9 53.632,1 32.151,7 53.015,2

FIH har foretaget tilbagekøb af egne udstedelser for 992,9 mio. kr. i 2008. Tilbagekøbene har givet en indtægt under kursreguleringer
på 43,5 mio. kr. i 2008. 

Under udstedte obligationer er indregnet en samlet værdi af sammensatte finansielle instrumenter på 576,7 mio. kr. Værdien af udskilte 
derivater målt til dagsværdi udgør 0,3 mio. kr. Indfrielsesværdien af udstedte realkreditobligationer udgør 540,3 mio. kr. 
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FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S
(mio. kr.) 2008 2007 2008 2007

Note 27 – Andre passiver 
Skyldige renter og provisioner 930,4 811,2 719,0 802,7
Negativ markedsværdi af afledte finansielle instrumenter m.v. 6.097,7 2.133,6 6.105,9 2.164,1
Uafviklede handler 2.476,8 2.976,7 2.461,8 2.818,2
Øvrige passiver 305,0 277,2 263,6 233,1
Andre passiver i alt 9.809,9 6.198,7 9.550,3 6.018,1

Løbetidsfordeling: 
Under 1 år 4.529,2 4.481,3 4.269,7 4.270,2
Over 1 år 5.280,7 1.717,4 5.280,6 1.747,9
I alt 9.809,9 6.198,7 9.550,3 6.018,1

Note 28 – Hensatte forpligtelser 
Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser 
Udgifter til bidragsbaserede pensionsordninger fremgår af note 8  
Ydelsesbaserede pensionsordninger: 
Indregnede aktuarmæssige tab 0,6 0,4 0,6 0,4
Udgiftsført under pensioner i alt 0,6 0,4 0,6 0,4

Hensat forpligtelse, primo 3,2 3,5 3,2 3,5
Udbetalte ydelser 0,4 0,4 0,4 0,4
Indregnede aktuarmæssige værdireguleringer 0,6 0,1 0,6 0,1
Nutidsværdi af hensat forpligtelse til ydelsesbaseret pensions-
ordning 3,4 3,2 3,4 3,2

Hensat forpligtelse til ydelsesbaseret pensionsordning vedrører 
tidligere ledelsesmedlem. Ordningen er uafdækket. Beregningen 
er foretaget af ekstern aktuar. 

Hensættelser til udskudt skat 
Udskudt skat, primo 314,6 329,4 287,0 299,4
Skat af ændring i anvendt regnskabspraksis 0,0 0,0 0,0 0,0
Udskudt skat af årets resultat 13,6 34,7 4,4 26,6
Nedsættelse af dansk selskabsskat fra 28 % til 25 % 0,0 -34,6 0,0 -31,3
Efterregulering af tidligere års beregnet skat 10,1 -14,9 11,1 -7,7
Udskudt skat, ultimo 338,3 314,6 302,5 287,0

Udskudt skat er indregnet således i balancen: 
Udskudte skatteforpligtelser 338,3 314,6 302,5 287,0

Udskudt skat vedrører: 
Udlån 406,1 304,1 348,8 285,0
Aktier og kapitalandele -10,7 23,8 -1,1 7,0
Immaterielle anlægsaktiver 7,6 12,9 10,6 11,4
Materielle anlægsaktiver -1,4 -0,9 -1,5 -0,9
Udstedte obligationer -82,0 8,9 -74,5 9,6
Tilgodehavender 29,9 -42,3 29,9 -26,6
Øvrige forpligtelser -1,1 8,1 -0,4 1,5
Fremførbare skattemæssige underskud -10,1 0,0 -10,1 0,0
Udskudt skat i alt 338,3 314,6 302,5 287,0
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FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S
(mio. kr.) 2008 2007 2008 2007

Note 28 – fortsat 
Hensættelser til tab på garantier 
Saldo, primo 5,0 20,7 29,7 60,6
Nye hensættelser 44,5 0,0 75,9 0,0
- heraf vedrører Bankpakke I 44,5 0,0 37,3 0,0
Ikke-forbrugte hensættelser, der er indtægtsført 5,0 15,7 48,6 30,9
Saldo, ultimo 44,5 5,0 57,0 29,7

Note 29 – Efterstillede kapitalindskud 
4,80  % JPY 10 mia. udløb 31.03.2032 752,5 546,8 752,5 546,8
Var.  % EUR 30 mio. udløb 03.08.2009 227,8 229,5 227,8 229,5
Var.  % EUR 178 mio. udløb 26.03.2013 1.301,8 1.488,6 1.301,8 1.488,6
Var.  % EUR 100 mio. udløb 22.09.2012 745,1 745,7 745,1 745,7
Efterstillede kapitalindskud i alt 3.027,2 3.010,6 3.027,2 3.010,6

Efterstillede kapitalindskud, som kan medregnes ved opgørel-
sen af basiskapitalen 2.703,1 2.798,6 2.703,1 2.798,6

FIH har foretaget tilbagekøb af egne udstedelser for  
186,2 mio. kr. i 2008. Tilbagekøbene gav en indtægt  
under kursreguleringer på 36,2 mio. kr. i 2008. 

Note 30 – 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 0
Pålydende værdi, ultimo, i 1.000 kr. - - 47 47
Procentdel af aktiebeholdningen - - 0 % 0 %

Note 31 – Ikke-balanceførte poster 
Eventualforpligtelser 
Finansgarantier 763,4 1.094,1 924,0 1.110,8
Tabsgarantier for realkreditudlån 3.571,1 1.444,1 3.779,2 1.705,1
Øvrige eventualforpligtelser 114,6 299,3 114.5 299,2
Eventualforpligtelser i alt 4.449,1 2.837,5 4.817,7 3.115,1
Heraf vedrørende datterselskaber 375,0 277,7

Andre forpligtende aftaler 
Uigenkaldelige kredittilsagn 3.097,1 10.696,3 2.764,6 10.506,8
Øvrige forpligtelser 1.536,2 660,6 739,5 57,8
Andre forpligtende aftaler i alt 4.633,3 11.356,9 3.504,1 10.564,6
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FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S
(mio. kr.) 2008 2007 2008 2007

Note 32 – Eventualaktiver og -forpligtelser 
Eventualaktiver 
Udskudte skatteaktiver der ikke er indregnet i balancen 
Midlertidige forskelle 0,0 0,0 0,0 0,0
Udskudte skatteaktiver i alt 0,0 0,0 0,0 0,0

Eventualforpligtelser  
FIH Erhvervsbank A/S og dets datterselskaber er sambeskattet. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede
selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. De enkelte selskaber i sambeskatningen hæfter for den del af indkomstskatten,
acontoskatten og restskatten samt tillæg og renter, der vedrører den del af indkomsten, som fordeles til selskabet. Ved udnyttelse af 
underskud i koncernselskaberne er FIH Erhvervsbank A/S forpligtiget til at betale skatteværdien af underskuddet til underskudsselska-
bet. De koncernselskaber, som udnytter underskuddene er forpligtiget til at betale et beløb svarende til skatteværdien af underskuds-
udnyttelsen til FIH Erhvervsbank A/S. Ved modtagelse af betaling for underskudsudnyttelse overtager FIH Erhvervsbank A/S hæftel-
sen.

FIH Erhvervsbank A/S og dets dattervirksomheder er momsmæssigt fællesregistreret. De fællesregistrerede selskaber hæfter solida-
risk 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 28 mio. kr. i 2008. 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.) 2008 2007 2008 2007

Operationelle leasingkontrakter 
Løbetidsfordeling: 
Op til 1 år 35,8 27,8 35,8 27,8
Over 1 år og til og med 5 år 124,1 117,1 124,1 117,1
Over 5 år 121,3 179,8 121,3 179,8
I alt 281,2 324,7 281,2 324,7

Heraf fremlejet 61,6 29,7 61,6 29,7

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 33 – 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 28.453,6 mio. kr. (2007: 15.606,0 mio. kr.) 

I forbindelse med repoforretninger, dvs. salg af værdipapirer, hvor der samtidig træffes aftale om tilbagekøb på et senere tidspunkt, for-
bliver værdipapirerne i balancen, og det modtagne beløb indregnes som gæld til kreditinstitutter. Værdipapir i repoforretninger behand-
les som aktiver stillet som sikkerhed for forpligtelser. Ultimo 2008 udgjorde sådanne værdipapirer 0,0 mio. kr. (2007: 4.618,3 mio. kr.). 
Herudover har FIH stillet kontanter og obligationer til sikkerhed for engagementer for i alt 2.273,4 mio. kr. 
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(mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004

Note 34 – Nøgletalsoversigt 
FIH Erhvervsbank A/S 
Resultatopgørelsen 
Netto rente- og gebyrindtægter 1.121 992 1.040 945 829
Kursreguleringer -170 -102 333 18 22
Andre driftsindtægter 176 157 132 103 65

Resultat af finansielle poster 1.126 1.047 1.505 1.066 916
Omkostninger og afskrivninger 792 660 473 284 220
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. 394 -11 -14 -7 9
Resultat af kapitalandele i associerede og
tilknyttede virksomheder 173 764 152 94 145

Ordinært resultat før skat 113 1.162 1.198 883 832
Skat -7 68 239 171 212

Årets resultat 120 1.094 959 712 620

Balancen 
Udlån 58.783 60.993 66.833 57.817 50.276
Egenkapital 7.967 7.849 6.753 5.791 4.991
Aktiver i alt 111.320 113.655 95.843 80.348 63.779
Ansvarlig kapital 10.995 10.860 8.333 7.487 6.546

Basiskapital i forhold til minimumskapitalkrav 286,6 284,3 217,7 195,5 174,6
Solvensprocent 14,0 12,9 10,1 10,7 11,8
Kernekapitalprocent 10,5 9,5 8,4 8,5 9,1
Egenkapitalforrentning før skat 1,4 15,9 19,1 16,4 13,6
Egenkapitalforrentning efter skat 1,5 15,0 15,3 13,2 10,1
Indtjening pr. omkostningskrone 1,10 2,70 3,61 4,18 4,62
Renterisiko i procent af kernekapital -0,4 3,8 5,1 5,1 2,5
Valutaposition 14,3 8,4 5,9 3,6 5,2
Valutarisiko  0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
Udlån i forhold til indlån 278,9 533,7 916,9 1.483,9 3.454,3
Udlån i forhold til egenkapital 7,4 7,8 9,9 10,0 10,1
Årets udlånsvækst i procent -3,6 -8,7 15,6 15,0 -3,1
Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 37,6 18,0 71,0 90,4 17,6
Summen af store engagementer  122,5 124,4 275,4 320,0 341,4
Årets nedskrivningsprocent 0,7 0,3 0,4 0,5 1,3
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Note 35 – 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)
2008
(mio. kr.) 

Nominel
værdi

Regnskabs-
mæssig værdi Dagsværdi Renterisiko

FIH koncernen
Aktiver 
Udlån - 18.364,1 18.364,1 -351,5
I alt - 18.364,1 18.364,1 -351,5

Renterisikoafdækkende finansielle instrumenter  
Swaps 16.087,9 -400,7 -400,7 335,5

Passiver 
Gæld til kreditinstitutter - -1.838,1 -1.838,1 111,8
Indlån og anden gæld - -5.629,2 -5.629,2 21,6
Udstedte obligationer - -6.286,2 -6.286,2 141,1
Efterstillede kapitalindskud - -968,4 -968,4 114,0
I alt - -14.721,9 -14.721,9 388,5

Renterisikoafdækkende finansielle instrumenter  
Swaps 32.577,1 -163,8 -163,8 -359,3

FIH Erhvervsbank A/S 
Aktiver 
Udlån - 14.752,8 14.752,8 -266,3
I alt - 14.752,8 14.752,8 -266,3

Renterisikoafdækkende finansielle instrumenter  
Swaps 13.134,5 -334,5 -334,5 264,1

Passiver 
Gæld til kreditinstitutter - -1.838,1 -1.838,1 111,8
Udstedte obligationer - -6.286,2 -6.286,2 141,1
Efterstillede kapitalindskud - -968,4 -968,4 114,0
I alt - -9.092,7 9.092,7 366,9

Renterisikoafdækkende finansielle instrumenter  
Swaps 9.777,1 -163,8 -163,8 -359,3
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Note 35 – fortsat

(”-” angiver en forpligtelse) 
2007
(mio. kr.) 

Nominel
værdi

Regnskabs-
mæssig værdi Dagsværdi Renterisiko

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
Indlån og anden gæld - 0,0 0,0 0,0
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 36 – 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

2008
(mio. kr.) 

Nominel
værdi 

Netto
dagsværdi

Nominel
værdi

Netto
dagsværdi

Nominel
værdi

Netto
dagsværdi

Nominel
værdi

Netto
dagsværdi

Valutakontrakter  
Terminer/futures, køb 4.514 144 3.699 21 - - - -
Terminer/futures, salg 12.323 51 3.680 -19 - - - -
Swaps - - 11.556 -474 12.823 -957 3.666 415
Optioner, erhvervede 148 4 - - - - - -
Optioner, udstedte 145 -3 - - - - - -

Rentekontrakter   
Forward Rate Agreements, køb 10.546 42 6.048 310 9.987 81 1.450 87
Forward Rate Agreements, salg 1.273 -19 11.526 -576 10.382 -82 3.116 -172
Swaps 81.572 -105 98.585 -38 90.347 148 84.431 -232
Optioner, erhvervede - - 213 1 4.216 43 4.373 175
Optioner, udstedte - - 220 -1 3.814 -34 4.156 -152

Aktiekontrakter   
Optioner, erhvervede - - - - - - - -
Optioner, udstedte - - - - - - - -

Netto markedsværdi i alt  114 -776 -801 121
   
   

I alt 2008 I alt 2007 I alt 2008 I alt 2007 
Nominel Netto Nominel Netto Dagsværdi Dagsværdi FIH koncernen

(mio. kr.) værdi dagsværdi værdi dagsværdi Positiv Negativ Positiv Negativ

Valutakontrakter  
Terminer/futures, køb 8.213 165 20.778 14 212 47 51 -37
Terminer/futures, salg 16.003 32 12.679 54 164 132 76 -22
Swaps 28.045 -1.016 33.357 -708 1.018 2.034 269 -977
Optioner, erhvervede 148 4 785 3 4 - 3 -
Optioner, udstedte 145 -3 780 -3 - 3 0 -3

Rentekontrakter  
Forward Rate Agreements, køb 28.031 520 21.277 -1 520 - 10 -11
Forward Rate Agreements, salg 26.297 -849 8.519 -4 - 849 2 -6
Swaps 354.935 -227 127.599 232 4.980 5.207 1.283 -1.051
Optioner, erhvervede 8.802 219 3.937 154 229 10 154 -1
Optioner, udstedte 8.190 -187 3.525 -122 14 201 1 -123

Aktiekontrakter  
Optioner, erhvervede - - - -1 - - - -1
Optioner, udstedte - - - - - - - -

Netto markedsværdi i alt  -1.342 -382 7.141 8.483 1.850 -2.232
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Note 36 – 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

2008
(mio. kr.) 

Nominel
værdi 

Netto
dagsværdi

Nominel
værdi

Netto
dagsværdi

Nominel
værdi

Netto
dagsværdi

Nominel
værdi

Netto
dagsværdi

Valutakontrakter  
Terminer/futures, køb 4.514 144 3.699 21 - - - -
Terminer/futures, salg 12.323 51 - - - - - -
Swaps - - 11.556 -474 12.823 -957 3.666 415
Optioner, erhvervede 148 4 - - - - - -
Optioner, udstedte 145 -3 - - - - - -

Rentekontrakter   
Forward Rate Agreements, køb 10.546 42 6.048 310 9.987 81 1.450 87
Forward Rate Agreements, salg 1.273 -19 11.526 -576 10.382 -82 3.116 -173
Swaps 74.537 -97 93.335 -53 88.617 226 83.710 -180
Optioner, erhvervede - - 213 1 4.216 43 4.373 175
Optioner, udstedte - - 220 -1 3.813 -34 4.156 -152

Aktiekontrakter   
Optioner, erhvervede - - - - - - - -
Optioner, udstedte - - - - - - - -

Netto markedsværdi i alt  122 -772 -723 172
   
   

I alt 2008 I alt 2007 I alt 2008 I alt 2007 
Nominel Netto Nominel Netto Dagsværdi Dagsværdi FIH Erhvervsbank A/S

(mio. kr.) værdi dagsværdi værdi dagsværdi Positiv Negativ Positiv Negativ

Valutakontrakter  
Terminer/futures, køb 8.213 165 20.778 14 212 47 51 -37
Terminer/futures, salg 12.323 51 12.679 54 161 110 76 -22
Swaps 28.045 -1.016 33.357 -708 1.018 2.034 269 -977
Optioner, erhvervede 148 4 785 3 4 - 3 -
Optioner, udstedte 145 3 780 -3 - 3 0 -3

Rentekontrakter  
Forward Rate Agreements, køb 28.031 520 21.277 -1 520 - 10 -11
Forward Rate Agreements, salg 26.297 -850 8.519 -4 - 850 2 -6
Swaps 340.199 -104 124.929 267 4.590 5.054 1.280 -1.013
Optioner, erhvervede 8.802 219 3.937 154 229 10 155 0
Optioner, udstedte 8.189 -187 3.525 -122 14 201 1 -123

Aktiekontrakter  
Optioner, erhvervede - - - -1 - - - -1
Optioner, udstedte - - - - - - - -

Netto markedsværdi i alt  -1.201 -346 7.108 8.309 1.847 -2.193
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Note 36 – Afledte finansielle instrumenter – fortsat 
Dagsværdi FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S
2008 Gennemsnitlig dagsværdi 
(mio. kr.) Positiv Negativ Positiv Negativ

Valutakontrakter 
Terminer/futures, køb 181 -47 181 -47
Terminer/futures, salg 105 -65 105 -60
Swaps 561 -1.640 561 -1.640
Optioner, erhvervede 38 - 38 -
Optioner, udstedte - -38 - -38

Rentekontrakter 
Forward Rate Agreements, køb 159 -5 159 -5
Forward Rate Agreements, salg 4 -229 4 -229
Swaps 2.415 -2.407 2.388 -2.361
Optioner, erhvervede 204 -3 203 -3
Optioner, udstedte 18 -186 18 -186

Aktiekontrakter 
Optioner, erhvervede - - - -
Optioner, udstedte - - - -
I alt 3.685 -4.620 3.657 -4.569

Dagsværdi af ikke-garanterede kontrakter 
Positiv Negativ Positiv Negativ

Valutakontrakter 
Terminer/futures, køb 212 47 212 47
Terminer/futures, salg 164 132 161 110
Swaps 1.018 2.034 1.018 2.034
Optioner, erhvervede 4 - 4 -
Optioner, udstedte - 3 - 3

Rentekontrakter 
Forward Rate Agreements, køb 520 - 520 -
Forward Rate Agreements, salg - 849 - 850
Swaps 4.980 5.027 4.950 5.054
Optioner, erhvervede 229 10 229 10
Optioner, udstedte 14 201 14 201

Aktiekontrakter 
Optioner, erhvervede - - - -
Optioner, udstedte - - - -
I alt 7.141 8.483 7.108 8.309
I alt efter netting -1.342  -1.201

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.) 2008 2007 2008 2007

Note 37 – Solvens 
Kapitalkrav 37,3 37,3 37,3 37,3
Kernekapital efter fradrag 7.763,4 7.729,0 7.923,7 7.801,8
Basiskapital 10.466,5 10.527,6 10.626,8 10.600,5

Vægtede poster uden for handelsbeholdningen 81.596,1 73.809,1 69.138,9 67.005,6
Vægtede poster med markedsrisiko m.v. 6.350,4 17.817,0 6.539,3 15.010,2
Vægtede poster i alt 87.946,5 91.626,1 75.678,2 82.015,8

Kernekapital efter fradrag i procent af vægtede poster i alt 8,8 8,4 10,5 9,5
Solvensprocent ifølge Lov om finansiel virksomhed § 124 
(Lovens minimumskrav er 8 procent) 11,9 11,5 14,0 12,9

Egenkapital 7.807,9 7.775,6 7.966,0 7.848,5
Immaterielle aktiver 44,5 46,7 42,3 46,7

Den reducerede kernekapital 7.763,4 7.728,9 7.923,7 7.801,8
Supplerende kapital: 
Opskrivningshenlæggelser 1,3 0,1 1,3 0,1
Efterstillede kapitalindskud efter fradrag 2.701,8 2.798,6 2.701,8 2.798,6
Basiskapital 10.466,5 10.527,6 10.626,8 10.600,5

Opgjort i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse om kapitaldæknings-
regler for pengeinstitutter og visse kreditinstitutter.

Note 38 – Maksimal krediteksponering 
Aktiver i alt 122.125 113.357  
+ Uigenkaldelige kredittilsagn, ej udbetalt 3.097 10.696  
+ Bank/finansgarantier 4.335 2.538  

129.557 126.591  
- Aktiver med kreditrisiko som nulvægter 12.064 6.183  
- Kapitalandele 1.331 1.017  
Maksimal eksponering for kreditrisiko 116.162 119.391  

I tilknytning til ovenstående kan det oplyses, at vægtede poster i alt, der indgår i koncernens solvensopgørelse,  
udgør 87,9 mia. kr., hvoraf 6,4 mia. kr. hidrører fra vægtede poster med markedsrisiko. 
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FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S
(mio. kr.) 2008 2007* 2008 2007*

Note 39 – Kreditrisiko 
(i procent ultimo året) 
Udlån og garantidebitorer fordelt på sektorer og brancher 

Offentlige myndigheder 3 5 3 6

Erhverv:
Landbrug, jagt og skovbrug 0 0 0 0
Fiskeri 0 0 0 0
Fremstillingsvirksomhed, råstofudvikling, el-, gas-, vand- og varme-
værker 31 32 29 32
Bygge- og anlægsvirksomhed 3 3 3 3
Handel, restaurations- og hotelvirksomhed 13 11 12 10
Transport, post og telefon 7 7 7 7
Kredit- og finansieringsvirksomhed samt forsikringsvirksomhed 8 6 12 7
Ejendomsadministration og –handel, forretningsservice 28 28 27 27
Øvrige erhverv 6 7 6 7
Erhverv i alt 96 94 96 93
Private 1 1 1 1
I alt 100 100 100 100

* I note 39 er sammenligningstallene for 2007 ændret,  
   da FIH anvender egne branchekoder. 

Note 40 – Markedsrisiko 
Valutarisiko 
Aktiver i fremmed valuta i alt 45.761 71.380 44.578 68.265
Passiver i fremmed valuta i alt 45.769 71.062 45.568 68.113
Valutakursindikator 1 369,5 694,6 1.136,9 655,5
Valutakursindikator 1 i procent af kernekapital efter fradrag 4,8 9,0 14,3 8,4
Valutakursindikator 2 5,8 6,2 3,3 5,6
Valutakursindikator 2 i procent af kernekapital efter fradrag 0,1 0,1 0,0 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 41 – Renterisiko 
Renterisiko på gældsinstrumenter m.v. i alt 10,6 306,1 -30,0 298,2

Renterisiko opdelt på instituttets valutaer med størst renterisiko:
DKK 52,5 458,2 18,0 450,9
EUR -56,3 -157,0 -57,4 -157,6
SEK 6,9 7,8 4,7 8,1
GBP 3,1 3,6 2,6 3,6
USD 4,6 1,5 -4,5 -1,3
JPY -4,5 -3,2 2,9 -3,2
Øvrige valutaer 4,3 -4,8 3,7 -2,3

10,6 306,1 -30,0 298,2

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. 
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Note 41 - fortsat 
FIH koncernen 2008
(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 485 0 0 0 0 0 485 0
Gældsbeviser, der kan refinansieres i 
centralbanker 0 3.197 0 0 0 0 3.197 0
Tilgodehavender hos kreditinstitutter 
og centralbanker 1.252 428 68 264 0 0 2.011 0
Udlån og andre tilgodehavender  24 4.296 6.112 30.003 32.179 0 72.615 -512
Obligationer m.v. 0 111 913 13.455 14.817 0 29.296 -741
Andre aktiver 0 7.364 233 1.633 2.625 2.666 14.421 -4.643
Aktiver i alt 1.761 15.297 7.325 45.355 49.621 2.666 122.125 -5.896

Gæld og efterstillede kapitalindskud 
Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 238 26.512 2.962 4.757 1.838 0 36.306 156
Indlån og anden gæld  214 15.744 15.847 267 19 0 32.091 55
Udstedte obligationer m.v. 0 2.822 9.357 18.230 2.273 0 32.681 211
Andre passiver 0 4.058 679 2.579 2.495 8.209 18.019 5.384
Efterstillede kapitalindskud 0 0 228 2.047 753 0 3.027 119
Gæld og efterstillede kapitalindskud i alt 452 49.135 29.072 27.880 7.377 8.209 122.125 5.925

Note 42 – Nærtstående parter 
Nærtstående parter med bestemmende indflydelse i FIH Erhvervsbank A/S 
Kaupthing Bank hf. ejer aktierne i FIH Erhvervsbank A/S. For øvrige nærtstående parter henvises til koncernoversigten side 81. 

Der har i regnskabsåret været følgende transaktioner mellem FIH Erhvervsbank A/S og øvrige nærtstående parter: 

FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S
(mio. kr.) 2008 2007 2008 2007

Tilknyttede virksomheder 
Renteindtægter 0,0 0,0 406,0 603,5
Renteudgifter 0,0 0,0 66,3 48,4
Gebyr- og provisionsindtægter 0,0 0,0 2,2 3,2
Gebyr- og provisionsudgifter 0,0 0,0 1,6 14,1
Andre driftsindtægter 0,0 0,0 80,0 70,9

Tilgodehavende hos kreditinstitutter og centralbanker 0,0 0,0 1.841,7 13.415,8
Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 0,0 0,0 2.280,8 0,0
Obligationer til dagsværdi 0,0 0,0 9,6 14,4
Andre aktiver 0,0 0,0 104,9 94,0
Aktivposter i alt 0,0 0,0 4.237,0 13.524,2

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 0,0 0,0 746,8 77,8
Indlån og anden gæld 0,0 0,0 1.033,5 949,9
Andre passiver 0,0 0,0 27,6 36,5
Hensættelser til tab på garantier 0,0 0,0 19,7 24,7
Passivposter i alt 0,0 0,0 1.827,6 1.088,9

Ikke-balanceførte poster 0,0 0,0 375,0 277,9

Alle transaktioner med nærtstående parter sker på markedsbaserede vilkår eller på omkostningsdækkende basis. Ikke-balanceførte 
poster vedrører koncerninterne garantier.  
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Note 42 – fortsat 

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.) 2008 2007 2008 2007

Associerede virksomheder 
Renteindtægter 16,9 18,8 16,9 18,8
Renteudgifter 1,8 1,9 1,8 1,9
Kursreguleringer 7,7 0,3 7,7 0,3

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 278,0 488,1 278,0 488,1
Andre aktiver 8,2 0,4 8,2 0,4
Aktivposter i alt 286,2 488,5 286,2 488,5

Indlån og anden gæld 32,7 83,6 32,7 83,6
Andre passiver 0,0 0,0 0,0 0,0
Passivposter i alt 32,7 83,6 32,7 83,6

Der har i regnskabsåret været følgende transaktioner mellem  
FIH Erhvervsbank A/S og nærtstående parter med bestemmende indflydelse:    

Kaupthing Bank hf. 
Renteudgifter 47,9 50,1 47,9 50,1
Gebyr- og provisionsindtægter 0,0 0,0 0,0 0,0

Andre aktiver 0,0 22,2 0,0 22,2
Aktivposter i alt 0,0 22,2 0,0 22,2

Gæld til kreditinstitutter 0,0 0,0 0,0 0,0
Andre passiver 11,3 12,6 11,3 12,6
Efterstillede kapitalindskud 745,1 746,4 745,1 746,4
Passivposter i alt 756,4 759,0 756,4 759,0

Kaupthing Bank hf. – datterselskaber 
(Kaupthing Bank Luxembourg SA, Kaupthing Bank Oyj Fin-
land, Kaupthing Sverige AB, Kaupthing Ltd., London, 
Kaupthing Norge AS, Fron Insurance Ltd., Kaupthing New 
York, KSF Capital Markets) 

Renteindtægter 4,0 7,4 4,0 7,4
Gebyr- og provisionsindtægter 0,0 0,0 0,0 0,0
Gebyr- og provisionsudgifter 0,0 7,2 0,0 7,2
Udgifter til administration 4,2 2,9 4,2 2,9

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 6,2 0,0 6,2 0,0
Andre aktiver 0,0 63,5 0,0 63,5
Aktivposter i alt 6,2 63,5 6,2 63,5

Andre passiver 0,0 3,7 0,0 3,7
Passivposter i alt 0,0 3,7 0,0 3,7

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 8 for 
oplysninger om ydet vederlag til koncernens bestyrelse og direktion. 
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Note 43 – Koncernoversigt       
Dattervirksomheder der konsolideres 

(mio. kr.) Aktivitet Ejerandel Aktiver Egenkapital Omsætning Resultat
FIH Realkredit A/S, København Realkreditvirksomhed 100 % 701,9 110,1 8,2 1,6
FIH Leasing og Finans A/S,  
København

Leasing- og finansierings-
virksomhed

100 % 456,7 426,2 20,0 13,7

FIH Finance A/S,  
København

Finansierings- og investerings-
virksomhed

100 % 3.818,4 1.522,2 4,0 45,7

FIH PARTNERS A/S, København Investment banking 100 % 170,2 136,2 139,1 56,1
FIH Kapital Bank A/S*,
København

Finansierings- og investerings-
virksomhed

100 % 15.993,7 1.918,8 201,9 48,7

FIH Atzec Holding ApS**, 
København Investering 

100 % 524,2 520,1 16,3 12,4

Capital Markets Technologies
(CMT) A/S, København IT-udvikling 70 % 6,0 0,2 0,0 -0,3

Associerede virksomheder 
Investeringsselskabet Energy Hol-
ding A/S, København 

Virksomhed med udvikling og 
opførelse af, ejerskab til og 
servicering og administration af 
vindmøller og anden dermed 
stående virksomhed. 

22 % 0,8 0,7 N/A 0,2

LRA 1 ApS, København At eje aktier i selskabet LRA 2 
A/S og anden dermed beslæg-
tet virksomhed. Selskabet har i 
2006 frasolgt sin andel i LRA 2 
A/S

17 % 3,1 3,1 N/A -4,4

FMS Holding af 2004, 
København

At eje kapitalandele i virksom-
heder, der driver virksomhed i 
overensstemmelse med lov om 
finansiel virksomhed samt 
udøve virksomhed i forbindelse 
hermed.

23 % 115,6 111,2 N/A 17,9

DDD Holding A/S, Hørsholm Koncernens vigtigste forret-
ningsområder er udvikling, 
produktion og markedsføring af 
dermatologiske produkter 

30 % 101,4 41,8 N/A -49,1

LDE Management ApS ,  
København

At eje kapitalinteresser i
komplementarselskaberne
LD Equity 1 ApS og LD Equity 2 
ApS samt udføre administra-
tions- og rådgivningsvirksom-
hed

40 % 23,0 0,5 N/A 0

Ejendomsselskabet Borgergade 
Parkering A/S, København 

Drift og udvikling af parkerings-
anlæg

35 % 299,0 92,3 N/A 59,3

Specielforeningen BL&S Invest 
Afdeling Globale Aktier, København 

Investeringsforening 42 % N/A N/A N/A N/A

*   FIH Kapital Bank A/S kan ikke udbetale udbytte i de kommende to regnskabsår, da banken har tilsluttet sig Bankpakke I. 
**  FIH Aztec Holding ApS er et datterselskab af FIH Finance A/S.
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DE UAFHÆNGIGE REVISORERS PÅTEGNING 
Til aktionærerne i FIH Erhvervsbank A/S 
Vi har revideret årsrapporten for 2008 for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2008 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberet-
ning, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Kon-
cernregnskabet 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 oplysnings-
krav 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 fejlinforma-
tionen 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 2008 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2008 i overens-
stemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter 
for finansielle selskaber med børsnoterede gældsinstrumenter. 

Det er endvidere vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling 
pr. 31. december 2008 samt af resultatet af moderselskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2008 i overens-
stemmelse med lov om finansiel virksomhed og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for finansielle selskaber med børsno-
terede gældsinstrumenter. 

København, den 6. februar 2009 

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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Direktion 

Lars
Johansen 
Adm. direktør 

Henrik
Sjøgreen
Direktør  

I henhold til lov om finansiel virksomhed, § 80, stk. 8 
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 Aztec Holding A/S 
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. 8
Medlem af bestyrelsen i  
Axcel IndustriInvestor Invest A/S  

Næstformand for bestyrelsen i  
FIH Finance A/S 
Medlem af bestyrelsen i  
FIH Aztec Holding A/S 
FIH Kapital Bank A/S  
FIH Leasing og Finans A/S 
FIH PARTNERS A/S 
FIH Realkredit A/S 

Direktion
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BANKING TREASURY 
Vicedirektør Søren Gadeberg Vicedirektør Eric Frydenlund Michelsen 
Corporate Banking 
Underdirektør Erik Andersen GROUP FINANCE 

København   Head of Group Finance Kenneth Retbøll-Bauer 
 Underdirektør Per Mikkelsen  Accounting 
 Fredericia    Head of Accounting Thomas Lading 
 Regionsdirektør Verner Eriksen    Administration 
 Herning    Head of Administration Jannie Strøm 
 Regionsdirektør Jens Koch    Business Intelligence 
 Aalborg    Head of Business Intelligence Ernst Mörch 
 Regionsdirektør Torben Hurup Andersen 
 Århus RISK & LEGAL 
 Regionsdirektør Mogens Høj Vicedirektør Finn Kock Nielsen 
Property Finance Risk Management 
Underdirektør Michael Zöllner Underdirektør Lars Silau 
Structured Finance Legal 
Underdirektør Ole Seerup Jensen Underdirektør Anders Holckmann Olsen 
Banking Operations Credit 
Afdelingsdirektør Peter Torndal Afdelingsdirektør Kasper Riddermann Schiøth 

Distressed Assets 
FIH REALKREDIT A/S Vicedirektør Mogens Friis 
Direktør Preben Nielsen 

PROJECT MANAGEMENT 
Underdirektør Eggert Cederholm 

FIH PARTNERS A/S 
Managing Director Kim Bøttkjær STRATEGIC HR 
Managing Director Oscar Mosgaard Underdirektør Jesper Stampe 

CAPITAL MARKETS COMMUNICATION AND BRANDING 
Underdirektør Søren Kviesgaard Underdirektør Sara Helweg-Larsen 
Financial Solutions  
Underdirektør Søren Kviesgaard
Trading  
Underdirektør Erik Munk Jensen  
Operations  
Underdirektør Michael Hansen  

Ledende medarbejdere
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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


