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Hovedtal
FIH koncernen 

(mio. kr.) 2010 2009 2008 2007 2006
RESULTATOPGØRELSEN 
Netto rente- og gebyrindtægter 1.393,1 1.435,6 1.510,0 1.384,9 1.097,8
Kursreguleringer 1.639,0 510,7 -53,5 510,0 508,6
Andre driftsindtægter 84,2 108,6 95,6 85,9 89,5
Resultat af finansielle poster 3.116,3 2.054,9 1.552,1 1.980,8 1.695,9
Udgifter til personale og administration 607,5 665,4 726,8 700,3 497,9
Afskrivninger 25,6 30,3 58,3 37,7 42,4
Andre driftsudgifter 244,2 321,6 82,3 3,4 0,3
Nedskrivninger på udlån og 
tilgodehavender mv. 1.922,6 1.177,0 494,4 -19,4 -16,8
Resultat af kapitalandele i associerede og 
tilknyttede virksomheder  -0,1 -8,4 17,6 17,4 5,8
Resultat før skat 316,3 -147,8 207,9 1.276,2 1.177,9
Skat -208,3 -159,3 23,9 152,9 242,8
Årets resultat 524,6 11,5 184,0 1.123,3 935,1
Fordeling af årets resultat 
FIHs aktionærer 524,6 10,4 184 1.094,5 958,5
Minoritetsinteresser 0,0 1,1 -0,1 28,8 -23,4

BALANCEN 
Udlån 57.994 64.134 72.615 75.015 67.579
Egenkapital 8.334 7.820 7.809 7.777 6.736
Aktiver i alt 109.338 130.356 122.125 113.357 95.998
Basiskapital 11.778 11.799 10.467 10.528 10.601

NØGLETAL* 
Basiskapital i forhold til minimumskapitalkrav 316,0 317,1 281,0 282,4 216,6
Solvensprocent 15,4 13,8 11,9 11,5 10,0
Kernekapitalprocent 13,3 11,4 8,8 8,4 8,3
Egenkapitalforrentning før skat 3,9 -1,9 2,7 17,6 18,9
Egenkapitalforrentning efter skat 6,5 0,1 2,4 15,5 15,0
Indtjening pr. omkostningskrone  1,11 0,93 1,15 2,77 3,25
Renterisiko 1,6 2,7 0,1 4,0 5,2
Valutaposition 1,4 1,1 4,8 9,0 6,0
Valutarisiko  0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
Udlån i forhold til indlån 8,1 3,2 2,3 7,1 10,3
Udlån i forhold til egenkapital 7,0 8,2 9,3 9,6 10,1
Årets udlånsvækst -9,6 -11,7 -3,2 11,0 14,6
Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 71,4 80,5 10,4 36,7 95,0
Summen af store engagementer 66,1 70,8 157,4 155,7 276,8
Årets nedskrivningsprocent 3,1 1,7 0,7 0,0 0,0
*Nøgletallene er beregnet efter Finanstilsynets definitioner 
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Nye ledelses- og ejerforhold i FIH Erhvervs-
bank A/S 
Den 6. januar 2011 blev FIH Holding A/S’ (FIH Holding) køb af 99,89 procent af aktierne i 
FIH Erhvervsbank A/S gennemført. FIH Holding er det fælles holdingselskab for konsortiet 
bestående af Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), PFA Pension, Forsikringsaktiesel-
skab (PFA), Folksam ömsesidig livsförsikring/Folksam ömsesidig sakförsäkring (Folksam) 
og C.P. Dyvig & Co. A/S (C.P. Dyvig). Det forventes, at FIH Holding i løbet af første kvartal 
2011 vil erhverve de resterende 0,11 procent af aktierne i FIH Erhvervsbank A/S. De nye 
ejere af FIH repræsenterer tre af de største skandinaviske institutionelle investorer og har 
hver især et godt forhåndskendskab til FIH. 

I forbindelse med gennemførelsen af købet tiltrådte tidligere fondsdirektør fra ATP Bjarne 
Graven Larsen som administrerende direktør i FIH, sidestillet med den hidtidige administre-
rende direktør Henrik Sjøgreen. Samtidig er topledelsesrepræsentanter fra hver af ejerkred-
sens respektive virksomheder tiltrådt bestyrelsen i FIH Erhvervsbank A/S. Bestyrelsen i FIH 
Erhvervsbank udgøres således af: Hans Skov Christensen (fortsættende formand), admini-
strerende direktør Lars Rohde og fondsdirektør Henrik Gade Jepsen (ATP), administrerende 
direktør Henrik Heideby (PFA), produktdirektør Daniel Eriksson (Folksam), administrerende 
direktør Christian Dyvig (C.P. Dyvig) samt tre medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. 

Bjarne Graven Larsen og Henrik Sjøgreen har sammen med en række ledende medarbejde-
re investeret i FIH Holding. Tilsammen ejer direktion og ledende medarbejdere 2,4 procent 
af aktiekapitalen i FIH Holding. Bjarne Graven Larsen og Henrik Sjøgreen ejer hver 0,5 
procent af aktierne i selskabet. 

De nye ejere styrker FIH og ikke mindst mulighederne for at udvikle banken i årene frem-
over. Eksempelvis har ATP i forbindelse med ejerskiftet tilbudt FIH en lånefacilitet på 10 
mia. kr., som sikrer fleksibilitet i likviditetsdisponeringen i de kommende år.  

Ejerkredsens ambition er at udvikle FIH til Danmarks bedste erhvervs- og investeringsbank. 
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Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

FIH KONCERNEN I 2010 
2010 bød på en bedring af det økonomiske klima både i den finansielle sektor og blandt 
FIHs kunder, selvom den finansielle krise fortsat påvirker visse kundesegmenter, som har 
udfordringer i relation til at skabe rentabel drift. 2010 har generelt været præget af en spi-
rende optimisme, og i andet halvår har der været en voksende investeringslyst i virksomhe-
derne.  

Årets resultat efter skat for 2010 i FIH koncernen (FIH) blev på 524,6 mio. kr., hvilket er 513,1 
mio. kr. højere end i 2009. Resultat før skat er 316,3 mio. kr., eller 464,1 mio. kr. højere end i 
2009. Årets resultat henlægges fuldt ud til reserverne. Efter den foreslåede henlæggelse vil 
egenkapitalen udgøre 8.334 mio. kr. og basiskapitalen 11.778 mio. kr. 

De største bidrag til årets resultat har været udviklingen i bankens netto rente- og gebyrind-
tægter, nedskrivningerne på udlån samt kursgevinsten på Pandora A/S. Bankens netto 
rente- og gebyrindtægter er faldet 3 procent på grund af højere fundingomkostninger samt 
en reduceret udlånsbalance, der dog delvis opvejes af øgede rentemarginaler på udlånene. 
Nedskrivningerne har været væsentligt højere end normalt på grund af en mere konservativ 
værdiansættelse af bankens sikkerheder sidst på året samt forøgelse af FIHs gruppevise 
nedskrivninger. Pandora A/S har påvirket bankens indtjening positivt efter børsnoteringen af 
selskabet i oktober.  

FIHs forretningsområder har haft en forskelligartet udvikling i 2010. FIHs udlånsforretning 
Banking har holdt indtjeningsniveauet i resultatet før nedskrivninger. Efter nedskrivningerne 
er resultatet negativt, hvilket ikke er tilfredsstillende. Det andet forretningsområde Capital 
Markets har opnået et tilfredsstillende resultat bl.a. som følge af rådgivningssalg til FIHs 
udlånskunder. Samtidig er der skabt en væsentlig indtjening i Trading baseret på en kombi-
nation af flow- og positionsindtjening aflejret fra FIHs øvrige aktivitetsområder, ligesom 
Treasury Portfolio har formået at skabe en god forrentning af egenbeholdningen. Det tredje 
forretningsområde Corporate Finance har ligeledes haft en tilfredsstillende indtjening, hvor 
de har opnået vækst i omsætningen og således fastholdt den markedsledende position i 
markedet for virksomhedshandler.

Der har i 2010 været meget fokus på bankernes likviditet primært på grund af Bankpakke I’s 
udløb. FIH har gennem 2010 haft tilstrækkelig likviditetsoverdækning i overensstemmelse 
med bankens fundingstrategi, og overdækningen udgør 71,4 procent ved udgangen af 2010. 
Ejerskiftet var en medvirkende årsag til, at FIH havde en stærk likviditet ved udgangen af 
2010.  

FIHs målsætning er at opretholde en solvensgrad, der er væsentligt højere end de regulato-
riske krav, for at sikre at banken kan fortsætte sine aktiviteter også i økonomisk ugunstige 
konjunkturer. FIHs solvens udgør 15,4 procent ved udgangen af 2010 mod 13,8 procent ved 
udgangen af 2009. Resultatet af FIHs egen solvensbehovsanalyse viser et solvensbehov på 
9,9 procent mod 9,8 procent ved udgangen af 2009. Med en solvensmæssig overdækning 
på 5,5 procentpoint mod 4,0 procentpoint ved udgangen af 2009 er målsætningen om en høj 
solvensgrad opfyldt. 
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NYT STRATEGISK FOKUS 
Efter ejerskabssituationen er blevet afklaret, har FIH påbegyndt arbejdet med en ny strategi. 
Udgangspunktet er en fortsættelse af den eksisterende forretning, men med en reduktion i 
FIHs samlede risikoprofil og fundingbehov samt en yderligere styrkelse af og fokusering på 
FIHs position på udvalgte områder. 

Det initiale fokus vil være at øge FIHs profitabilitet i kerneforretningen, hvilket bl.a. vil medfø-
re en reduktion af FIHs udlånsbalance og risikoprofil, hvorved FIH vil sikre et lavere funding-
behov og et bedre fundament for adgang til at låne på de internationale kapitalmarkeder. De 
følgende indsatsområder er initialt identificeret: 

 Refokusering af eksisterende forretning: En relativ styrkelse af udlånsporteføljens forde-
ling over mod danske erhvervsvirksomheder. Et øget fokus på særligt mellemstore danske 
erhvervsvirksomheder vil ske samtidig med en reduktion af ejendomsfinansiering. Aktivite-
terne i Acquisition Finance (tidligere Structured Finance) vil fortsætte på samme niveau 
som hidtil. Derimod vil Private Equity området blive afviklet, og FIH vil således ikke foreta-
ge nye investeringer inden for dette område.  

 Reduceret risikoprofil: Reduktionen i Property Finance og Private Equity vil være medvir-
kende til den ønskede reduktion af risikoprofilen. I tillæg vil FIH i de kommende år forbe-
rede sig på udløb og refinansiering af udstedte statsgaranterede obligationer med forfald i 
henholdsvis 2012 og 2013 gennem en reduktion af behovet for funding fra kapitalmarke-
derne. Dette vil bl.a. ske ved at anvende alternative fundingkilder samt gennem reduktion 
af koncentrationsrisici ved at nedbringe andelen af store engagementer. Endvidere vil der 
være et særskilt fokus på at genopbygge indlånsbasen. 

 Ny forretning: Som et tredje element vil der blive iværksat en række tiltag for at øge ande-
len af indtjeningen fra gebyrer og provisionsindtægter og dermed mindske andelen af ba-
lancekrævende indtjening. Hidtidige og nye aktiviteter i Capital Markets og Corporate 
Finance vil være bærende for indfrielse af dette fokusområde. Herudover vil FIHs mulig-
hed for igen at kunne udbyde realkreditlån gennem samarbejde med et dansk realkredit-
institut have en høj prioritet. 

 Fundament for vækst: Endelig vil der være et særskilt fokus på at optimere systemer og 
processer, således at FIH vil stå styrket til at håndtere både eksisterende og nye forret-
ninger. FIH ønsker bl.a., at benytte muligheden for at anvende egne risikostyringssyste-
mer til vurdering af kreditkvalitet af lån og kreditter ved fastsættelse af krav til 
kapitaldækning som Basel II-regelsættet har åbnet op for. Der vil fortsat være fokus på at 
holde en lav omkostningsbase. 

FIHS RATING 
Prisen på FIHs funding afhænger bl.a. af, at eksterne investorer har en positiv opfattelse af 
FIHs kredithistorie og kreditkvalitet. En central part i den sammenhæng er ratingbureauet 
Moody’s Investor Services (Moody’s). FIH har en kreditrating fra Moody’s, der er udtrykt i en 
langsigtet deposit- og seniorgældsrating på Baa3 og en kortsigtet deposit- og gældsrating 
på Prime-3. Begge ratings er ”under review for possible downgrade”, hvilket er et resultat af 
en lang periode med stor uklarhed om ejerskabet samt usikkerhed knyttet til effekterne af 
finanskrisen. 

Umiddelbart efter annonceringen af ejerskiftet valgte Moody’s den 6. oktober 2010 at foreta-
ge en positiv revurdering af FIHs selvstændige rating (Bank Financial Strength Rating - 
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BFSR) fra D- til D. Den 14. januar 2011 valgte Moody’s at forlænge sit review af FIHs kredit-
ratings, da ratingbureauet ønsker at vurdere påvirkningen af ejerskiftet. FIHs strategi har 
bl.a. til formål at forbedre ratingen for såvel den langsigtede gældsrating som den kortsigte-
de depositrating.  

LIKVIDITET 
Deltagelse i bankpakkerne har muliggjort, at FIH også i 2010 har foretaget en række stats-
garanterede obligationsudstedelser.  

Som følge af obligationsudstedelserne har FIH i perioder af 2010 haft betydelig overskudsli-
kviditet, som primært har været placeret i obligationsbeholdningen. I overensstemmelse 
med bankens fundingstrategi for 2010 faldt likviditetsoverdækningen frem mod udløb af 
Bankpakke I. 

I forbindelse med ejerskiftet har ATP tilbudt en ny lånefacilitet på 10 mia. kr. til FIH. Lånefa-
ciliteten vil sikre banken fleksibilitet i likviditetsdisponeringen. Det øgede likviditetsberedskab 
giver FIH optimale vilkår til at planlægge og eksekvere fremtidige obligationsudstedelser 
under hensyntagen til udviklingen på de internationale kapitalmarkeder. Samtidig har ejer-
skiftet betydet, at et fald i indlån fra private og institutionelle kunder gennem de første tre 
kvartaler af 2010 blev vendt til en stigning i fjerde kvartal. 

REGULATORISKE TILTAG I 2010 OG 2011 

Tilsynsdiamanten 
Finanstilsynet introducerede i sommeren 2010 Tilsynsdiamanten, som fastlægger en række 
særlige risikoområder med angivelse af grænseværdier, som pengeinstitutter bør ligge in-
den for fra ultimo 2012. Risikoområderne i Tilsynsdiamanten er: 

 Summen af store engagementer skal være under 125 procent af basiskapitalen 
 Udlånsvæksten skal være under 20 procent årligt 
 Funding-ratio’en skal være under 1 
 Instituttets ejendomseksponering må maksimalt udgøre 25 procent 
 Likviditetsdækningen skal være over 50 procent. 

FIH opfylder ved udgangen af 2010 fire ud af de fem ovenstående mål. Derudover vil græn-
seværdien for ejendomseksponering være opfyldt senest ved udgangen af 2012, jf. den nye 
forretningsstrategi.

Afviklingsberedskab 
I sommeren 2010 vedtog Finanstilsynet en bekendtgørelse vedrørende afviklingsberedskab 
om håndtering af nødlidende pengeinstitutter. Bekendtgørelsen pålægger alle pengeinstitut-
ter at have systemer, der sikrer, at pengeinstituttet kan tilvejebringe de informationer, der er 
nødvendige inden for 24 timer, såfremt en krisesituation er forestående, og pengeinstituttet 
hurtigt skal lade sig afvikle. 

Af bekendtgørelsen om afviklingsberedskab fremgår det, at pengeinstituttets eksterne revi-
sion senest i forbindelse med årsregnskabet for 2010 skal gennemgå afviklingsberedskabet 
og erklære hvorvidt afviklingsberedskabet er etableret og opfylder kravene. I den forbindelse 
har Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab gennemgået FIHs nyetablerede afvik-
lingsberedskab og har i januar 2011 erklæret, at lovens krav er opfyldt.
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Aflønningspolitik 
Folketinget vedtog i december 2010 en ændring til lov om finansiel virksomhed, der bl.a. 
indeholder regler for pengeinstitutternes aflønningspolitik. Som en konsekvens heraf har 
bestyrelsen vedtaget en ny aflønningspolitik for FIH, der bl.a. fastsætter et loft på de variable 
løndele til bestyrelse, direktion og ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virk-
somhedens risikoprofil. I FIH drejer det sig ud over bestyrelsen og direktionen om ca. ti 
ansatte.

Kapitalkrav/Basel III 
Med udgangspunkt i de seneste års finansielle krise har Basel-komiteen identificeret flere 
faktorer bag bankernes finansielle vanskeligheder og har på den baggrund udarbejdet et nyt 
sæt anbefalinger for banker (Basel III: A global regulatory framework for more resilient 
banks and banking systems), som definerer nye standarder for kapital og likviditet (Basel III-
anbefalingerne). FIH forventer, at anbefalingerne vil blive indarbejdet i EU-lovgivningen og 
dermed også i dansk lovgivning i løbet af de kommende år.  

FIH har analyseret den forventede påvirkning af Basel III-anbefalingerne både for den nu-
værende forretningsmodel og for gennemførsel af bankens nye forretningsstrategi. FIH 
forventer ikke, at de kommende Basel III-anbefalinger vil have negative konsekvenser for 
gennemførelse af disse initiativer. På trods af at Basel III-anbefalingerne vil reducere FIHs 
kapitalbuffer, er FIH fuldt ud i stand til at møde de nye kapitaldækningsregler med en kom-
fortabel margin til de lovmæssige krav. 

BANKPAKKERNE 
På grund af FIHs uafklarede ejerforhold i 2009 og frem til september 2010 har der i denne 
periode været meget fokus på Bankpakke I og II. 

Ultimo september 2010 udløb Bankpakke I, hvilket betød, at indskud og långivere ikke læn-
gere var omfattet af en statsgaranti. FIHs omkostninger til Bankpakke I bestod i 2010 af 
henholdsvis en garantiprovision for deltagelsen i Det Private Beredskab samt en hensættelse 
til tabsgarantien. Garantiprovisionen var i 2010 på 244,2 mio. kr. og derudover har FIH hensat 
yderligere 181,4 mio. kr. til tabsgarantien over for Det Private Beredskab. Hensættelsen dæk-
ker herefter hele FIHs andel af garantien på 10 mia. kr. 

I 2009 stillede Finansiel Stabilitet A/S, på vegne af den danske stat, en rammegaranti til rådig-
hed for FIH for udstedelser på op til 50 mia. kr. I henhold til aftalevilkårene kunne FIH indtil den 
31. december 2010 ansøge om statsgaranti for udstedelser med en løbetid på op til tre år. Ved 
udgangen af juni 2010 anvendte FIH denne ramme fuldt ud ved udstedelse af de sidste to 
statsgaranterede obligationer på henholdsvis 6 mia. kr. og 560 mio. EUR, svarende til 10,2 
mia. kr. Disse obligationer blev ikke solgt i markedet, men indgår som en del af FIHs likvidi-
tetsstyring. Ved udnyttelse af rammen er FIH nu fuldt finansieret i hele 2011. 

Ved en ekstraordinær generalforsamling i januar 2011 vedtog generalforsamlingen, at den 
ikke ønsker at tilkendegive nogen holdning til, om FIH vil benytte afviklingsordningen i lov 
om finansiel stabilitet (deltagelse i Bankpakke III).  
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Årets resultat 
FIH koncernens resultat efter skat udgør 524,6 mio. kr. i 2010, hvilket er omkring 200 mio. 
kr. højere end forventet ved indgangen til 2010. De væsentligste poster, der påvirker resulta-
tet, er som følger; Nettorente- og gebyrindtægterne er faldet 3 procent siden 2009 og er 
påvirket af en højere garantiprovision til de statsgaranterede obligationsudstedelser, en 
faldende udlånsbalance samt en højere rentemarginal. Kursreguleringerne er positivt påvir-
ket af Axcel III-fonden via Pandora A/S, der blev børsnoteret i oktober 2010.

Nedskrivningerne har påvirket årets resultat negativt, idet der sidst på året 2010 blev anlagt 
en mere konservativ værdiansættelse af FIHs sikkerheder, hvilket påvirkede enkelte større 
engagementer. Ligeledes blev de gruppevise nedskrivninger forøget. Et fald i omkostninger-
ne har påvirket resultatet positivt i 2010, og kan relateres til lavere personaleomkostninger 
samt lavere omkostninger til Bankpakke I, der udløb efter tredje kvartal 2010. Skat påvirker 
ligeledes årets resultat positivt, idet der på grund af nedskrivningerne er underskud på den 
ordinære bankdrift, og FIH dermed kan indregne et skattemæssigt aktiv. 

NETTO RENTE- OG GEBYRINDTÆGTER 
Netto rente- og gebyrindtægterne er faldet med 42,5 mio. kr. i forhold til 2009, hvilket skyl-
des en række faktorer, som forklaret nedenfor.  

Renteniveauet har været lavere i 2010 end i 2009, hvilket har resulteret i en forholdsmæssig 
forskydning i niveauet for renteindtægter og renteudgifter. Renteindtægter er i alt faldet med 
1.242,0 mio. kr. fra 2009 til 2010, og i samme periode er renteudgifterne faldet med 1.145,0 
mio. kr.

Udlånsbalancen er reduceret med 9,6 procent i 2010, mens rentemarginalerne modsat er 
øget med ca. 0,3 procentpoint for at imødekomme FIHs øgede fundingomkostninger og 
ændringen i kundernes risikoprofil – to forhold, som er opstået i kølvandet på finanskrisen. 
Den primære årsag til reduktionen af udlånsbalancen er ordinære tilbagebetalinger under 
eksisterende aftaler. Herudover har et lavere investeringsbehov hos kunderne medført lave-
re efterspørgsel efter nye lån. Samlet er renteindtægter fra udlån mv. i 2010 faldet med 
745,6 mio. kr. i forhold til 2009.  

Endvidere er renteindtægter fra obligationer faldet til 848,2 mio. kr. mod 1.687,2 mio. kr. i 
2009 ligeledes som følge af et lavere renteniveau, men også en lavere gennemsnitlig obliga-
tionsbeholdning i 2010 end i 2009.  

Samlet er renteindtægterne faldet fra 4.384,4 mio. kr. til 3.142,4 mio. kr. i 2010. 

Renteudgifter til obligationsudstedelser er steget med 223,5 mio. kr. i forhold til 2009, som 
følge af yderligere udstedelser af statsgaranterede obligationer, samt en forhøjelse af provi-
sionen på statsgarantien på obligationsudstedelser i fjerde kvartal 2010. Frem til udløbet af 
Bankpakke I den 30. september 2010 betalte FIH 27,1 mio. kr. i garantiprovision om måne-
den under ”Andre driftsudgifter” for deltagelse i bankpakken og betalte kun en reduceret 
provision på statsgarantien på obligationsudstedelserne. Efter Bankpakke I’s udløb betaler 
FIH den fulde provision, som indgår som en renteudgift.  
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Renteudgifter til indlån er i 2010 faldet med 1.152,7 mio. kr. i forhold til 2009, hvilket dels 
skyldes, at obligationsudstedelser har erstattet indlån samt at FIH i 2010 ikke udnyttede den 
daværende ATP-facilitet i modsætning til 2009. Renteudgifter til efterstillede kapitalindskud 
er i 2010 steget med 97,5 mio. kr. i forhold til 2009 og udgør nu 275,9 mio. kr. Stigningen 
skyldes, at hybrid kernekapital blev optaget medio 2009, mens renteudgiften i 2010 dækker 
hele året. 

Samlet er renteudgifterne faldet fra 3.084,3 mio. kr. i 2009 til 1.939,3 mio. kr. i 2010. 

Gebyr- og provisionsindtægter er i 2010 steget med 70,0 mio. kr. og udgør 237,6 mio. kr. 
Årsagen til de stigende gebyrindtægter skyldes især, at omsætningen i Corporate Finance 
er steget fra 80 mio. kr. i 2009 til 132,9 mio. kr. i 2010.  

(mio. kr.) 2010 2009
Netto rente- og gebyrindtægter 
Renteindtægter   
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker  63,1 48,4 
Udlån og andre tilgodehavender 2.255,8 3.001,4 
Obligationer 848,2 1.687,2 
Afledte finansielle instrumenter i alt -29,0 -354,6
Øvrige renteindtægter 4,3 2,0 
Renteindtægter i alt 3.142,4 4.384,4 
Renteudgifter 
Kreditinstitutter og centralbanker 302,1 617,1
Indlån og anden gæld 179,3 1.332,0 
Udstedte obligationer 1.180,2 956,7
Efterstillede kapitalindskud 275,9 178,4
Øvrige renteudgifter 1,8 0,1 
Renteudgifter i alt 1.939,3 3.084,3 
Netto renteindtægter 1.203,1 1.300,1 
Udbytte af aktier mv. 0,1 1,7 
Gebyrer og provisionsindtægter 237,6 167,6
Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 47,7 33,8 
Netto rente- og gebyrindtægter 1. 393,1 1.435,6 
Kursregulering af Axcel III-fonden 1.284,3 330,6 
Øvrige kursreguleringer  354,7 180,1 
Kursreguleringer i alt 1.639,0 510,7 
Andre driftsindtægter 84,2 108,6 
Gennemsnitlige rentebærende aktiver og passiver 
Rentebærende aktiver 92.143 111.169 
Rentebærende passiver 96.531 109.470 
Rentemarginaler mv.  
Renteindtægter/rentebærende aktiver i alt 3,4 % 3,9 % 
Renteudgifter/rentebærende passiver i alt 2,0 % 2,8 % 
Gennemsnitlig rentemarginal 1,4 % 1,1 % 
Netto renteindtægter/rentebærende aktiver 1,5 % 1,3 % 
Udlån – gennemsnitlig rente  
Rente af udlån 2.255,8 3.001,4 
Gennemsnitlig udlånssaldo før nedskrivninger 60.429 67.464
Gennemsnitlig rente på udlån 3,7 % 4,4 % 
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KURSREGULERINGER 
Kursreguleringerne udgør 1.639,0 mio. kr., hvilket er 1.128,3 mio. kr. højere end i 2009.  

(mio. kr.) 2010 2009

Kursreguleringer 
Udlåns hedge 23,4 17,3
Funding hedge 9,5 -0,8
Investeringsejendomme inkl. afdækning 4,3 -69,0
Realkreditudlån, inkl. afdækning 2,8 -1,2
Obligationer og tilknyttede derivater 268,2 9,7
Andre derivater -7,0 42,8
Tilbagekøb af udstedte obligationer og efterstillede kapitalindskud 15,7 244,1
Aktieoptioner 6,9 10,4
Valuta -16,4 45,7
Kursregulering af Axcel III-fonden 1.284,3 330,6
Øvrige aktier 47,3 -118,9
I alt 1.639,0 510,7

Den primære post under kursreguleringer består af kursregulering af unoterede aktier på 
1.331,6 mio. kr. Via Axcel III-fonden ejer FIH indirekte en andel af Pandora A/S, som blev 
børsnoteret den 5. oktober 2010. Børsnoteringen af Pandora A/S har medført en kraftig 
stigning i selskabets markedsværdi og giver FIH en indtægt under kursreguleringer på i alt 
1.284,3 mio. kr. i 2010. På grund af en lock-up klausul er Axcel III-fonden forpligtet til at 
beholde Pandora-aktierne frem til oktober 2011. FIH har som følge heraf i værdiansættelsen 
anvendt en kurs på Pandora, som er 15 procent lavere end børskursen ultimo 2010. 

Kursregulering af obligationer inkl. derivater udgør 268,2 mio. kr. mod 9,7 mio. kr. sidste år. I 
første halvår af 2010 var der positive kursreguleringer på obligationsbeholdningen som følge 
af et lavt renteniveau. I andet halvår af 2010 er renten steget, hvilket har medført negative 
kursreguleringer på obligationsbeholdningen, der dog er positive for året som helhed. I 2009 
foretog FIH tilbagekøb af egne udstedte obligationer og supplerende kapital på i alt 1.280,9 
mio. kr., hvilket har givet en positiv kursregulering under obligationer på 244,1 mio. kr. Til 
sammenligning har FIH i 2010 foretaget tilbagekøb for i alt 834,0 mio. kr., hvilket giver en 
indtægt under kursreguleringer på 15,7 mio. kr. Tilbagekøbene i 2009 blev foretaget på 
baggrund af en meget lav prissætning af FIHs gæld bl.a. som følge af FIHs uafklarede ejer-
forhold.  

Investeringsejendomme (operationel leasing) er dagsværdireguleret med 4,3 mio. kr. En del 
af værdireguleringerne svarer til afdragsdelen på leasingydelsen, som indtægtsføres under 
posten ”Andre driftsindtægter”. I 2009 blev der foretaget værdiregulering på -55,1 mio. kr. 
vedrørende leasingejendomme, hvor leasingtagerne ikke har været i stand til at betale lea-
singydelsen. Værdireguleringen blev tilbageført i 2010, hvor FIH solgte ejendommene. 

ANDRE DRIFTSINDTÆGTER 
Andre driftsindtægter udgjorde 84,2 mio. kr. eller 24,4 mio. kr. mindre end i 2009.  

Indtægten i 2009 var positivt påvirket af regulering af moms og lønsumsafgift fra tidligere år, 
som tilsammen gav en indtægt på 9,2 mio. kr. I 2010 er der ikke reguleret moms mv. i væ-
sentlig grad. Den største post under andre driftsindtægter er lejeindtægter fra investerings-
ejendomme. I 2010 er investeringsejendommene faldet med 220,9 mio. kr., hvilket har 
resulteret i en lavere lejeindtægt. 
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OMKOSTNINGER
Omkostningerne er i 2010 faldet med 140,0 mio. kr. i forhold til 2009, hvilket svarer til 13,8 
procent. Faldet kan tilskrives tre forhold; et fald i garantiprovisionen til Bankpakke I på 77,4 
mio. kr. i forhold til 2009, reducerede udgifter til personale og administration på 57,9 mio. kr. 
samt lavere afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver i forhold til 2009.  

Udgifter til garantiprovisionen under Bankpakke I faldt fra 321,6 mio. kr. i 2009 til 244,2 mio. 
kr. i 2010, hvilket skyldes udløb af Bankpakke I ultimo september 2010. 

Faldet i udgifter til personale og administration skyldes, at FIH i januar 2009 foretog en refo-
kusering af banken, som medførte en væsentlig reduktion af medarbejderantallet. Det gen-
nemsnitlige antal medarbejdere i 2010 udgør 355 mod 379 i 2009.  

(mio. kr.) 2010 2009
Omkostninger 
Udgifter til personale og administration 607,5 665,4
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 25,6 30,3
Andre driftsudgifter 244,2 321,6
I alt  877,3 1.017,3

NEDSKRIVNINGER
I 2010 har FIH haft nedskrivninger på 1.922,6 mio. kr., hvilket er højere end i 2009, hvor 
nedskrivningerne udgjorde 1.177,0 mio. kr. I 2010 udgør hensættelsen til garantier under 
Bankpakke I 181,4 mio. kr. mod 208,1 mio. kr. i 2009. Hensættelsen ultimo december 2010 
dækker hele FIHs andel af garantien på 10 mia. kr.  

Nedskrivningerne i 2010 er på et meget højt niveau og er højere end forventningerne til 
2010. Det øgede nedskrivningsbehov er ikke udtryk for væsentlige forringelser i FIHs kredit-
engagementer, men skyldes, at der er anlagt en mere konservativ værdiansættelse af sik-
kerhederne for engagementerne samt sket en forøgelse af FIHs gruppevise nedskrivninger. 
Der er således ingen nye svage sager af væsentlig betydning.

Af årets udgiftsførte nedskrivninger på 1.922,6 mio. kr. udgør nye nedskrivninger 2.052,0 
mio. kr. i forhold til 1.245,5 mio. kr. i 2009, mens der er tilbageført 126,0 mio. kr. af tidligere 
års nedskrivninger mod 65,7 mio. kr. i 2009. Der er indgået 3,4 mio. kr. på tidligere afskrev-
ne fordringer. Årets konstaterede tab er på 498,2 mio. kr. mod 489,7 mio. kr. i 2009. 

Den samlede nedskrivningssaldo udgør i alt 4,1 procent af det samlede udlån. Nedskriv-
ningssaldoen på i alt 2.611,8 mio. kr. er fordelt med 1.113,4 mio. kr. på Corporate Banking, 
609,9 mio. kr. på Property Finance og 454,5 mio. kr. på Acquisition Finance. Det resterende 
beløb på 434,0 mio. kr. vedrører Det Private Beredskab. 
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(mio. kr.) 2010 2009
Udlån og garantier, nedskrivninger i alt 
Nedskrivninger, primo 1.184,0 493,9
Tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger 126,0 65,7
Nedskrivninger i perioden 2.052,0 1.245,5
Konstateret tab 498,2 489,7
Nedskrivninger i alt, ultimo 2.611,8 1.184,0
Nedskrivninger på udlån og garantidebitorer 1.922,6 1.177,0
Konstaterede tab 498,2 489,7
Indgået på tidligere afskrevne debitorer 3,4 2,8
Konstaterede tab, netto 494,8 486,9
Akkumulerede nedskrivninger på udlån og garantidebitorer 
i procent af udlån og garantier ultimo året  4,1 % 1,7 %
Akkumulerede nedskrivninger på udlån og garantidebitorer 
i procent af udlån og garantier ultimo året – ekskl. hensættelse til 
tabsgaranti overfor Det Private Beredskab  3,5 % 1,4 %
Tab og nedskrivninger på debitorer 
i procent af udlån og garantier ultimo året  3,1 % 1,7 %
Konstaterede tab, netto,  
i procent af nedskrivningssaldo primo året  41,8 % 98,6 %

RESULTAT AF KAPITALANDELE I ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER 
Resultatet af kapitalandele i associerede virksomheder er i 2010 -0,1 mio. kr. mod -8,4 mio. 
kr. i 2009. 

SKAT
I 2010 udgør skatten en indtægt på 208,3 mio. kr., mens der i 2009 var en indtægt på 159,3 
mio. kr. Den effektive skatteprocent for 2010 er -65,9 procent, baseret på et positivt regn-
skabsmæssigt resultat før skat. For 2009 var den effektive skatteprocent 107,5 procent, 
baseret på et negativt regnskabsmæssigt resultat før skat. 

Udskudt skat på udlån er reduceret væsentligt som følge af ændring af skattemæssigt ind-
regningsprincip for fordringer. Udskudt skat på aktier er baseret på urealiserede aktieavan-
cer på unoterede aktier. 

BALANCE
Det samlede udlån er faldet med 6.140 mio. kr., eller 9,6 procent og udgjorde i alt 57.994 
mio. kr. ultimo 2010. Faldet skyldes primært ordinære afdrag på udlånsporteføljen. 

Obligationsbeholdningen udgjorde 32.337 mio. kr. ultimo 2010 mod 51.396 mio. kr. primo 
året. En væsentlig årsag til faldet er en reduktion af den overskudslikviditet, som FIH opnåe-
de som følge af udstedelse af statsgaranterede obligationer i 2009.  

Beholdningen af aktier og kapitalandele i associerede virksomheder udgjorde 2.406 mio. kr. 
mod 1.798 mio. kr. primo året. Stigningen skyldes i al væsentlighed kursreguleringen af 
Axcel III-fonden.

Under immaterielle aktiver er der i 2010 aktiveret udviklingsprojekter med 22 mio. kr. mod 4 
mio. kr. i 2009, hvorefter saldoen efter årets afskrivninger udgjorde 42 mio. kr. ultimo 2010. 
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Andre aktiver består primært af finansielle instrumenter som tilsammen udgør 9.395 mio. kr. 
ved udgangen af 2010. Herudover udgør uafviklede handler på aktivsiden 1.440 mio. kr., 
mens øvrige aktiver, herunder tilgodehavende renter, udgør 2.041 mio. kr. Andre passiver 
består primært af finansielle instrumenter, som tilsammen udgør 7.548 mio. kr. ved udgan-
gen af 2010. Herudover udgør uafviklede handler på passivsiden 2.602 mio. kr., mens øvri-
ge passiver, herunder bl.a. skyldige renter, udgør 1.092 mio. kr.  

Efterstillede kapitalindskud udgjorde 4.466 mio. kr., hvilket er 166 mio. kr. højere end primo 
året. FIH har ikke foretaget tilbagekøb af supplerende kapital i 2010. Udviklingen i efterstille-
de kapitalindskud skyldes værdireguleringer på 166 mio. kr. 

Egenkapitalen udgjorde ved årets begyndelse 7.820 mio. kr. Der udbetales ikke udbytte for 
2010, hvorfor årets resultat henlægges til reserverne. Egenkapitalen udgør herefter 8.334 
mio. kr.

AFKAST-NØGLETAL 
2010 2009

Egenkapitalforrentning p.a., før skat (procent) 3,9 -1,9 
Egenkapitalforrentning p.a., efter skat (procent) 6,5 0,1 
C/I-ratio (Omkostninger i forhold til samlede indtægter) 28,2 49,5

Forrentningen af egenkapitalen p.a. før skat udgør 3,9 procent i 2010, mens forrentningen af 
egenkapitalen efter skat p.a. udgør 6,5 procent. Det er en markant fremgang i forhold til 
2009, hvor de tilsvarende tal var henholdsvis -1,9 procent og 0,1 procent.  

Som det fremgår af tabellen ovenfor, er C/I-ratioen på 28,2 procent i 2010, hvilket er en 
forbedring på 21,3 procentpoint i forhold til 2009. Faldet i C/I-ratioen skyldes i al væsentlig-
hed kursreguleringene på Axcel III-fonden, som ikke forventes at være på samme niveau i 
2011. 

SOLVENS 
Solvensprocenten udgør ultimo 2010 15,4 procent mod 13,8 procent ultimo 2009. Kerneka-
pitalprocenten er steget til 13,3 procent ultimo 2010 mod 11,4 procent ultimo 2009. Stignin-
gen i henholdsvis solvensprocent og kernekapitalprocent skyldes, at risikovægtede poster er 
faldet i forhold til 2009, mens basiskapitalen er uændret. FIHs målsætning er at opretholde 
en solvensgrad, der er væsentligt højere end de regulatoriske krav for at sikre, at banken 
kan fortsætte sine aktiviteter også i økonomisk ugunstige konjunkturer. Resultatet af FIHs 
egen solvensbehovsanalyse viser et solvensbehov på 9,9 procent mod 9,8 procent ved 
udgangen af 2009. Med en solvensmæssig overdækning på 5,5 procentpoint er målsætnin-
gen om en høj solvensgrad dermed opfyldt.  

USIKKERHED VED INDREGNING OG MÅLING 
Ved indregning og måling af visse aktiver og forpligtelser er der anvendt skøn, hvorfor vær-
diansættelsen kan være usikker. Disse skøn foretages af bankens ledelse i overensstem-
melse med regnskabspraksis og ud fra anerkendte værdiansættelsesmodeller, historiske 
erfaringer og forudsætninger, som ledelsen anser for at være forsvarlige og realistiske. De 
væsentligste skøn vedrører: 
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 Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender 
 Hensættelser på tab og garantier 
 Opgørelse af dagsværdier for finansielle instrumenter. 

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 honore-
re sine fremtidige forpligtelser helt eller delvist. Opgørelsen af hensættelser til tab på garan-
tier er forbundet med usikkerhed i vurdering af risikoen for, at garantien vil blive aktuel. 

I betragtning af de svagt forbedrede økonomiske konjunkturer og FIHs markante nedskriv-
ninger i 2010 er risikoen på bankens udlånsengagementer efter ledelsens vurdering lavere 
ved regnskabsaflæggelsen for 2010 end i 2009. Rentabiliteten har været presset på en 
række markeder, hvilket har påvirket bankens kunder, men de generelle finansieringsvilkår 
er igen blevet bedre. Målingen af bankengagementer afhænger, ud over indtjeningen hos 
bankens kunder, af bl.a. værdiansættelsen af sikkerheder. Værdiansættelsen af bankens 
sikkerheder afhænger i høj grad af ledelsens skøn over afkastkrav i ejendomsmarkedet. 
Ledelsens skøn over dagsværdierne på ejendomme tager udgangspunkt i ejendommens 
anvendelsesmuligheder, beliggenhed, niveau for udlejning, lejevilkår, stand, særlige karak-
teristika, lokalplaner mv. 

I de tilfælde, hvor banken har ydet finansiering eller i øvrigt deltager i kreditgivning med 
andre finansieringskilder, vil genforhandlinger, eventuelle omstruktureringer mv. skulle ske i 
samråd med en række yderligere finansieringskilder, hvilket påvirker målingen af bankenga-
gementer. Dette kan medføre en vis usikkerhed i genforhandlingssituationer, særligt hvis 
kunden er i økonomiske vanskeligheder. I opgørelsen af dagsværdien for finansielle instru-
menter, som ikke handles på et aktivt marked, er beregningen forbundet med skøn. Dags-
værdierne opgøres på baggrund af anerkendte værdiansættelsesmodeller samt 
inputvariable i form af rentekurver, volatilitetskurver, spreads mv. Værdiansættelsesmodel-
lerne diskonterer fremtidige pengestrømme og værdiansætter eventuelle optionselementer. 
Disse modeller er behæftet med en vis modelrisiko.  

Under anvendt regnskabspraksis uddybes de regnskabsmæssige skøn. Der foreligger her-
udover ingen særlige usikkerheder, som har påvirket indregning og måling i årsrapporten. 

BEGIVENHEDER EFTER BALANCEDAGENS AFSLUTNING 
Efter balancedagens afslutning er FIH Holdings køb af 99,89 procent af aktierne i FIH Er-
hvervsbank A/S gennemført. Transaktionen har ikke påvirket det økonomiske resultat i 
2010. FIH skal som en del af den indgåede købsaftale indfri det efterstillede kapitalindskud 
på 100 mio. EUR med endeligt udløb 22. september 2012, som er ejet af 
Kaupthing/Sedlabanki. Det gennemføres ved at udnytte en call option med virkning pr. 22. 
marts 2011. I forbindelse med, at Amagerbanken A/S (Amagerbanken) har indgivet kon-
kursbegæring og er overdraget til et datterselskab under Finansiel Stabilitet A/S har FIH 
Erhvervsbank A/S opgjort sin samlede eksponering. FIH indgik i 2007 en finansiel kontrakt 
med Amagerbanken med udløb i december 2012. Baseret på den foreløbigt opgjorte divi-
dende er FIHs maksimale tabsrisiko 6,2 mio. EUR på kontrakten. FIH har derudover ikke 
eksponering mod Amagerbanken i form af kreditfaciliteter, obligationsbeholdning med tabs-
risiko eller aktier. FIHs andel af sektorens indeståelse over for Garantifonden for Indskydere 
er 0,26 procent. Herudover er der ikke indtruffet særlige begivenheder efter balancedagens 
afslutning, som påvirker det økonomiske resultat. 
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VÆSENTLIGE RISICI OG USIKKERHEDSFAKTORER I 2011 
Kursregulering af Axcel III-fonden vil fortsat udgøre en væsentlig usikkerhed for FIHs resul-
tat i 2011. Herudover vil nedskrivningsbehovet på både individuelle og gruppevise nedskriv-
ninger fortsat udgøre en usikkerhedsfaktor for FIH, om end usikkerheden er væsentligt 
reduceret som følge af den konservative værdiansættelse af sikkerhederne for engagemen-
terne ved udgangen af 2010.  

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 
FIHs anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til 2009.
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Udsigterne for FIH i 2011 
FIH forventer, at den økonomiske udvikling i 2011 vil være en fortsættelse af 2010. 

FIHs udlånsvolumen ventes reduceret indenfor Property Finance som følge af den ændrede 
strategi. Renteindtægterne fra udlån vil som konsekvens udvise et fald på trods af øgede 
rentemarginaler.  

Renteudgifter til udstedte obligationer forventes at stige bl.a. som følge af den øgede provi-
sionsbetaling fra fjerde kvartal 2010. Netto rente- og gebyrindtægterne forventes samlet at 
falde i 2011.  

Kursreguleringerne forventes at falde markant fra 2010 til 2011, hvilket hænger sammen 
med et ekstraordinært højt niveau i 2010 (børsnoteringen af Pandora A/S) og illustrerer 
således ikke en negativ udvikling i 2011.  

FIH vil fortsat have fokus på at holde en lav omkostningsbase. For 2011 forventes et mar-
kant lavere nedskrivningsbehov end i 2010 som følge af en høj akkumuleret nedskrivnings-
saldo ultimo 2010 samt den forventede bedring af de økonomiske konjunkturer.  

Samlet set forventes resultatet før nedskrivninger og skat for 2011 at være i niveauet 700 
mio. kr.

fIH ÅrSraPPOrT 2010  •  21



22 • F I H  Å R S R A P P O R T  2 0 1 0
22  •  fIH ÅrSraPPOrT 2010



                 

F I H  Å R S R A P P O R T  2 0 1 0  •  23

Funding og likviditet 
2010 var præget af flere perioder med uro på de internationale finansielle markeder. Usik-
kerheden omkring først Grækenland og siden Irlands evne til at kunne servicere deres gæld 
medførte, at de internationale markeder for senior usikret gæld i flere perioder var svært 
tilgængelige selv for højtratede banker. Mange banker udnyttede i stedet muligheder i f.eks. 
covered bond markedet, der ikke i samme grad var ramt af usikkerheden. 

I Danmark udløb Bankpakke I den 30. september 2010 uden den store dramatik, da flere 
danske banker havde forberedt sig ved at udstede statsgaranterede obligationer under den 
individuelle statsgaranti. Denne mulighed udløb den 31. december 2010.  

FIH fulgte gennem 2010 fundingstrategien, som blev skitseret i årsrapporten for 2009. Usik-
kerheden om FIHs ejerforhold og Moody’s rating medførte som ventet, at FIH ikke havde 
adgang til senior usikret funding til acceptable priser, og samtidig kom såvel indlånsbasen 
som volumen af Commercial Papers under pres ved udløbet af den generelle statsgaranti 
den 30. september 2010. FIH havde forberedt sig på dette scenarie allerede medio 2009 
ved at ansøge om en ramme for individuel statsgaranti hos Finansiel Stabilitet på 50 mia. kr. 
I løbet af 2009 og 2010 udstedte FIH derfor statsgaranterede obligationer for 50 mia. kr., 
hvoraf de 40 mia. kr. er solgt i markedet, mens de resterende 10 mia. kr. indgår som en del 
af FIHs likviditetsstyring. Disse obligationer skal tilbagebetales i 2012 og 2013. 

I forbindelse med annoncering af salget af FIH i efteråret 2010 oplevede FIH en positiv ud-
vikling i indlånsvolumen efter udløbet af den generelle statsgaranti. Udviklingen viser, at 
afklaringen af FIHs ejerstruktur medfører en markant øget interesse i at placere likviditet hos 
FIH, især blandt danske indlånskunder. I løbet af fjerde kvartal 2010 er mængden af korte 
indlån steget med 25 procent.

EFTERSTILLET KAPITAL 
I årsrapporten for 2009 meddelte FIH, at ”call optioner i efterstillede kapitalindskud ikke ville 
blive udnyttet for nærværende”. FIH skal dog som en del af den indgåede købsaftale mellem 
Kaupthing/Sedlabanki og ejerkredsen indfri det efterstillede kapitalindskud på 100 mio. EUR 
med endeligt udløb 22. september 2012, som er ejet af Kaupthing/Sedlabanki. Det gennem-
føres ved at udnytte call optionen med virkning pr. 22. marts 2011. 

FIHs nuværende rating betyder en begrænset adgang til obligationsmarkederne for efterstil-
let gæld og da FIH ønsker at opretholde en tilfredsstillende solvensprocent, har FIH besluttet 
ikke at udnytte call optionen i andre efterstillede kapitalindskud. Beslutningen vil løbende 
blive revurderet.  
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Fundingkilder efter art 
(procent) 2010 2009

Centralbanker 0 13 
Repoforretninger 26 10
Indlån fra andre banker 1 1
Erhvervskonti 2 1
Aftaleindlån – Erhverv 4 14
Aftaleindlån - Netbank Pro 2 2
Commercial Papers 0 5
Trukket under kreditfaciliteter 0 0
Kort funding 35 46
Medium Term Notes 45 34
Andre udstedte obligationer  2 4
Banklån 4 5
Efterstillede kapitalindskud 5 4
Egenkapital 9 7
Lang funding 65 54

Sammensætningen af FIHs funding er blevet markant ændret i løbet af 2010. Statsgarante-
rede obligationer under Medium Term Notes har i løbet af året erstattet såvel aftaleindlån 
som Commercial Papers. Dog er aftaleindlån stigende gennem fjerde kvartal 2010.   

LIKVIDITET 
Ved udgangen af 2010 udgør FIHs likviditet 17,8 mia. kr., svarende til en overdækning på 
71,4 procent i forhold til de regulatoriske krav. Frem mod udløbet af den generelle statsga-
ranti faldt likviditetsoverdækningen, da FIHs likviditetsrisici i form af refinansiering af udlø-
bende markedsbaseret funding og løbende forlængelse af udløbende aftaleindlån, faldt 
betydeligt.  

I forbindelse med konsortiets køb af FIH har ATP tilbudt FIH en kreditfacilitet på 10 mia. kr., 
hvilket yderligere vil styrke FIHs likviditetsreserve. 

FIHS RATING HOS MOODY’S 
Uklarheden omkring FIHs ejerskab samt effekterne af finanskrisen har bl.a. været med til at 
påvirke FIHs rating hos Moody’s, hvilket har begrænset FIHs adgang til de europæiske 
kapitalmarkeder. Ambitionen efter afklaringen omkring ejerskabet og fastlæggelse af ny 
strategi er at forbedre den nuværende rating. 

FUNDINGSTRATEGI 2011  
Det overordnede formål med fundingstrategien er at sikre en diversificering af sammensæt-
ningen af fundingen med hensyn til typer og løbetider sammenholdt med forretningens frem-
tidige likviditetsbehov suppleret med de regulatoriske- og ledelsesmæssige krav.  

Figuren illustrerer forfaldsprofilen for mellemlang og lang gæld over de kommende år, dvs. 
gæld med oprindelig løbetid på et år eller længere opgjort på baggrund af gældens nominel-
le værdi og valutakursen ultimo 2010. Efterstillet kapital forfalder ved endeligt udløb.  
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FIH har begrænset gældsforfald i 2011, men fra 2012 og et år frem forfalder gæld i niveauet 
45 mia. kr. i takt med udløbet af de statsgaranterede obligationer. I 2011 vil FIH aktivt forbe-
rede sig på udløbet af de statsgaranterede obligationer gennem en reduktion af behovet for 
funding fra kapitalmarkederne på baggrund af: 
 FIHs nye strategiske fokus, hvor fundingbehovet reduceres gennem en reduktion af FIHs 

udlånsbalance og risikoprofil   
 Etableringen af fundingkilder, som er mindre afhængige af FIHs rating.  

Eksekveringen af det nye strategiske fokus vil medføre en reduktion af udlånsbalancen og 
koncentrationsrisici på FIHs udlånsaktiver; både på sektorniveau og i størrelse, hvilket vur-
deres at blive positivt modtaget af obligationsinvestorerne. 

Endvidere er det på kort sigt FIHs mål at etablere alternative fundingkilder, som er mindre 
afhængige af FIHs rating ved at: 
 Genetablere en solid indlånsbase fra erhvervskunder, finansielle institutioner og fra privat-

kunder via Netbank Pro. Denne indlånsbase (primært indenlandsk) har allerede demon-
streret tillid til FIHs ny ejerstruktur, som betragtes som solid samt vil være stærkt 
involveret i FIHs udvikling fremadrettet 

 Udnytte de lokale skandinaviske markeders kendskab til FIH og ejerkonsortiet til at udste-
de senior usikret gæld 

 Udvikle alternative funding metoder, hvor FIH vil udnytte muligheder for at belåne sine 
aktiver og/eller flytte aktiver ud af sin balance 

 Anvende den tilbudte kreditfacilitet fra ATP på DKK 10 mia. kr. som likviditetsbackup. 

På længere sigt, i takt med at FIHs rating forbedres, er målet at: 
 Genetablere FIHs tilstedeværelse på de europæiske kapitalmarkeder ved hjælp af senior 
usikrede obligationsudstedelser, som kan foretages på samme vilkår som sammenlignelige 
banker 
 Udstede private placements 
 Udstede korte gældsbeviser (CPer) 
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 Genetablere en solid indlånsbase fra erhvervskunder, finansielle institutioner og fra privat-

kunder via Netbank Pro. Denne indlånsbase (primært indenlandsk) har allerede demon-
streret tillid til FIHs ny ejerstruktur, som betragtes som solid samt vil være stærkt 
involveret i FIHs udvikling fremadrettet 

 Udnytte de lokale skandinaviske markeders kendskab til FIH og ejerkonsortiet til at udste-
de senior usikret gæld 

 Udvikle alternative funding metoder, hvor FIH vil udnytte muligheder for at belåne sine 
aktiver og/eller flytte aktiver ud af sin balance 

 Anvende den tilbudte kreditfacilitet fra ATP på DKK 10 mia. kr. som likviditetsbackup. 

På længere sigt, i takt med at FIHs rating forbedres, er målet at: 
 Genetablere FIHs tilstedeværelse på de europæiske kapitalmarkeder ved hjælp af senior 
usikrede obligationsudstedelser, som kan foretages på samme vilkår som sammenlignelige 
banker 
 Udstede private placements 
 Udstede korte gældsbeviser (CPer) 
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FIHs forretning
Kernekunderne i FIHs forretning - erhvervskunder med en balance større end 10 mio. kr., 
professionelle ejendomsinvestorer og kapitalfonde - betjenes via tre forretningsenheder: 

Banking som består af tre underområder 
 Corporate Banking: Finansielle løsninger til dansk erhvervsliv 
 Property Finance: Kapital og rådgivning til ejendomsinvestorer ved køb af ejendomme 
 Acquisition Finance: Integrerede finansieringsløsninger til nordiske kapitalfonde og indu-

strielle købere i forbindelse med virksomhedshandler. 

Capital Markets: Finansielle rådgivningsydelser til store og mellemstore virksomheder om-
kring f.eks. risikostyring, gældspleje og kapitalstruktur. Capital Markets varetager ligeledes 
handel- og kundevendte aktiviteter på rente-, valuta- og værdipapirmarkederne.  

Corporate Finance: Finansiel rådgivning om køb og salg af virksomheder, fusioner, privati-
seringer og kapitaltilførsler mv. 

Hvert af områderne er nærmere beskrevet på de følgende sider. 

Resultatet i Banking er ikke tilfredsstillende på grund af det høje nedskrivningsbehov, mens 
både Capital Markets og Corporate Finance har klaret sig tilfredsstillende i 2010. 

Samarbejdet mellem Banking og Financial Solutions om risikorådgivning til bankens kunder 
er af stor betydning for kundens helhedsoplevelse af FIH som finansiel samarbejdspartner, 
men også for opretholdelse af en tilfredsstillende kunderentabilitet. Der er et betydeligt po-
tentiale inden for den type rådgivning blandt de eksisterende kunder, og derfor vil der være 
stort fokus på området fremover.  

I efteråret 2010 gennemførte FIH en kundetilfredshedsanalyse blandt bankens Corporate 
Banking og Property Finance kunder. Undersøgelsen viste, at 83 procent af kunderne er 
tilfredse eller meget tilfredse med samarbejdet. Af de adspurgte kunder svarede 87 procent 
ja til at ville anbefale FIH som samarbejdspartner, hvilket er tilfredsstillende, særligt under de 
nuværende markedsforhold.  
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FIH CORPORATE BANKING 

Resultatopgørelse 
(mio. kr.) 2010 2009
Indtægter* 477,6** 388,0
Driftsomkostninger 176,5 179,8 
Nedskrivninger på lån og tilgodehavender mv. 820,4 292,7
Resultat af kapitalandele 0,0 0,0
Resultat før skat -519,3 -84,5
Skat -129,7 -21,3
Årets resultat -389,6 -63,2
Udlån 28.326 28.446
Garanterede realkreditlån 5.572 5.770

* Indtægter består af netto rente- og gebyrindtægter, kursreguleringer og andre driftsindtægter. 
**I fjerde kvartal 2010 er fire kreditengagementer inkl. den tilhørende indtjening i 2010 flyttet fra Acquisition Finance 
til Corporate Banking. Sammenligningstallene for 2009 er ikke korrigeret herfor. Flytningen er foretaget, da enga-
gementerne vedrører virksomheder, der er blevet børsnoteret i 2010, hvorved virksomhedernes finansielle gearing 
er faldet markant. Herefter hører kunderne forretningsmæssigt til i Corporate Banking. 

FORRETNINGSOMRÅDET
Omdrejningspunktet i Corporate Banking er rådgivning til og finansiering af danske er-
hvervsvirksomheder. Kundespektret er bredt og spænder fra mindre ejerledede virksomhe-
der til store industrikoncerner i Danmark. Kunderne betjenes fra fem regionale kontorer, hvor 
den lokale tilstedeværelse giver gode forudsætninger for at styrke samarbejdet med virk-
somhederne.  

MARKEDSUDVIKLING
Markedsbetingelserne i 2010 har generelt været mere positive for virksomhederne, end 
tilfældet var i 2009, men der er store individuelle forskelle. Større virksomheder med en 
international profil fremstår generelt stærkere. De har benyttet de sidste års udfordringer til 
at optimere og effektivisere forretningen, og denne aktivitet har i slutningen af 2010 bidraget 
til en positiv udvikling for virksomhederne. Samtidig har de større internationale virksomhe-
der mærket fordelen ved at have afsætning på flere markeder.  

De mindre og ofte hjemmemarkedsorienterede virksomheder har haft færre parametre i en 
optimerings- og effektiviseringsproces og samtidig har de ikke set den ønskede aktivitets-
fremgang på grund af afhængigheden af ét eller få markeder. Det samlede billede for 2010 
har været præget af begrænset investeringsaktivitet, om end der ses en spirende optimisme 
forstærket af et fald i virksomhedernes likviditetsmæssige udfordringer i andet halvår 2010. 

AKTIVITETER 
Corporate Banking har i foråret 2010 lanceret en revitalisering af hele forretningsområdet. 
Målet med revitaliseringen har været at sikre en nettokundetilgang og vækst i det samlede 
forretningsomfang. Det gøres gennem en fornyet kommerciel prioritering. Prioriteringen har 
haft to formål; at sikre den mest optimale anvendelse af de kundevendte ressourcer og at 
sikre korrekte og konkurrencedygtige produkter og services til kunderne. I tilknytning dertil er 
den kundevendte del af organisationen blevet tilpasset den kommercielle prioritering.  
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ÅRETS RESULTAT 
Som følge af de forøgede nedskrivninger i fjerde kvartal 2010 er resultatet efter skat i Corpo-
rate Banking -389,6 mio. kr., et fald på 326,4 mio. kr. i forhold til 2009, hvilket ikke er til-
fredsstillende.  
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FIH PROPERTY FINANCE 

Resultatopgørelse 
(mio. kr.) 2010 2009
Indtægter 214,8 241,3
Driftsomkostninger 61,8 67,0 
Nedskrivninger på lån og tilgodehavender mv. 499,6 148,5
Resultat af kapitalandele 0,0 0,0
Resultat før skat -346,6 25,8
Skat -86,5 6,4
Årets resultat -260,1 19,4
Udlån 18.389 19.430
Garanterede realkreditlån 2.523 2.620

FORRETNINGSOMRÅDET
Property Finance har fokus på danske professionelle ejendomsinvestorer, der investerer i 
erhvervs- og boligudlejningsejendomme. Det geografiske fokus for finansiering er primært 
investeringer i Danmark, men også Tyskland og Sverige indgår i udlånsporteføljen. 

Som hovedregel yder Property Finance alene finansiering mod første prioritetspant. Finan-
siering vurderes ud fra et stærkt fokus på de positive likviditetsstrømme samt på gældsbyr-
den i den enkelte investors samlede ejendomsportefølje og i den enkelte finansierede 
ejendom. 

MARKEDSUDVIKLING
Markedet for udlejningsejendomme har i 2010 været præget af to overordnede forhold; en 
stabilisering af ejendomspriserne og få ejendomstransaktioner. Stabilisering af prisen på 
ejendomme har været påvirket af modsatrettede markedstendenser. Den stigende tomgang 
primært på erhvervsejendomme har påvirket priserne negativt, men omvendt har et historisk 
lavt renteniveau påvirket priserne positivt. Trods stabilisering i ejendomspriserne og den 
historisk lave rente har antallet af ejendomstransaktioner været lavt, hvilket skyldes, at man-
ge ejendomme har en høj belåning i forhold til markedsværdi. Slutningen af 2010 har imid-
lertid vist en moderat stigning i antallet af danske ejendomshandler, ligesom der i det tyske 
ejendomsmarked – primært Berlin og Hamborg – har været gennemført en række succes-
fulde salg af udlejningsejendomme.  

AKTIVITETER 
Det lave transaktionsniveau i ejendomsmarkedet har i 2010 påvirket aktivitetsniveauet i 
Property Finance i form af begrænset nyudlån. På linje med 2009 har fokus i 2010 primært 
været på den eksisterende kundeportefølje, og for svage engagementer er det lykkedes at 
nedbringe eksponering ved frasalg af ejendomme.  

ÅRETS RESULTAT 
Som følge af de forøgede nedskrivninger i fjerde kvartal 2010 er resultatet efter skat i Pro-
perty Finance -260,1 mio. kr., et fald på 279,5 mio. kr. i forhold til 2009, hvilket ikke er til-
fredsstillende.
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FIH ACQUISITION FINANCE 

Resultatopgørelse 
(mio. kr.) 2010 2009
Indtægter 390,0* 368,8
Driftsomkostninger 28,8 27,6 
Nedskrivninger på lån og tilgodehavender mv. 421,2 527,7
Resultat af kapitalandele 0,0 0,0
Resultat før skat -60,0 -186,5
Skat -15,0 -46,2
Årets resultat -45,0 -140,3
Udlån 10.697 14.441
Garanterede realkreditlån 0,0 0,0

* I fjerde kvartal 2010 er fire kreditengagementer inkl. den tilhørende indtjening i 2010 flyttet fra Acquisition Finance 
til Corporate Banking. Sammenligningstallene for 2009 er ikke korrigeret herfor. Flytningen er foretaget, da enga-
gementerne vedrører virksomheder, der er blevet børsnoteret i 2010, hvorved virksomhedernes finansielle gearing 
er faldet markant. Herefter hører kunderne forretningsmæssigt til i Corporate Banking. 

FORRETNINGSOMRÅDET
Acquisition Finance tilbyder finansieringsløsninger i forbindelse med ejerskiftesituationer på 
det nordiske marked, herunder kapitalfondes køb af virksomheder og refinansiering af tidli-
gere gennemførte investeringer samt management buy-outs og management buy-ins.  

Finansieringsløsningerne tilrettelægges individuelt i overensstemmelse med karakteristika 
for den enkelte transaktion, således at prissætningen afspejler risikoen og løbetiden på 
finansieringen. Produktpaletten omfatter traditionel drifts- og anlægsfinansiering, akkvisiti-
onsfinansiering og mezzaninfinansiering. Der samarbejdes med alle ledende kapitalfonde på 
det nordiske marked.  

De nævnte transaktioner er ofte underlagt kritiske tidslinjer, hvor beslutningsevne og kompe-
tence er vigtige faktorer ved kundernes valg af samarbejdspartnere. Acquisition Finance 
søger kontinuerligt at leve op til disse kriterier. 

Forretningsmodellen tager således udgangspunkt i en position som strategisk samarbejds-
partner, og derfor prioriteres rollen som arrangerende bank frem for rollen som deltagende 
bank i transaktioner arrangeret af andre banker. Vigtigheden af den rigtige risikoprofil er 
fortsat af højeste prioritet.

MARKEDSUDVIKLING
Aktiviteten på det nordiske marked for virksomhedshandler har også i 2010 været på et lavt 
niveau om end der har været lokale forskelle. For eksempel har der været en højere aktivitet 
på det svenske marked end på det danske marked. Aktiviteten på det svenske marked har 
dog kun haft en begrænset effekt på udlånssaldoen, da FIHs fokus er at finansiere svenske 
transaktioner med en dansk relation eller som led i en club deal eller syndikering. 

Tendensen inden for markedet for finansiering af virksomhedshandler i 2010 er karakterise-
ret ved:

 et begrænset antal gennemførte transaktioner trods en stor købelyst i markedet 
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 en stigende villighed hos bankerne til at finansiere transaktioner, selvom der fortsat er 
begrænset villighed til at finansiere en transaktion for efterfølgende at syndikere en del af 
lånet til andre banker 

 en del exit overvejelser og forberedelser blandt kapitalfondenes porteføljeselskaber, hvil-
ket forventes at understøtte markedet i 2011. 

AKTIVITETER 
Acquisition Finance har i 2010 primært fokuseret på markedet for mindre og mellemstore 
transaktioner. Trods et lavt antal virksomhedshandler i 2010 er der arrangeret seks transak-
tioner i form af nye virksomhedsopkøb, rekapitalisering og tillægsinvesteringer, hvilket vur-
deres tilfredsstillende markedsvilkårene taget i betragtning. 

Selvom kreditboniteten er forbedret i 2010 i forhold til 2009, er der fortsat nogle kunder i 
porteføljen, som ikke har været i stand til at overholde de aftalte forpligtelser og nøgletal (de 
såkaldte ”financial covenants”), hvilket har resulteret i genforhandling og restrukturering af 
disse engagementer. De berørte virksomheder har stået over for betydelige udfordringer og 
restruktureringerne har derfor resulteret i enkelte større nedskrivninger. I forbindelse med 
rekonstruktion af to sager har FIH modtaget aktieposter og har derigennem mulighed for en 
fremtidig gevinst. 

ÅRETS RESULTAT 
Som følge af de forøgede nedskrivninger i fjerde kvartal 2010 er resultatet efter skat i Acqui-
sition Finance -45,0 mio. kr., en stigning på 95,3 mio. kr. i forhold til 2009, hvilket ikke er 
tilfredsstillende.
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FIH CAPITAL MARKETS 

Resultatopgørelse 
(mio. kr.) 2010 2009

Indtægter 400,4 436,5

Driftsomkostninger 210,1 219,8 

Nedskrivninger på lån og tilgodehavender mv. 0,0 0,0

Resultat af kapitalandele 0,0 0,0

Resultat før skat 190,3 216,7

Skat 47,5 53,7

Årets resultat 142,8 163,0

FORRETNINGSOMRÅDET
Capital Markets har ansvaret for bankens aktiviteter på de finansielle markeder og varetager 
handel- og kundevendte aktiviteter på rente-, valuta- og værdipapirmarkederne samt ban-
kens funding- og likviditetsstyring. Capital Markets er opdelt i Financial Solutions, Trading, 
Money Market, Treasury Portfolio og Treasury Funding. Rapporteringsmæssigt indgår Trea-
sury funktionerne og Money Market under ”Øvrige områder” og er dermed ikke indeholdt i 
resultatet for Capital Markets.  

Financial Solutions tilbyder rådgivningsydelser til bankens store og mellemstore kunder. 
Fokusområderne er: 

 Strategisk risikostyring, der hjælper med at omdanne virksomhedens strategiske målsæt-
ninger til konkrete handlingsplaner for styring af virksomhedens finansielle risici 

 Liability management, hvor kunder kan ”outsource” optimeringen og overvågningen af de 
samlede rente- og valutarisici på virksomhedens passiver til FIH 

 Finansielle politikker, der understøtter virksomheder i at fastlægge optimale målsætninger 
inden for rente-, valuta- og likviditetsstyring i relation til risikoprofilen 

 Kapitalstrukturanalyse, som balancerer sammensætningen af virksomhedens fremmed-
kapital og egenkapital med henblik på at optimere kapitalstrukturen 

 Strategisk rådgivning og sparring for mellemstore virksomheder omkring opgørelse af 
virksomheders værdi, optimering af arbejdskapital, kapitalfremskaffelsesmuligheder, ra-
ting/kreditkvalitet, refinansieringsrisiko, generationsskifte, etc. 

Trading varetager al prissætning ved handel med rente- og valutaprodukter primært rettet 
mod Financial Solutions og har mandat til proprietary trading, hvilket er handel med bankens 
kortsigtede beholdninger. Endvidere har Trading, i form af pengemarkedsfunktionen Money 
Market, ansvaret for at optimere FIHs rente-, likviditets- og valutaflow.  

Treasury Portfolio har ansvaret for forvaltningen af FIHs egenbeholdning (likviditetsreserve). 
Investeringerne foretages inden for de rammer, der er fastsat af FIHs Asset-Liability Com-
mittee. Rammerne er fastlagt med henblik på at sikre en diversificering af porteføljen og af-
spejler samtidig, at formålet med egenbeholdningen er at opnå det højest mulige absolutte 
afkast med en lav risiko. Der tages hensyn til likviditets- og fundingstrategien ved investering 
af midlerne.  

Treasury Funding har ansvaret for FIHs rating, fremskaffelse af langsigtet funding, ved-
ligeholdelse af bankens låneprogrammer og Investor Relations. 
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MARKEDSUDVIKLING OG AKTIVITETER 
Dansk økonomi fortsætter stabiliseringen, hvor specielt eksporten til Tyskland og Sverige, 
har betydet en øget aktivitet. De lave renter har stabiliseret boligmarkedet i Danmark, og 
ledigheden har gennem året været konstant. FIH venter, at den danske vækst i 2011 fortsat 
vil vise en beskeden fremgang. De globale økonomiske fremskridt forventes at ville fasthol-
de den positive danske vækst, men væksten påvirkes negativt af genopretningen af de 
offentlige finanser i en række vestlige lande.  

Den kundedrevne rådgivnings- og handelsaktivitet til afdækning af især rente- og valutarisi-
ko har været acceptabel for 2010. De finansielle markeder var præget af en relativ rolig 
start, men den stigende finansielle usikkerhed og den øgede volatilitet i andet halvår har 
skabt nye muligheder for bankens kunder og har ligeledes skabt en voksende efterspørgsel 
på finansiel risikorådgivning. FIH forventer, at de volatile finansielle markeder vil forsætte i 
store dele af 2011, hvilket vil skabe et fornuftigt grundlag for et øget aktivitets- og rådgiv-
ningsniveau, ligesom den nye ejerkreds kan åbne adgang til nye kunder.

Udover rådgivningssalg til FIHs kunder er der skabt en væsentlig indtjening i Trading base-
ret på en kombination af flow- og positionsindtjening aflejret fra bankens øvrige aktivitetsom-
råder. En positionstagning med fokus på korte og mellemlange renter, høj volatilitet samt 
udviklingen i kreditspænd har også bidraget positivt til årsresultatet. 

ÅRETS RESULTAT 
Årets samlede resultat i 2010 for Capital Markets er på 142,8 mio. kr., hvilket er 20,2 mio. kr. 
lavere end i 2009. Indtjeningen er genereret som indtjening i Financial Solutions ved afsæt-
ning af derivatprodukter til kunder samt heraf afledt flowindtjening og positionstagning i Tra-
ding. Indtjeningsforventningerne til 2010 blev for det samlede Capital Markets indfriet, og 
årets resultat anses for at være tilfredsstillende  
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FIH CORPORATE FINANCE 

Resultatopgørelse 
(mio. kr.) 2010 2009
Indtægter 134,1 81,2
Driftsomkostninger 92,6 58,1 
Nedskrivninger på lån og tilgodehavender mv. 0,0 0,0
Resultat af kapitalandele 0,0 0,0
Resultat før skat 41,5 23,1
Skat 10,8 6,1
Årets resultat 30,7 17,0

FORRETNINGSOMRÅDET
FIH Corporate Finance yder finansiel rådgivning om køb og salg af virksomheder, fusioner, 
børsintroduktioner, privatiseringer og kapitaltilførsler. FIH Corporate Finance aktiviteter vare-
tages af datterselskabet FIH PARTNERS A/S.  

MARKEDSUDVIKLING
Det nordiske marked for M&A transaktioner steg i 2010 med 17 procent i forhold til 2009. 
Udvidelsen af forretningen med rådgivning omkring børsnoteringer og større aktiviteter uden 
for Danmark har medvirket til den forbedrede profitabilitet.  

AKTIVITETER 
Kapitalmarkedstransaktioner 
 Børsintroduktion af Christian Hansen 
 Børsintroduktion af Pandora 
 Fairness Opinion til bestyrelsen i TDC i forbindelse med TDC’s tilbagekøb af aktier. 
M&A transaktioner 
 Wrist Groups køb af One Source i USA 
 ALK-Abellos opkøb af Artu Biologicals 
 EAC’s opkøb af Wridgeways i Australien 
 FLS’ opkøb af Essa i Australien 
 DONG’s salg af 50 procent af Nysted vindmøllepark 
 Salg af Dansk Bredbånd til Waoo 
 Salg af Superfos til RPC 
 Fusion af Skandinavisk Tobakskompagni og Swedish Match 
 Salg af EAC Industrial Ingredients i Thailand 
 Salg af FLS rolling mill forretning i Tyskland 
 Salg af Kommunekemi for Kommunernes Landsforening 
 Køb af Nykreditforsikring for Gjensidige Forsikring BA i Norge 
 Rådgiver til ledelsen i FIH i forbindelse med salget af FIH til ATP, PFA m.fl. 

ÅRETS RESULTAT 
Årets resultat i Corporate Finance er på 30,7 mio. kr. mod 17,0 mio. kr. i 2009. Stigningen i 
driftsomkostningerne er ikke mindst en følge af forretningsmodellen i Corporate Finance, 
hvor en stigende indtjening udløser stigende variable lønomkostninger. Årets resultat er 
tilfredsstillende. 
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FIH PRIVATE EQUITY 

Resultatopgørelse 
(mio. kr.) 2010 2009
Indtægter 1.317,5 168,4
Driftsomkostninger 2,3 2,5 
Nedskrivninger på lån og tilgodehavender mv. 0,0 0,0
Resultat af kapitalandele -0,1 -8,4
Resultat før skat 1.315,1 157,5
Skat 40,7 -83,4
Årets resultat 1.274,4 240,9
Beholdning af unoterede aktier og kapitalandele  
i associerede selskaber 2.406 1.648 

FORRETNINGSOMRÅDET
Private Equity foretager langsigtede investeringer i unoterede aktier. Investeringerne foreta-
ges med baggrund i afkastforventninger til investeringerne og foretages i kapitalfonde eller 
direkte som investeringer i unoterede aktier.  

I forbindelse med strategiarbejdet efter ejerskiftet er det besluttet at afvikle forretningsområ-
det Private Equity, idet ejerkredsen allerede er eksponeret mod aktie-/private equity investe-
ringer og ikke ønsker den yderligere indirekte eksponering, som er en konsekvens af Private 
Equity. 

ÅRETS RESULTAT 
Årets resultat i 2010 for Private Equity er på 1.274,4 mio. kr. mod 240,9 mio. kr. i 2009. 
Resultatet er markant påvirket af opskrivning af værdien af FIHs medejerskab i Axcel III-
fonden, som ejer en større andel af aktierne i bl.a. Pandora A/S. Kursreguleringen af Axcel 
III-fonden udgør 1.284,3 mio. kr. i 2010 mod 330,6 mio. kr. i 2009.

FIHs indirekte eksponering i Pandora-aktien betyder, at en ændring på ét kurspoint i aktien 
medfører en kursregulering på 3,8 mio. kr. i FIH.  

Årets resultat svarer til et afkast på 62,9 procent. Investeringsafkastet for de unoterede akti-
er er på 71,6 procent mod et gennemsnit for de fem foregående år på 25,9 procent. Årets 
resultat anses at være meget tilfredsstillende.  
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ØVRIGE OMRÅDER 

Resultatopgørelse 
(mio. kr.) 2010 2009
Indtægter 181,9 370,7
Driftsomkostninger 305,2 462,5 
Nedskrivninger på lån og tilgodehavender mv. 181,4 208,1
Resultat af kapitalandele 0,0 0,0
Resultat før skat -304,7 -299,9
Skat -76,1 -74,6
Årets resultat -228,6 -225,3

Øvrige områder indeholder alle bankens øvrige aktiviteter, herunder omkostninger til Bank-
pakke I, områderne Treasury Portfolio, Treasury Funding og Money Market samt omkost-
ninger i forbindelse med refokuseringen i januar 2009. Der udarbejdes ikke regnskab for 
Treasury Funding, hvorfor der ikke rapporteres selvstændigt for dette område. 

BANKPAKKE I 
I 2010 har FIH haft udgifter på i alt 425,6 mio. kr. til Bankpakke I, hvoraf betalingen til garan-
tiprovisionen udgør 244,2 mio. kr., mens hensættelsen til tab udgør 181,4 mio. kr.  

TREASURY PORTFOLIO  
Treasury Portfolio er ansvarlig for forvaltning af bankens egenbeholdning, som består af 
danske statsobligationer samt danske og svenske realkreditobligationer. Obligationerne i 
porteføljen har rating AA eller AAA og er generelt yderst likvide. Langt størstedelen kan 
anvendes som sikkerhedsstillelse for likviditet i Nationalbanken. Renterisikoen på behold-
ningen er afdækket med afledte finansielle instrumenter.  

Årets resultat i Treasury Portfolio udgør ca. 188 mio. kr. efter fundingomkostninger. Det 
svarer til et afkast på 0,9 procent p.a. på egenbeholdningen, hvilket er tilfredsstillende.  

MONEY MARKET 
Money Market er ansvarlig for at optimere FIHs rente-, likviditets- og valutaflow og har an-
svar for prissætning af funding over for bankens øvrige forretningsområder. Prisen på fun-
ding fra kapitalmarkederne er steget i forbindelse med finanskrisen, hvilket har betydet 
øgede fundingomkostninger for FIH. Herudover har deltagelse i bankpakkerne samt opta-
gelse af hybrid kernekapital i juni 2009 også medført øgede omkostninger for banken. Re-
sultatet i 2010 er påvirket af provisionsbetalingen til statsgarantien på obligationsudstedelser 
og viser en tidsforskydning mellem intern prissætning på funding og faktisk fundingbetaling. 

Money Market anvender repo-forretninger i likviditetsstyringen på linje med bankens andre 
fundingkilder. Repo-forretningerne har typisk en løbetid på en til fire uger og anvendes som 
bankens marginale likviditetskilde. Ved udgangen af 2010 anvendes repo-forretninger lige-
ledes til at finansiere obligationsbeholdningen i Capital Markets Trading, da repoer betragtes 
som den mest attraktive fundingkilde. Repo-modparterne er oftest større nordiske banker.

fIH ÅrSraPPOrT 2010  •  37



38 • F I H  Å R S R A P P O R T  2 0 1 0

ÅRETS RESULTAT 
Årets resultat i 2010 for Øvrige områder er samlet på -228,6 mio. kr., hvilket er på niveau 
med resultatet i 2009. Hvis der ses bort fra udgifterne til bankpakkerne, er resultatet accep-
tabelt.
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Kreditrisiko

BESKRIVELSE AF FIHS KREDITEKSPONERINGER
Forudsætningen for enhver krediteksponering i FIH er en nøje analyse af risiko og rentabili-
tet baseret på et indgående kendskab til og analyse af den pågældende kunde samt en 
grundig vurdering af finansieringen. 

Følgende afsnit gennemgår fordelingen af FIHs krediteksponeringer, koncentrationen af 
risici for så vidt angår lånestørrelse og branchefordeling samt håndteringen af kreditenga-
gementerne, herunder ratingmodeller, afdækning med sikkerhed og nedskrivninger.  

Fordeling på forretningsområder 
FIHs krediteksponeringer består af summen af udlån og garantier, herunder garantistillelse 
for realkreditlån. Ved udgangen af 2010 fordeler kreditengagementerne sig med 52 procent 
til Corporate Banking, 32 procent til Property Finance og 16 procent til Acquisition Finance. 

Finanstilsynet har i 2010 indført ”Tilsynsdiamanten”, som fastlægger særlige risikoområder 
for pengeinstitutter, herunder en grænseværdi for ejendomseksponeringer på maksimalt 25 
procent af de samlede kreditengagementer. Ejendomseksponeringerne er ved udgangen af 
2010 32 procent i FIH. Ejendomseksponeringen vil blive reduceret i 2011 og 2012 som følge 
af FIHs nye forretningsstrategi.

Koncentrationsrisici 
Den gennemsnitlige engagementsstørrelse i FIH er på 27,7 mio. kr. (defineret som kunde-
koncerner). Som det fremgår af nedenstående tabel er der variation i FIHs tre banking en-
heder: 

31. december 2010  Total 
Corporate 
Banking

Property 
Finance

Acquisition 
Finance

Gns. Koncernkrediteksponeringer (mio. kr.) 27,7 18,1 54,4 88,0 
Gns. rating 6 6 5 6
Antal koncerner 2.721 2.143 423 155

De største gennemsnitlige koncerneksponeringer findes i Acquisition Finance, hvilket natur-
ligt hænger sammen med, at der her typisk sker finansiering af handel med større veldrevne 
virksomheder med et yderligere udviklingspotentiale. Dernæst kommer Property Finance, 
hvor der er tale om finansiering af ejendomme eller porteføljer af ejendomme, hvor FIH 
typisk har den samlede finansiering og dermed første prioritetspant i ejendommene. Den 
laveste gennemsnitlige engagementskoncentration findes i Corporate Banking. Det skyldes, 
at FIH har engagement med en stor del af de mindre og mellemstore danske erhvervsvirk-
somheder, som blandt andet på grund af størrelse ikke har behov for engagementer i sam-
me størrelse, som kunderne på de andre segmenter. 

Et andet udtryk for koncentrationsrisici er branchefordelingen af FIHs største kreditekspone-
ringer. Nedenstående tabel viser branchefordelingen af FIHs 20 største engagementer: 
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31. december 2010  
Branche mio. kr. procent 
Bygge og anlæg 887 4,8 %
Fast ejendom 7.482 40,2 % 
Handel 2.107 11,3 % 
Industri og råstofindvinding 5.004 26,9 % 
Information og kommunikation 870 4,7 % 
Offentlige myndigheder 669 3,6 % 
Transport, hoteller og restauranter 1.588 8,5 % 
Hovedtotal 18.607 100 % 

Som det fremgår af tabellen vedrører 40,2 procent af FIHs 20 største kunder ejendomseks-
ponering. FIH afdækker som udgangspunkt disse engagementer med første prioritetspant, 
og har derfor generelt gode sikkerheder i dette kundesegment.  

Ifølge lov om finansiel virksomhed må summen af engagementer, der udgør 10 procent eller 
mere af basiskapitalen, ikke overstige 800 procent af basiskapitalen. FIH har opstillet en 
væsentligt lavere intern grænse svarende til, at summen af disse engagementer ikke over-
stiger 100 procent af basiskapitalen og har målrettet arbejdet på at reducere omfanget af 
disse engagementer de senere år. En yderligere nedbringelse af store engagementer er en 
del af FIHs nye forretningsstrategi. 

FIHs interne målsætning blev nået allerede i 2009 med en sum på 70,8 procent, og procen-
ten var ved udgangen af 2010 realiseret på et lavere niveau på trods af, at følgende hæn-
delser var indtruffet; For det første er der en væsentlig kursstigning på FIHs investering i 
Pandora A/S via Axcel III-fonden i fjerde kvartal 2010. Denne kursstigning kan ikke nedbrin-
ges på grund af lock-up klausulen etableret i forbindelse med børsnoteringen af Pandora 
A/S. For det andet er regelsættet omkring vægtning og indregning af eksponeringer mod 
pengeinstitutter blevet ændret, så disse eksponeringer ultimo 2010 vægter fem gange mere 
end tidligere, hvilket FIH dog har kunnet kompensere for på kort sigt. 

Summen af store engagementer er ved udgangen af 2010 således 66,1 procent af basiska-
pitalen. Heraf udgør eksponeringen mod Pandora 18,3 procent og eksponeringen mod pen-
geinstitutter 0 procent. 

Tilsynsdiamanten indeholder som et mål, at summen af store engagementer ikke overstiger 
125 procent af basiskapitalen – et mål som FIH allerede opfylder. 

Rentesatser 

31. december 2010  2010 2009
Gennemsnitlig udlånsrente 
(Renteindtægter af udlån/gennemsnitligt udlån) 3,7 % 4,4 % 
Gennemsnitlig indlånsrente 
(Renteudgifter til indlån/gennemsnitligt indlån) 1,6 % 3,8 % 
Fundingomkostninger 
(Renteudgifter/gennemsnitligt rentebærende gæld) 2,0 % 2,8 % 
Afkast af rentebærende aktiver 
(Renteíndtægter/gennemsnitligt rentebærende aktiver) 3,4 % 3,9 % 
* Beregnet ud fra Den Danske Finansanalytikerforenings retningslinjer 
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Der har i 2010 været et generelt lavere renteniveau end i 2009, hvilket præger de gennem-
snitlige rentesatser, der er faldet både for udlån, indlån og fundingomkostninger. Det gen-
nemsnitlige afkast af rentebærende aktiver er faldet med 0,5 procentpoint i 2010. 

BONITETEN AF FIHS KREDITENGAGEMENTER 

Ratingfordeling 
Ratingmodeller indgår som en integreret del af FIHs kreditbehandling. Rating indebærer, at 
der for alle kunder beregnes en sandsynlighed for, at kunden i løbet af de kommende 12 
måneder ikke vil være i stand til at opfylde sine forpligtelser over for FIH (sandsynligheden 
for default) i henhold til reglerne for kapitaldækning (Basel II-reglerne). 

Sandsynligheden udtrykkes i kundens rating, der fastlægges på en skala fra 0 til 12. En 
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FIHs kreditengagementer med nedskrivning er alle kategoriseret i ratingklasse D og på alle 
kreditengagementer i ratingklasse D er der således gennemført en nedskrivningsberegning, 
ligesom dette også er sket for alle engagementer med registrering af Objektiv Indikation for 
Værdiforringelse. 

Summen af FIHs kreditengagementer, der er defaultmarkeret ultimo december 2010 udgør 
6.360 mio. kr. Af disse er 1.617 mio. kr. kategoriseret i ratingklasse D-, mens den resterende 
del på 4.743 mio. kr. er kategoriseret i ratingklasse D+.  

Den gennemsnitlige sandsynlighed for default - vægtet med udlånskroner - er i 2010 faldet 
marginalt fra 2,03 procent til 1,93 procent. FIH vurderer, at de økonomiske konjunkturer på 
langt de fleste områder ikke vil forværres i Danmark, og at det er begyndt at gå fremad for 
en væsentlig del af erhvervslivet. Generelt ses en polarisering, hvor størrelse, kapitalbered-
skab, eksportomfang og internationalisering som nogle af de væsentligste faktorer har været 
afgørende for den enkelte virksomheds vej gennem krisen. I forlængelse heraf er det ban-
kens vurdering, at den gennemsnitlige sandsynlighed for default befinder sig omkring top-
punktet. FIH forventer, at der endnu vil gå nogle kvartaler, inden en væsentlig forbedring i 
ratings - og dermed en lavere gennemsnitlig sandsynlighed for default - vil kunne registre-
res.

Boniteten af kreditengagementerne skal imidlertid ikke vurderes isoleret på baggrund af 
ratingfordelingen, da denne alene indregner sandsynligheden for default, og ikke om det 
pågældende engagement er helt eller delvist afdækket med sikkerheder - eller med andre 
ord hvor meget der tabes i tilfælde af default. Da en væsentlig del af FIHs kreditgivning sker 
mod etablering af første prioritetspant i kundernes aktiver, og da udlånsbetingelserne inde-
holder mulighed for genforhandling af vilkår og sikkerhedsafdækning i tilfælde af kundens 
forringede kreditbonitet, er FIHs nødlidende og svage engagementer generelt godt sikker-
hedsmæssigt afdækket. 

Tabellen på næste side viser den samlede eksponering for hver ratingklasse, den samlede 
sikkerhedsværdi (markedsværdi fratrukket en sikkerhedsmargin - et haircut - i niveauet 25-
50 procent afhængig af det underliggende aktiv) samt den gennemsnitlige sikkerhedsdæk-
ning pr. ratingklasse. Det fremgår af tabellen, at FIH er bedst sikret i de dårlige ratingklasser, 
og at sikkerhedsværdien generelt falder med stigende debitorbonitet. Tabellen indeholder 
ikke alle typer af og former for sikkerhed. Således medtages værdien af nogle panter med 
stor volatilitet, f.eks. virksomhedspant, ikke på nuværende tidspunkt. Endvidere tillægges 
særlige juridiske konstruktioner, hvori FIH er eneste kreditor, heller ikke særskilt sikkerheds-
værdi i opgørelsen. 
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Rating Eksponering 
mio. kr. 

Sikkerhedsværdi mio. 
kr.

Gennemsnitlig 
 sikkerhedsdækning 

D- 1.617 906* 56 % 

D+ 4.743 3.052* 64 % 

0 131 48 37 % 

1 924 547 59 % 

2 700 487 70 % 

3 5.396 3.219 60 % 

4 10.569 5.785 55 % 

5 7.944 5.026 63 % 

6 8.229 4.948 60 % 

7 13.960 6.073 44 % 

8 7.996 2.628 33 % 

9 4.053 1.165 29 % 

10 2.362 256 11 % 

11 1.097 55 5 % 

12 2.981 95 3 % 

13 1.436 6 0 % 

I proces 681 15 2 % 

I alt 74.819 34.311 46 % 

*Sikkerhedsværdierne i D- og D+ kategorien er opgjort som den værdi sikkerheden forventes at indbringe ved 
afhændelse. 

Lån med Objektiv Indikation for Værdiforringelse 

Kreditengagementer, hvor Objektiv Indikation for Værdiforringelse (OIV) anses for at være 
indtruffet, er som hovedregel ratet som svage engagementer i ratingkategorierne 0, 1, 2 og 
3. For alle engagementer med Objektiv Indikation for Værdiforringelser foreligger der en 
nedskrivningsberegning, der dokumenterer det eventuelle nedskrivningsbehov. Hvis bereg-
ningen resulterer i behov for nedskrivning, defaultmarkeres det pågældende engagementet. 
Kreditengagementer, der er helt eller delvist rentenulstillede, er kategoriseret i ratingklasse 
D-.

D 

D-  D+ 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

Default  Svage  Raske 

Objektiv Indikation for Værdiforringelse er et udtryk for kreditengagementer, der objektivt er 
forringet i henhold til regnskabsbekendtgørelsen, herunder hvis  

 låntager er i betydelige økonomiske vanskeligheder  
 hvis der begås kontraktbrud i form af manglende overholdelse af betalingspligten for af-

drag og renter 
 hvis FIH har ydet låntager lempelse i vilkårene, som ikke ville være overvejet, hvis det ikke 

var på grund af låntagers økonomiske situation 
 hvis det er sandsynligt, at låntager vil gå konkurs eller blive underlagt anden økonomiske 

rekonstruktion 

D

D- D+
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Default Svage Raske
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Kreditengagementer, hvor Objektiv Indikation for Værdiforringelse anses for at være indtruf-
fet, håndteres på samme måde som FIHs øvrige svage og defaultede kreditengagementer. 
Det indebærer bl.a., at nedskrivningsberegningen ajourføres minimum kvartårligt, at sikker-
heder og rating opdateres minimum halvårligt, og at der for de pågældende engagementer 
foreligger en strategi og handlingsplan, der tilsigter forbedring af kundens bonitet samt be-
grænsning af et truende tab for FIH. 

Nedenstående tabel viser OIV-eksponeringer fordelt på udlån og garantier: 

31. december 2010 (mio. kr.) 2010 2009
Lån og tilgodehavender med Objektiv Indikation for Værdiforringelse 8.784,4 4.640,2 
Nedskrivninger 1.650,7 826,0
Lån og tilgodehavender med Objektiv Indikation for Værdiforringelse efter ned-
skrivninger 7.133,7 3.814,2 
Lån og tilgodehavender med Objektiv Indikation for Værdiforringelse kan specifi-
ceres således: 
Defaultmarkerede lån og tilgodehavender 5.342,0 4.640,2 
OIV-markerede lån og tilgodehavender ej default 3.442,4 0,0
Lån og tilgodehavender med Objektiv Indikation for Værdiforringelse 8.784,4 4.640,2 
Garantier med Objektiv Indikation for Værdiforringelse 589,3 1.093,1 
Hensættelser 463,5 300,8
Garantier med Objektiv Indikation for Værdiforringelse efter nedskrivninger 125,8 792,3

Tallet for 2010 vedrørende lån og tilgodehavender med Objektiv Indikation for Værdiforrin-
gelse er ikke direkte sammenligneligt med tallet for 2009, idet 2009-tallet udelukkende inde-
holder engagementer, der opfylder defaultkriterierne og dermed er default-markerede. 2010-
tallet indeholder engagementer på 3,4 mia. kr., som er OIV-markerede, men ikke default-
markerede. På disse OIV-markerede engagementer er der foretaget en vurdering af behovet 
for nedskrivning. Denne vurdering har vist, at der ikke er behov for nedskrivning, og enga-
gementerne er derfor ikke defaultmarkerede, men alene OIV-markerede.

Nedskrivninger 
De samlede nedskrivninger udgør i 2010 i alt 1.922,6 mio. kr. mod 1.177,0 mio. kr. i 2009, 
og nedskrivningssaldoen udgør ved udgangen af 2010 i alt 2.611,8 mio. kr. mod 1.184,0 
mio. kr. ultimo 2009. Hensættelse til tab på garantien stillet over for Det Private Beredskab 
indgår i årets nedskrivninger med i alt 181,4 mio. kr. 

Nedskrivningerne i 2010 er på et meget højt niveau og er højere end forventningerne til 
2010. Det øgede nedskrivningsbehov er ikke udtryk for væsentlige forringelser i FIHs kredit-
engagementer, men skyldes for det første, at der er anlagt en mere konservativ værdian-
sættelse af sikkerhederne for engagementerne mod slutningen af året og for det andet en 
forøgelse af de gruppevise nedskrivninger i fjerde kvartal 2010.

2010 (mio. kr.) I alt 
Corporate 

Banking
Property 
Finance

Acquisition 
Finance

Individuelle nedskrivninger 1.308,5 640,4 294,8 373,3

Gruppevise nedskrivninger 440,4 182,4 208,0 50,0 

Kursregulering og renter mv. -7,7 -2,4 -3,2 -2,1

Nedskrivninger i alt 1.741,2 820,4 499,6 421,2

Som det var forventet ved indgangen til 2010 findes størstedelen af årets nedskrivninger i 
forretningsområdet Corporate Banking. Af de samlede nedskrivninger på 820,4 mio. kr. 
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udgør individuelle nedskrivninger 640,4 mio. kr., mens gruppevise nedskrivninger udgør 
182,4 mio. kr. Kursreguleringer og renteindtægter på nedskrevne fordringer udgør -2,4 mio. 
kr. Stigningen i de individuelle nedskrivninger består af to engagementer, hvor nedskrivnin-
gerne ikke er foretaget som følge af en forringelse af kundens forhold, men på baggrund af 
en mere konservativ vurdering af FIHs sikkerheder.  

I Corporate Banking ses en polarisering af kunderne, hvor størrelse har betydning for den 
enkelte virksomheds mulighed for at håndtere krisen. De virksomheder, der klarer sig bedst 
er bl.a. kendetegnet ved en stor balance og omsætning, et højt solvensniveau, en væsentlig 
eksportandel og ved ikke at være overeksponeret direkte eller indirekte i forhold til byggeri, 
landbrug og varige forbrugsgoder. De modsatte kriterier kan opstilles for de virksomheder, 
der klarer sig dårligst eller har svært ved at håndtere den aktuelle økonomiske krise. Disse 
virksomheder skal typisk findes blandt de små og mellemstore kunder, her defineret som 
kunder med en omsætning/balance i niveauet op til 100 mio. kr. FIH er traditionelt forholds-
vis godt pantafdækket i denne type virksomheder, men værdiansættelsen af panter kan dog 
være forbundet med usikkerhed, ligesom panter på maskinsiden i stigende omfang bliver 
illikvide. På den baggrund må det forudses, at en del af kunderne i disse segmenter har 
problemer, der kan medføre tab til FIH. Til dækning af denne risiko er der afsat 150 mio. kr. 
under gruppevise nedskrivninger i december 2010. 

Årets nedskrivninger udgør 499,6 mio. kr. i forretningsområdet Property Finance og fordeler 
sig med 294,8 mio. kr. på individuelle nedskrivninger, mens gruppevise nedskrivninger ud-
gør 208,0 mio. kr. Kursreguleringer og renteindtægter på nedskrevne fordringer udgør den 
resterende del. I Property Finance er det især ét engagement, som udgør størstedelen af de 
individuelle nedskrivninger. 

I Property Finance er der set en fortsat svag stigning i omfanget af uudlejede lokaler i ejen-
domsmassen. Samtidig bliver kunderne mødt med krav om stigende rentemarginaler fra 
såvel FIH som andre finansieringskilder, ligesom renten mod slutningen af 2010 er steget. 
Selv om en stor del af kunderne har foretaget renteafdækning på dele af gælden, vil den 
stigende rente give udfordringer hos nogle kunder i porteføljen. Lavere indtægter og højere 
omkostninger har betydning for kundernes evne til at honorere deres forpligtelser fremadret-
tet, ligesom værdien af de underliggende panter alt andet lige er faldende. Dette pres mod 
faldende ejendomspriser er forstærket yderligere af den meget store mængde af ejendom-
me, som stadig er til salg direkte eller indirekte fra ejendomsselskaber under afvikling mv., 
hvilket har presset et i forvejen delvist illikvidt marked yderligere. Til dækning af denne risiko 
afsættes 200 mio. kr. under gruppevise nedskrivninger.  

Nedskrivningerne i Acquisition Finance udgør 421,2 mio. kr., hvoraf individuelle nedskrivnin-
ger udgør 373,3 mio. kr., og gruppevise nedskrivninger udgør 50,0 mio. kr. Kursreguleringer 
og renteindtægter på nedskrevne fordringer udgør den resterende del. På trods af forbedre-
de konjunkturer i fjerde kvartal 2010 har Acquisition Finance oplevet et fortsat nedskriv-
ningsbehov på især to engagementer. 

De fem større individuelle nedskrivninger som er beskrevet ovenfor er alle kunder, som er 
relateret mod byggeindustrien eller mod varige forbrugsgoder (det private forbrug). FIH har 
tidligere meldt ud, at det netop var i disse sektorer eventuelt kommende nedskrivninger 
kunne finde sted, hvilket har vist sig at være korrekt.

Den samlede nedskrivningssaldo udgør i alt 4,1 procent af det samlede udlån inkl. hensæt-
telse til tab på garantien over for Det Private Beredskab og 3,5 procent uden denne hensæt-
telse.
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relateret mod byggeindustrien eller mod varige forbrugsgoder (det private forbrug). FIH har 
tidligere meldt ud, at det netop var i disse sektorer eventuelt kommende nedskrivninger 
kunne finde sted, hvilket har vist sig at være korrekt.

Den samlede nedskrivningssaldo udgør i alt 4,1 procent af det samlede udlån inkl. hensæt-
telse til tab på garantien over for Det Private Beredskab og 3,5 procent uden denne hensæt-
telse.
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Nedskrivningssaldoen på i alt 2.611,8 mio. kr. er fordelt med 1.113,4 mio. kr. på Corporate 
Banking, 609,9 mio. kr. på Property Finance og 454,5 mio. kr. på Acquisition Finance. Det 
resterende beløb på 434 mio. kr. vedrører Det Private Beredskab. 

MARKEDSRISIKO
Markedsrisiko er risikoen for tab af markedsværdi som følge af bevægelser på de finansielle 
markeder (rente-, valuta-, aktie- og råvarerisici mv.). FIH påtager sig naturligt gennem sine 
forretningsaktiviteter en række forskellige markedsrisici. 

Størrelsen af limits på de forskellige typer af markedsrisici er overordnet besluttet i FIHs 
forretningsorden for bestyrelsen, bestyrelsens instruks til direktionen og yderligere via in-
strukser sanktioneret af direktionen, og der styres og rapporteres løbende efter disse. 

Holdning til markedsrisiko 
Som udgangspunkt ønskes kun begrænset risiko inden for noterede aktier og valuta (bortset 
fra EUR). FIH ønsker ikke at have råvarerisiko. 

FIHs målsætning er, at markedsrisikoen ligger på niveau med eller lavere end sammenligne-
lige banker, f.eks. gruppe 1 banker og større gruppe 2 banker. I den årlige Risk Manage-
ment Report til bestyrelsen foretages en analyse af markedsrisikonøgletal (fra f.eks. 
Finanstilsynet) for FIH sammenholdt med sammenlignelige banker, som viser, at FIHs mål-
sætning er overholdt. For en uddybning af markedsrisici henvises til note 39.

Value-at-Risk
Med Value-at-Risk (VaR) tages en porteføljebetragtning ved opgørelsen af markedsrisici på 
finansielle aktiver, hvor der udover standardafvigelsen også tages højde for aktivernes ind-
byrdes korrelationer. Med VaR er det således muligt at sammenfatte den samlede risiko for 
bankens balance i ét tal udtrykt i kroner. Markedsrisikoen på bankens samlede balance 
(herunder markedsrisikoen uden for handelsbeholdningen), opgjort som VaR (med 1 dags 
horisont og 99 procents sandsynlighed) på rente-, valuta- og aktierisici, var 10,6 mio. kr. 
ultimo 2010. 

Renterisiko
Renterisiko er risikoen for tab som følge af ændringer i markedsrenten. Renterisikoen styres 
ved ændringer i sammensætningen af obligationsbeholdningen samt ved indgåelse af posi-
tioner i finansielle instrumenter. Renterisiko er som følge af FIHs forretningsmodel det mar-
kedsrisikoelement, der har størst betydning for FIH og følges derfor nøje. Renterisiko, 
beregnet i henhold til Finanstilsynets opgørelsesmetode, er risikoen ved en opadgående 
parallelforskydning af renteniveauet på 1 procentpoint i samtlige valutaer, og udgør ved 
udgangen af 2010 -165,9 mio. kr. 

Valutarisiko 
Valutarisiko er risikoen for tab som følge af ændring i valutakurser. Hovedparten af FIHs 
funding optages i udenlandsk valuta, der efterfølgende omlægges til samme valuta, som 
udlån ydes i. Valutarisikoen er som følge heraf beskeden. Som udgangspunkt ønskes kun 
begrænset risiko inden for valuta, bortset fra EUR.  

Valutarisikoen styres bl.a. ud fra VaR mål og rammer for åbne positioner i enkeltvalutaer 
samt en ramme for den samlede valutaposition. Valutarisikoen var med udgangspunkt i VaR 
for valuta (opgjort med 1 dags horisont og 99 procents sandsynlighed) ved årets udgang 0,9 
mio. kr.
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Som et andet mål beregner FIH valutarisikoen efter Finanstilsynets valutaindikator 1 meto-
de. Risikoen beregnes efter denne metode overordnet som den største sum af henholdsvis 
positioner i valutaer, hvor FIH har et nettotilgodehavende, og sum af positioner i valutaer, 
hvor FIH har nettogæld.  

Aktierisiko
Aktierisiko er risikoen for tab som følge af ændringer i aktiekurser. Som udgangspunkt øn-
skes kun begrænset risiko inden for noterede aktier. Som nævnt ovenfor er FIHs resultat for 
2010 markant påvirket af ejerandelen i Axcel III-fonden, som ejer en større andel af Pandora 
A/S. Beholdningen af unoterede aktier og kapitalandele var ved årets udgang 2.406 mio. kr. 
For en uddybning henvises til afsnittet Private Equity.  

Yderligere oplysninger om kredit- og markedsrisici 
For yderligere oplysninger om FIHs kredit- og markedsrisici og risikostyring henvises til ”Risk 
Management in FIH 2010” på www.fih.dk/rapporter. 

LIKVIDITETSRISICI  
Likviditetsrisiko er risikoen for tab, hvis FIHs fundingomkostninger stiger uforholdsmæssigt 
meget, eller hvis banken ikke kan honorere sine betalingsforpligtelser efterhånden som de 
forfalder. Bestyrelsen i FIH har ud fra de lovmæssige krav fastsat en likviditetspolitik, der 
fastlægger rammerne for det kortsigtede nettolikviditetsbehov. FIH har i likviditetspolitikken 
valgt at forhøje det lovmæssige 10 procents krav af de samlede gælds- og garantiforpligtel-
ser med 50 procent svarende til 15 procent.  

Ved udgangen af fjerde kvartal 2010 udgør FIHs likviditet 17,8 mia. kr., svarende til en over-
dækning på 71,4 procent i forhold til de regulatoriske krav. I forbindelse med konsortiets køb 
af FIH har ATP tilbudt FIH en kreditfacilitet på 10 mia. kr. Denne vil yderligere styrke FIHs 
likviditetsreserve. 

I FIH kan de fleste fremtidige betalingsstrømme opgøres med stor sikkerhed, da FIH kun i 
mindre grad har afgivet uigenkaldelige kredittilsagn og ligeledes i mindre omfang har mod-
taget indlån på anfordring. FIH har i stedet et løbende refinansieringsbehov fra udløbende 
markedsbaseret funding og tidsindlån. FIHs valg af metoder og rammer for likviditetsrisici 
afspejler disse forhold. FIH udarbejder dagligt tre likviditetsstresstest og flere scenarier for 
likviditeten under forskellige antagelser for forlængelse af udløbende aktiver og passiver. 
Alle fremskrivningerne tager udgangspunkt i alle kendte betalingsstrømme ultimo den fore-
gående bankdag tillagt mulige betalingsstrømme afhængigt af scenariet/stresstesten. 

Bankens likviditet er placeret i egenbeholdningen, der forvaltes af Treasury Portfolio og som 
primært består af danske stats- og realkreditobligationer samt svenske realkreditobligatio-
ner. Obligationerne i porteføljen er AA eller AAA ratede og er generelt yderst likvide. Langt 
størstedelen kan anvendes som sikkerhedsstillelse i Nationalbanken. 

KAPITALFORHOLD
Kapitalmålsætningen er at have en så høj solvensprocent, at det er muligt at fortsætte ud-
lånsaktiviteterne selv i perioder med dårlige konjunkturer. Kapitalens størrelse skal sikre, at 
regulatoriske krav bliver overholdt, samtidig med at FIH kan modstå signifikante, uventede 
tab. Denne målsætning sikres ved at opretholde en solvensprocent, der er væsentligt højere 
end de regulatoriske krav. 

fIH ÅrSraPPOrT 2010  •  47



48 • F I H  Å R S R A P P O R T  2 0 1 0

Bankens kapitalplanlægning er tilpasset den nuværende økonomiske situation. FIHs fokus 
er rettet mod
 maksimal konsolidering af årets resultat efter skat 
 optimering af de risikovægtede poster med hensyntagen til FIHs strategi og de økonomi-

ske konjunkturer. 

FIH rapporterer solvens efter standardmetoden under kapitaldækningsbekendtgørelsen. 
Standardmetoden vurderes som mindre risikofølsom i forhold til de interne ratingbaserede 
metoder og medfører dermed et højere kapitalkrav. FIHs solvens udgør ultimo 2010 15,4 
procent. 

Sideløbende med den eksterne rapportering under standardmetoden foretager FIH model-
udvikling og modelforbedring med henblik på at kunne blive godkendt til at anvende den 
avancerede interne ratingbaserede metode. Arbejdet med dette er intensiveret i 2010, og 
det forventes, at FIH inden for et til to år vil være i stand til at kunne opnå en godkendelse. 
Modellerne har på nuværende tidspunkt et niveau, hvor de anvendes på flere områder in-
ternt i FIH, det være sig i såvel driften som risikostyringen. FIH vurderer på nuværende 
tidspunkt, at et skifte i beregningsprincippet til den avancerede metode vil have en positiv 
påvirkning på solvensgraden. 

Kapitalforhold i FIH koncernen 

(mio. kr.) 
31. december 

2010
31. december 

2009

Basiskapitalopgørelse 

Aktiekapital  513 513

Henlagt i perioden 531 29

Reserver  0 10

Overført overskud, primo 7.288 7.266 

Kernekapital  8.332 7.818

Fradrag i kernekapitalen:  

 Udskudte aktiverede skatteaktiver -33 0 

Immaterielle aktiver  -42 -31 

Kernekapital efter fradrag (Tier 1 kapital) 8.257 7.787 

 Hybrid kernekapital, jf. FIL § 129, stk. 2 1.900 1.900

Kernekapital inkl. hybrid kernekapital efter fradrag (Total tier 1 kapital) 10.157 9.687
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Kapitalforhold i FIH koncernen 

(mio. kr.) 
31. december 

2010
31. december 

2009

Supplerende kapital 

Opskrivningshenlæggelser  1 1 

Efterstillede kapitalindskud 2.426 2.296 

Løbetidsfradrag -806 -185

Supplerende kapital, der kan medregnes i solvensen 1.620 2.112 

Basiskapital før fradrag 11.853 11.830

Basiskapital efter fradrag 11.778 11.799

Minimumskapitalkrav 

Risikovægtede aktiver for markedsrisiko, standardmetoden 8.763 11.564

Risikovægtede aktiver for kreditrisiko inklusive gruppevise nedskrivninger, 
standardmetoden 64.907 71.095

Risikovægtede aktiver for operationel risiko, basisindikator  2.862 2.581

Risikovægtede aktiver i alt (RWA) 76.532 85.240

Kapitalkrav efter søjle I 6.123 6.819 

Solvensbehov  

Kapitalkrav for kreditrisiko, intern model 6.423 6.535

Kapitalkrav for markedsrisiko, intern model 446 466

Kapitalkrav for operationel risiko, intern model 355 400

Tillæg fra Finanstilsynets vejledning til bilag 1 i kapitaldækningsbekendtgørelsen 0 490

Kapitalkrav for andre risici, interne modeller 368 500

Kapitalkrav efter søjle II 7.592 8.391

Individuelt solvensbehov (procent) 9,9 9,8

Kernekapitalprocent ekskl. hybrid kernekapital 10,8 9,1

Kernekapitalprocent  13,3 11,4 

Solvensprocent  15,4 13,8

Supplerende kapital før fradrag 
(mio. kr.) Udløb Restgæld 
Var. % EUR 26-03-2013 992
4,80 % JPY 31-03-2032 689
Var. % EUR 22-03-2011 745
Total 2.426
Supplerende kapital opgøres til nominel værdi i solvensopgørelsen. 

BASISKAPITAL
Basiskapitalen opgøres i overensstemmelse med kapitel 10 i lov om finansiel virksomhed 
ved anvendelse af standardmetoden.  

Som en del af den indgåede købsaftale mellem Kaupthing/Sedlabanki og FIHs nye ejere 
skal FIH indfri det efterstillede kapitalindskud på 100 mio. EUR med endeligt udløb 22. sep-
tember 2012, som er ejet af Kaupthing/Sedlabanki. Det gennemføres ved at udnytte call 
optionen med virkning pr. 22. marts 2011. 

Herudover medregnes hybrid kernekapital på 1,9 mia. kr. i basiskapitalen.
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TILSTRÆKKELIG BASISKAPITAL 
FIHs ledelse skal løbende vurdere, hvilket kapitalbehov bankens risikoprofil medfører for de 
kommende 12 måneder. Som grundlag for beregning af det individuelle solvensbehov har 
FIH gennem de seneste otte år anvendt en avanceret model til beregning af økonomisk 
kapital. Hertil kommer enkelte skønsmæssige elementer, som vurderes af FIHs egen ledel-
se, og som ikke er baseret på egentlige økonomiske modeller. 

Resultatet af FIHs egen solvensbehovsanalyse viser et solvensbehov på 9,9 procent mod 
9,8 procent ved udgangen af 2009. Forskellen mellem solvensprocenten og det af ledelsen 
fastsatte individuelle solvensbehov kaldes kapitalbufferen og udgør ved udgangen af 2010 
5,5 procentpoint, svarende til 4,2 mia. kr. 

FIHs individuelt beregnede solvensbehov (den tilstrækkelige basiskapital) er således væ-
sentligt lavere end det faktiske aktuelle niveau. Det skyldes en bevidst strategi fra FIHs side 
om til enhver tid at være en velkonsolideret bank. Ny lovgivning betyder, at udover at bereg-
ne det individuelle solvensbehov er FIH også forpligtet til at offentliggøre solvensbehovet og 
dets beregningselementer. Der henvises til rapporten ”Risk Management in FIH 2010” for en 
uddybende beskrivelse af elementerne i beregningen af solvensbehovet. Rapporten findes 
på www.fih.dk/rapporter. 
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FIHs organisation og selskabsledelse 
FIH blev grundlagt i 1958 som Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk og har siden 
starten haft fokus på at skabe finansielle løsninger til dansk erhvervsliv. I 2003 bliver FIH 
A/S til FIH Erhvervsbank A/S og cementerer dermed sin rolle som specialiseret rådgiver til 
dansk erhvervsliv. 

I 2008 begyndte FIH at tilbyde højrenteindlån til private kunder. Ultimo 2010 har FIH et sam-
let udlån inkl. garanterede realkreditlån på 65.507 mio. kr.

FORRETNINGEN
FIHs organisation er bygget op omkring tre forretningsområder; Banking, Capital Markets og 
Corporate Finance. Banking består af tre underområder, 1) Corporate Banking, der vareta-
ger FIHs udlånsforretning, 2) Property Finance, der leverer kapital og rådgivning til ejen-
domsinvestorer, og 3) Acquisition Finance der leverer strukturerede finansieringer til 
virksomhedshandler på det skandinaviske marked.  

Capital Markets har ansvaret for bankens aktiviteter på de finansielle markeder og varetager 
således handels- og kundevendte aktiviteter på rente-, valuta- og værdipapirmarkederne. 

Corporate Finance (FIH PARTNERS) leverer finansiel rådgivning til kunder i forbindelse 
med køb og salg af virksomheder, fusioner, privatiseringer, kapitaltilførsler mv.  

Hvert af områderne samt deres resultater er nærmere beskrevet i afsnittet om FIHs forret-
ning.  

De tre forretningsområder understøttes af flere stabsfunktioner, herunder Risk and Legal, 
der varetager FIHs risikostyring, Corporate Affairs, der varetager den daglige support af 
direktionen samt den interne og eksterne kommunikation, Strategic HR, der er ansvarlig for 
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rekruttering, udvikling og øvrige medarbejderrelaterede opgaver, samt Finance, der står for 
udarbejdelsen af regnskaber og intern og ekstern rapportering. 

LEDELSEN 
FIHs ledelse udgøres af bestyrelsen, direktionen samt ledergruppen, der består af direktio-
nen samt de daglige ledere af forretningsområderne Banking og Capital Markets og stabs-
funktionerne, der refererer direkte til direktionen i det daglige.  

I januar 2011 fik FIH ny direktion, da tidligere fondsdirektør fra ATP, Bjarne Graven Larsen 
tiltrådte som administrerende direktør i FIH, sidestillet med den hidtidige administrerende 
direktør, Henrik Sjøgreen. Direktionen udgøres således af to sideordnede direktører.  

Der blev ligeledes afholdt ekstraordinær generalforsamling 6. januar 2011 med henblik på 
valg af ny bestyrelse. Ejerkredsen er repræsenteret i den bestyrelse, som fremgår af over-
sigten bagerst i rapporten.   

Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af bankens anliggender. Bestyrelsen fastsætter 
retningslinjerne for direktionens varetagelse af den daglige ledelse af banken, herunder 
fastsættelse af kreditpolitikken med de overordnede retningslinjer for kreditgivning og hånd-
tering af kundeforhold. Det er desuden bestyrelsens ansvar at sikre og kontrollere, at ban-
kens virksomhed drives i overensstemmelse med aktieselskabsloven, årsregnskabsloven, 
bogføringsloven, lov om finansiel virksomhed og anden relevant lovgivning og regulering.  

Ledelsesstrukturens opbygning afspejler naturligvis de generelle danske selskabskrav og 
den finansielle lovgivning på området. Den understøtter ligeledes en maksimal sikring af 
FIHs forretning og FIHs mål om realisering af de økonomiske målsætninger lige så vel som 
den bidrager til opretholdelsen af tilliden fra investorer, kunder og medarbejdere.  

FIH ønsker at leve op til de krav og anbefalinger til god selskabsledelse, der er udsendt af 
Komitéen for god Selskabsledelse, hvorfor det er FIHs ambition i løbet af 2011 at udarbejde 
en særskilt Corporate Governance politik. 
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Samfundsansvar i FIH 
I 2010 er der udarbejdet og vedtaget en samlet politik og strategi for samfundsansvar i FIH.  
Samfundsansvar i FIH er tænkt som en aktivitet, der understøtter forretningens overordnede 
strategi. Grundholdningen til samfundsansvar er, at det er FIHs hovedopgave at tilbyde 
konkurrencedygtige finansielle serviceydelser til dansk erhvervsliv og at samfunds-
ansvarlige initiativer bør understøtte dette. 

I 2011 vil arbejdet med den samlede politik og strategi for FIH fortsætte. For at understrege 
tilgangen til samfundsansvar er det ambitionen, at FIH vil tilslutte sig FN’s Global Compact. 
Som ledende internationale principper vil FN’s Global Compact således danne rammen for 
arbejdet med samfundsansvar.  

FIH har valgt at anvende CSR Kompassets definition af samfundsansvar; Virksomheders 
samfundsansvar er et begreb, der bruges om virksomheders frivillige arbejde med sociale, 
etiske og miljømæssige forhold. (CSR kompasset er et samarbejde mellem Økonomi- og 
Erhvervsministeriet og DI).  

På den baggrund har FIH delt samfundsansvaret ind i tre fokusområder: 

 Sociale forhold: Aktiviteter som indvirker på arbejdsforhold, arbejdsglæde, sundhed og det 
sociale blandt FIHs medarbejdere 

 Etiske forhold: Aktiviteter som understøtter, at FIH lever op til, hvad kunderne, samfundet 
og øvrige interessenter med rette kan forvente 

 Miljømæssige forhold: Aktiviteter som påvirker miljø, energi og klima 

SOCIALE FORHOLD 

FIH beskæftiger knap 370 medarbejdere fordelt på fem kontorer i Danmark. Det er afgøren-
de for FIHs fremtidige konkurrenceevne at tiltrække og fastholde de mest kompetente og 
effektive medarbejdere, da forretningen og dens videre udvikling er baseret på deres viden 
og relationer.  

I arbejdet for at øge motivationen og arbejdsglæden blandt de ansatte, har fokus både i 
andet halvår af 2009 og første halvår af 2010 været på lederudvikling. Samtlige ledere har 
været gennem et omfattende forløb i løbet af 2009-2010. Initiativet blev iværksat på bag-
grund af resultatet af medarbejdertilfredshedsundersøgelsen i 2009, der pegede mod leder-
udvikling som det initiativ, der kunne have størst positiv effekt på den generelle 
arbejdsglæde og motivation i FIH. Som et delelement i det forøgede fokus på ledelse er 
afholdelse af den personlige udviklingssamtale blevet sat højt på dagsordenen i 2010.    

De overordnede målepunkter i medarbejdertilfredshedsundersøgelsen er arbejdsglæde og 
loyalitet. Skalaen strækker sig fra 0-100 point. 70-79 point er udtryk for høj arbejdsglæ-
de/loyalitet, mens en score på 80-100 er udtryk for meget høj arbejdsglæde/loyalitet. 

For arbejdsglæde var målet en score på 74, og som minimum at være på niveau med bran-
chen (også 74). Dette mål blev realiseret, idet FIH scorede 74.  

Det andet overordnede målepunkt i medarbejdertilfredshedsundersøgelsen i 2010 var loyali-
tet. Her var målet en score på 85 og at være på niveau med branchen. FIHs score blev 78, 
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mens branchen scorede 79. At ligge så tæt på niveauet for branchen må anses som tilfreds-
stillende, men der arbejdes for nærværende på at komme over niveau for branchen.

Som et led i at tiltrække og fastholde medarbejdere har FIH vedtaget en personale-, senior-, 
ryge-, alkohol-, og misbrugspolitik, der skal sikre arbejdsglæde blandt medarbejderne. Per-
sonalepolitikken er et sæt af retningslinjer, som bl.a. omfatter medarbejderudvikling, arbejds-
tid, sygdom, barsel og børnepasning. I medarbejdertilfredshedsundersøgelsen blev 
medarbejderne spurgt om deres tilfredshed med ”øvrige ansættelsesforhold” (ferie, flekstid, 
barsel og andre personalegoder). Det fremgår af undersøgelsen at tilfredsheden med ”øvri-
ge ansættelsesforhold” har en relativ stor påvirkning af medarbejdernes samlede arbejds-
glæde. Der var ikke opstillet et særskilt mål for ”øvrige ansættelsesforhold”, men med en 
score på 78 og en forbedring siden 2009 anses resultatet for at være tilfredsstillende, og det 
er et område, FIH fortsat vil have fokus på. 

I 2011 vil der fortsat være fokus på skabe arbejdsglæde og loyalitet. Desuden vil der blive 
arbejdet med implementering af aktiviteter i relation til lederudviklingsprogrammet. Næste 
gang undersøgelsen gennemføres er målsætningen for både den overordnede arbejdsglæ-
de og den overordnede loyalitet at opnå mindst samme score som i 2010 samt som mini-
mum at være på niveau med branchen. 

ETISKE FORHOLD 
Tilgangen til etiske forhold tager udgangspunkt i FIHs værdier. FIH startede en værdiproces 
i efteråret 2009, der involverede hele organisationen og præsenterede værdierne i starten af 
2010 som resultat af værdiprocessen. Værdierne anses ikke som nye, men hvor de hidtil har 
været latente og ikke-definerede er de nu blevet eksplicitte og dermed nemmere at navigere 
efter og måle på. I 2010 har fokus været på at udbrede kendskabet af værdierne, således at 
de kan fungere som overordnede retningslinjer, når der træffes beslutninger i de enkelte 
afdelinger. De tre værdier defineres på følgende måde: 

 Ansvarlighed: Vi følger opgaven til dørs  
 Ordentlighed: Vi holder, hvad vi lover, og vi lever op til, hvad man med rette kan forvente 
 Værdiskabelse: Vi balancerer kortsigtet optimering med bæredygtige løsninger 

Det overordnede arbejde med værdiprocessen blev evalueret som en del af medarbejdertil-
fredshedsundersøgelsen i 2010. I spørgsmålet om hvorvidt værdierne er retningsgivende for 
det daglige arbejde, blev der opnået en score på 76 ud af 100 point. Ligeledes gav medar-
bejderne FIH 77 ud af 100 point i spørgsmålet om, hvorvidt FIH lever op til værdierne. Re-
sultatet anses for særdeles tilfredsstillende set i forhold til den relativt korte periode, der er 
arbejdet med forankring af værdierne. 
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mens branchen scorede 79. At ligge så tæt på niveauet for branchen må anses som tilfreds-
stillende, men der arbejdes for nærværende på at komme over niveau for branchen.

Som et led i at tiltrække og fastholde medarbejdere har FIH vedtaget en personale-, senior-, 
ryge-, alkohol-, og misbrugspolitik, der skal sikre arbejdsglæde blandt medarbejderne. Per-
sonalepolitikken er et sæt af retningslinjer, som bl.a. omfatter medarbejderudvikling, arbejds-
tid, sygdom, barsel og børnepasning. I medarbejdertilfredshedsundersøgelsen blev 
medarbejderne spurgt om deres tilfredshed med ”øvrige ansættelsesforhold” (ferie, flekstid, 
barsel og andre personalegoder). Det fremgår af undersøgelsen at tilfredsheden med ”øvri-
ge ansættelsesforhold” har en relativ stor påvirkning af medarbejdernes samlede arbejds-
glæde. Der var ikke opstillet et særskilt mål for ”øvrige ansættelsesforhold”, men med en 
score på 78 og en forbedring siden 2009 anses resultatet for at være tilfredsstillende, og det 
er et område, FIH fortsat vil have fokus på. 

I 2011 vil der fortsat være fokus på skabe arbejdsglæde og loyalitet. Desuden vil der blive 
arbejdet med implementering af aktiviteter i relation til lederudviklingsprogrammet. Næste 
gang undersøgelsen gennemføres er målsætningen for både den overordnede arbejdsglæ-
de og den overordnede loyalitet at opnå mindst samme score som i 2010 samt som mini-
mum at være på niveau med branchen. 

ETISKE FORHOLD 
Tilgangen til etiske forhold tager udgangspunkt i FIHs værdier. FIH startede en værdiproces 
i efteråret 2009, der involverede hele organisationen og præsenterede værdierne i starten af 
2010 som resultat af værdiprocessen. Værdierne anses ikke som nye, men hvor de hidtil har 
været latente og ikke-definerede er de nu blevet eksplicitte og dermed nemmere at navigere 
efter og måle på. I 2010 har fokus været på at udbrede kendskabet af værdierne, således at 
de kan fungere som overordnede retningslinjer, når der træffes beslutninger i de enkelte 
afdelinger. De tre værdier defineres på følgende måde: 

 Ansvarlighed: Vi følger opgaven til dørs  
 Ordentlighed: Vi holder, hvad vi lover, og vi lever op til, hvad man med rette kan forvente 
 Værdiskabelse: Vi balancerer kortsigtet optimering med bæredygtige løsninger 

Det overordnede arbejde med værdiprocessen blev evalueret som en del af medarbejdertil-
fredshedsundersøgelsen i 2010. I spørgsmålet om hvorvidt værdierne er retningsgivende for 
det daglige arbejde, blev der opnået en score på 76 ud af 100 point. Ligeledes gav medar-
bejderne FIH 77 ud af 100 point i spørgsmålet om, hvorvidt FIH lever op til værdierne. Re-
sultatet anses for særdeles tilfredsstillende set i forhold til den relativt korte periode, der er 
arbejdet med forankring af værdierne. 
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Værdierne er styrende for bankens måde at drive forretning på, hvilket blandt andet afspej-
les i kreditpolitikken og i tilgangen til kunderne. FIH har en ambition om at være kundernes 
foretrukne finansielle partner og sætter derfor en ære i at forstå vores kunders forretning, så 
de kan rådgives bedst muligt. Derfor har FIH blandt andet udviklet et kundebetjeningskon-
cept, som sikrer, at rådgivningen matcher kundens behov.  

Siden 2008 har FIH gennemført en årlig kundetilfredshedsundersøgelse, som afspejler, 
hvordan kunderne oplever FIH, herunder efterlevelsen af kundebetjeningskoncept. I 2010 
svarede 83 procent af FIHs kunder, at de er tilfredse eller meget tilfredse med at være kun-
de i FIH. De overordnede resultater af undersøgelsen viser, at FIH efterlever de mål, som  
kundebetjeningskonceptet har opstillet. For at sikre tilfredshed i den enkelte kunderelation 
gennemføres undersøgelsen, så det er muligt at følge op på den enkelte besvarelse. Under-
søgelsen gennemføres igen i september 2011, hvor det forventes, at niveauet af den nuvæ-
rende tilfredshed bevares.  

FIH er ligeledes opmærksom på ikke at finansiere eller støtte etisk eller miljømæssigt ufor-
svarlige projekter og navigerer således ud fra en fælles udlånspolitik, der går på tværs af 
alle forretningsenheder.  

FIH baserer altid sin kreditgivning på god bankskik og etik, der er en integreret del af virk-
somhedskulturen. Som følge heraf findes der fra tid til anden forretninger, FIH ikke ønsker at 
udføre, og kunder banken ikke ønsker at handle med. FIH tager stilling til de individuelle 
kundeforhold og opererer derfor ikke ud fra en eksplicit udtømmende liste over brancher 
eller formål, banken ikke ønsker at finansiere eller samarbejde med.  

FIH er en dansk erhvervsbank og finansierer hovedsageligt danske erhvervsaktiviteter, 
herunder også danskejede aktiviteter i udlandet og udenlandske aktiviteter i Danmark. Det 
lokale aspekt i FIHs virke medvirker til at øge bevidstheden om kundernes aktiviteter. Det 
undersøges altid, hvorvidt kunden er kreditværdig i Danmark, hvilket blandt andet vil sige, at 
personaleforhold, produktionsapparat og miljøforhold undersøges. Det er helt essentielt for 
FIH kun at finansiere aktiviteter, der til enhver tid lever op til den gældende lovgivning, og at 
kundeforholdet i øvrigt er etisk forsvarligt, hvilket nærheden i investeringerne er med til at 
bidrage til. 

Denne tilgang til kreditgivningen har resulteret i et øget fokus på etiske forhold fra FIHs side. 
FIH har ikke kendskab til kreditengagementer i kundeporteføljen, der ikke lever op til lovgiv-
ningen og almindelig anerkendt etik, og det er ambitionen, hvis eller når et sådant kendskab 
opstår, at FIH aktivt vil påvirke kunden til at efterleve såvel lovgivningen som almindelig 
anerkendt etik.  
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MILJØMÆSSIGE FORHOLD 
FIH har fem lokaliteter og et samlet kontorareal på over 10.000 m2. FIH tilstræber løsninger 
som er miljø-, energi- og klimavenlige og samtidig økonomisk rentable. 

På nuværende tidspunkt har FIH haft størst fokus på at nedbringe el- og varmeforbruget på 
hovedkontoret i København, fordi det er her størstedelen af medarbejderne (>85 procent) er 
placeret, og bruttoarealet er størst (>80 procent af samlet antal m2). 

For at nedbringe forbruget af elektricitet har FIH installeret sparepærer i det meste af hoved-
kontoret. Hovedkontoret bliver desuden nedkølet med havvand om sommeren, hvilket redu-
cerer elforbruget med ca. 15 procent. Herudover bliver gangbelysningen i hele bygningen nu 
styret i forhold til solen. Førhen var gangbelysning tændt døgnet rundt. 

Som følge af disse initiativer er elforbruget faldet med næsten 10 procent fra 2008 til 2010. 
Dette skal dog også ses i forhold til, at medarbejderstaben er reduceret med cirka 20 pro-
cent i samme periode. FIH vil fortsat arbejde for at reducere elforbruget, f.eks. arbejdes der 
på at udskifte lyskontakter med sensorer, ligesom muligheden for at lægge en coating på 
taget, som kan reflektere solen og dermed mindske behovet for nedkøling undersøges.  

For at sænke varmeforbruget anvender FIH et varmesystem, der sikrer, at ventilationen 
slukkes og temperaturen sænkes om natten og i weekenden. Siden 2008 er varmeforbruget 
steget. Dette skal ses i lyset af, at 2009 og 2010 har været koldere end 2008. I 2008 var 
gennemsnitstemperaturen 9,4 grader, mens gennemsnitstemperaturen var 8,8 i 2009 og 7,0 
grader i 2010. FIH vil kontinuerligt undersøge, hvordan varmeforbruget kan nedsættes.  
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VÆSENTLIGE INTERNE KONTROLLER OG RISIKOSTYRINGSSYSTE-
MER I FORBINDELSE MED REGNSKABSAFLÆGGELSEN
Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for FIHs kontrol- og risikostyring i 
forbindelse med regnskabsaflæggelsen, herunder overholdelse af relevant lovgivning og 
anden regulering i relation til regnskabsaflæggelsen. Koncernens interne kontroller og risi-
kostyringssystemer er primært udformet med henblik på en effektiv styring af koncernens 
forretning og aktiviteter og de hermed forbundne risici.   

Kontrolmiljø
Bestyrelsen og direktionen fastlægger og godkender overordnede politikker, procedurer og 
kontroller på væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. 

Direktionen overvåger løbende overholdelse af relevant lovgivning samt andre forskrifter og 
bestemmelser i relation til regnskabsaflæggelsen og rapporterer løbende herom til bestyrel-
sen. Det interne kontrolsystem omfatter klart definerede organisatoriske roller og ansvars-
områder, rapporteringskrav samt godkendelsesprocedurer. FIHs bestyrelse har vedtaget, at 
FIHs revisionsudvalg skal bestå af den samlede bestyrelse, og at Henrik Heideby og Lars 
Rohde besidder de nødvendige faglige kvalifikationer som anført i § 6 i bekendtgørelse om 
revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet. 
Begrundelsen for at udpege Henrik Heideby som uafhængigt medlem med kvalifikationer 
inden for regnskabsvæsen er følgende: Henrik Heideby har en uddannelse som HD i regn-
skabsvæsen og har siden april 2009 været formand for revisionsudvalget for IC Companys. 
Herudover har Henrik Heideby haft ledelsesansvar for aflæggelse af årsregnskaber og erfa-
ring med overvågning af regnskabsaflæggelse, risikostyring mv. via direktionsposter i bl.a. 
de finansielle selskaber PFA Holding A/S, PFA Pension, Forsikringsaktieselskab, Alfred 
Berg Bank A/S og FIH. Lars Rohde har opnået kvalifikationer inden for regnskabsvæsen 
gennem bl.a. ansættelse i Lægernes Pensionskasse fra 1985 til 1989 som administrerende 
direktør, ansættelse i Realkredit Danmark fra 1989 til 1998 i forskellige stillinger – fra 1997 
som viceadministrerende direktør med ansvar for bl.a. økonomiafdelingen (ledelsesansvar 
for aflæggelse af årsregnskab opnået som økonomidirektør). Herudover har Lars Rohde 
været ansat af ATPs bestyrelse som direktør for ATP jf. ATP-lovens § 20 siden 1998.  

Revisionsudvalget overvåger løbende regnskabsaflæggelsesprocessen, effektiviteten af 
koncernens interne kontrolsystemer, intern revision og risikosystemer. Udvalget mødes efter 
en fastlagt mødeplan og tager aktivt stilling til koncernens anvendte regnskabspraksis, her-
under metoder for nedskrivninger på udlån. 

Risikovurdering 
Bestyrelse og direktion foretager løbende vurdering af de risici, som påvirker koncernen, 
herunder risici der påvirker regnskabsaflæggelsesprocessen.   

Kontrolaktiviteter 
Koncernens kontrolaktiviteter tilrettelægges med udgangspunkt i risikovurderingen og har til 
formål dels at sikre overholdelse af de af bestyrelsen og direktionen godkendte målsætnin-
ger, politikker, procedurer mv., dels at sikre en rettidig forebyggelse, opdagelse og rettelse 
af eventuelle fejl og mangler. Kontrolaktiviteterne omfatter såvel manuelle og fysiske kontrol-
ler som generelle IT-kontroller og automatiske applikationskontroller.  

Bestyrelse og direktion har etableret formelle koncernrapporteringsprocedurer, som omfatter 
månedlig rapportering af faktiske regnskabsresultater sammenholdt med budget. Rapporte-
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ringen sker på grundlag af etablerede procedurer for afstemninger og analyse af data med 
henblik på løbende at sikre en pålidelig og effektiv rapportering af regnskabsdata.  

I forbindelse med årsregnskabsudarbejdelsen gennemføres yderligere analyser og kontrol-
aktiviteter til sikring af, at regnskabsaflæggelsen sker i overensstemmelse med de IFRS-
bestemmelser, som er beskrevet i anvendt regnskabspraksis i årsrapporten. 

58  •  fIH ÅrSraPPOrT 2010



                 

F I H  Å R S R A P P O R T  2 0 1 0  •  59

FIH SELSKABER 
FIH koncernen omfatter FIH Erhvervsbank A/S og en række 100 procent ejede datter-
selskaber.

FIH Realkredit A/S  
Det samlede udlån i FIH Realkredit var 333 mio. kr. ved udgangen af 2010. Selskabet har 
alene til opgave at afvikle den eksisterende portefølje. 

FIH Kapital Bank A/S 
Selskabet finansieres af moderselskabet FIH Erhvervsbank A/S, og er i forbindelse med 
ejerskiftet af FIH Erhvervsbank A/S blevet tilbudt en lånefacilitet hos ATP på 10 mia. kr. FIH 
Kapital Bank A/S er etableret med en selvstændig direktion og en bestyrelse bestående af 
repræsentanter fra FIH og én repræsentant udpeget af ATP.  

FIH PARTNERS A/S 
Selskabet forestår FIHs Corporate Finance aktiviteter. FIH ejer aktiekapitalen 100 procent. 

FIH Leasing og Finans A/S  
Selskabet afgiver garanti over for FIH i forbindelse med långivningen. 

FIH Finance A/S 
Selskabet investerer i unoterede aktier og kapitalandele samt lån. 

FIH Aztec Holding ApS 
Selskabet driver investeringsvirksomhed. 

ANDRE SELSKABER 
Axcel  
FIH var i 1994 med til at etablere Axcel, som investerer i store virksomheder med potentiale 
for udvikling og værditilvækst. Der er opbygget en portefølje af virksomheder, som videreud-
vikles og løbende sælges. Bag Axcel står en udvalgt kreds af aktionærer med bred tilknyt-
ning til industrien og den finansielle sektor. Selskabet råder over et samlet kapitaltilsagn på 
mere end 10 mia. kr. Kapitalen er fordelt på fire selskaber; Axcel I, Axcel II, Axcel III og 
Axcel IV. 

Fondsmæglerselskabet LD Invest A/S 
Selskabets forretningsområder er kapitalforvaltning af noterede og unoterede værdipapirer 
samt børshandel. LD og PKA er majoritetsaktionærer i LD Invest Holding A/S, som ejer 
Fondsmæglerselskabet LD Invest A/S. 

LD Equity 1, 2 og 3 
Fondsmæglerselskabet LD Invest A/S rådgiver tre private kapitalfonde oprettet i 2005 og 
frem; LD Equity 1, LD Equity 2 og LD Equity 3. Fondene fokuserer på unoterede aktier. FIH 
har investeret i fondene. 
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AKTIONÆRFORHOLD 
Den 6. januar 2011 blev FIH Holdings køb af 99,89 procent af aktierne i FIH Erhvervsbank 
A/S gennemført. FIH Holding er det fælles holdingselskab for konsortiet bestående af ATP, 
PFA, Folksam og C.P. Dyvig. Det forventes, at FIH Holding i løbet af første kvartal 2011 vil 
erhverve de resterende 0,11 procent af aktierne i FIH Erhvervsbank A/S. 

Bestyrelse 
Den 9. marts 2010 indtrådte Steinar Þór Guðgeirsson som nyt bestyrelsesmedlem til erstat-
ning af Gudni Níels Adalsteinsson. Den 9. august 2010 tiltrådte Haukur C. Benediktsson 
som nyt bestyrelsesmedlem til erstatning af Ragnar Árnason, som udtrådte af bestyrelsen 
samme dag. Steinar Þór Guðgeirsson udtrådte som bestyrelsesmedlem den 16. november 
2010.

Ved en ekstraordinær generalforsamling den 6. januar 2011 udtrådte Haukur C. Benedikts-
som, Hans Ejvind Hansen, Svend-Aage Nielsen og Jørgen Vorsholt af FIHs bestyrelse. 
Samme dag indtrådte Lars Rohde, Henrik Gade Jepsen, Henrik Heideby, Daniel Eriksson 
og Christian Dyvig i bestyrelsen, som herudover består af formand Hans Skov Christensen 
og de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Jørgen Bruun-Toft, Per Erlandsen Brun og 
Randi Holm Franke.  

AKTIE- OG OPTIONSPROGRAMMER 
Der er tidligere etableret en række loyalitets- og resultatafhængige incitamentsordninger i 
FIH Erhvervsbank A/S. 

Medarbejderaktier 
I 2005 etableredes et medarbejderaktieprogram, som alle medarbejdere blev tilbudt. Aktier-
ne blev tildelt i forhold til medarbejdernes løn og er båndlagt i 5 år. I forbindelse med ejer-
skiftet forventes dette medarbejderaktieprogram at blive indfriet. 

Optionsprogrammer 
FIH har i 2004 og 2006 etableret optionsprogrammer for en bredere medarbejdergruppe. 
Dagsværdien af optionerne er opgjort til 0,0 mio. kr. ultimo 2010. Disse programmer forven-
tes termineret i 2011. Ordningerne er nærmere beskrevet i note 7. 
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Definitioner
UDLÅN TIL AMORTISERET 
KOSTPRIS 

Indeholder bankudlån og finansielle leasingaktiver. Se Anvendt Regnskabspraksis for 
uddybende definition 

UDLÅN TIL DAGSVÆRDI Udlån ydet i henhold til dansk realkreditlovgivning. Se Anvendt Regnskabspraksis for 
uddybende definition 

POSTERET RESTGÆLD Restgæld på engagement inkl. forfaldne afdrag, men ekskl. forfalden rente 

KREDITEKSPONERING Som restgæld inkl. markedsværdi af OTC-forretninger og garantistillelse for realkreditlån samt 
alle forfaldne afdrag 

KREDITENGAGEMENT Som krediteksponering inkl. garantier, trækningsretter og tilbud samt maksimum af OTC-lines 

OBJEKTIV INDIKATION  
FOR VÆRDIFORRINGELSE (OIV) 

Udtryk for kreditengagementer, der objektivt er værdiforringet i henhold til 
regnskabsbekendtgørelsen, hvilket i det mindste anses for at være indtruffet, når 

 Låntager er i økonomiske vanskeligheder 
 Låntagers kontraktbrud, eksempelvis i form af manglende overholdelse af 

betalingspligt for afdrag og renter 
 FIH har ydet låntager lempelse i vilkårene, som ikke ville være overvejet, hvis det 

ikke var på grund af låntagers økonomiske situation 
 Det er sandsynligt, at låntager vil gå konkurs eller blive underlagt anden økonomisk 

rekonstruktion

RENTENULSTILLEDE LÅN Kreditengagementer, hvor FIH har stoppet for den løbende renteberegning over for kunden, 
som følge af at engagementet er i default, og at renten dermed anses som uerholdelig 

DEFAULT Default betragtes som værende indtrådt hvis mindst én af følgende betingelser er opfyldt 

 Når FIH vurderer det som usandsynligt, at debitor vil indfri alle sine gældsforpligtelser 
overfor FIH, uden at FIH griber ind ved f.eks. at realisere sikkerheder eller garantier 
hvis sådanne haves 

 Når debitor i over 90 dage har været i restance med en væsentlig gældsforpligtelse 
som overstiger 10.000 kr. 

NEDSKRIVNINGER Hvis der foreligger Objektiv Indikation for Værdiforringelse på et kreditengagement eller en 
gruppe af kreditengagementer, nedskrives disse med forskellen mellem den regnskabs-
mæssige værdi før nedskrivningen og nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger fra 
kreditengagementet eller gruppen af kreditengagementer, fratrukket eventuelle sikkerheder. 

RATINGKATEGORI D- Kreditengagementer vedr. kunder under konkursbehandling/i betalingsstandsning samt 
engagementer, der er helt eller delvist rentenulstillede (90 dages restance) 

RATINGKATEGORI D+ Betegnelse for defaultede engagementer, der ikke er rated D- 

RATINGKATEGORI D Samlet betegnelse for ratingkategorierne D+ og D- 

SUNDE KREDITENGAGEMENTER Engagementer vedr. kunder, der er rated 4 til 13 

SVAGE KREDITENGAGEMENTER Engagementer vedr. kunder, der er rated 0 til 3, begge inkl. 

SYGE KREDITENGAGEMENTER Engagementer vedr. kunder, der er rated D, da FIHs defaultdefinition vurderes at være opfyldt 

PROBLEM LÅN Som OIV-lån 

NON-PERFORMING LÅN Som rentenulstillede lån 

SIKKERHEDSVÆRDI Markedsværdi af registrerede sikkerheder minus haircut minus foranstående hæftelse 

SUBJEKTIV SIKKERHEDSVÆRDI Det forventede nettorealisationsprovenu 

DEFAULTSANDSYNLIGHED, 
POINT IN TIME (PIT) 

Sandsynlighed for default over de kommende 12 måneder estimeret på baggrund af aktuelle 
konjunkturer

DEFAULTSANDSYNLIGHED, 
THROUGH THE CYCLE (TTC) 

Sandsynlighed for default over de kommende 12 måneder estimeret på baggrund af data over 
flere konjunkturforløb 
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Nøgletal i henhold til Den Danske Finansanalytikerforening 2010 

C/I Omkostninger/samlede indtægter 

GENNEMSNITLIG UDLÅNSRENTE Renteindtægt af udlån/gennemsnitligt udlån 

GENNEMSNITLIG 
INDLÅNSRENTE

Renteindtægt af indlån/gennemsnitligt indlån 

FUNDING OMKOSTNING Renteomkostninger/Gennemsnitlige rentebærende gæld 
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Resultat- og totalindkomstopgørelse 2010
FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S 

(mio. kr.) Note 2010 2009 2010 2009
RESULTATOPGØRELSE

Renteindtægter 3 3.142,4 4.384,4 2.859,3 3.787,8

Renteudgifter 4 1.939,3 3.084,3 1.924,0 2.759,8

Netto renteindtægter 1.203,1 1.300,1 935,3 1.028,0

Udbytte af aktier mv. 0,1 1,7 0,0 1,5

Gebyrer og provisionsindtægter 5 237,6 167,6 106,4 87,1

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 5 47,7 33,8 23,1 26,9

Netto rente- og gebyrindtægter 1.393,1 1.435,6 1.018,6 1.089,7

Kursreguleringer 6 1.639,0 510,7 272,0 263,3

Andre driftsindtægter 84,2 108,6 153,4 167,0

Udgifter til personale og administration 7, 8 607,5 665,4 521,6 612,1
Af- og nedskrivninger på immaterielle og  
materielle aktiver 19, 21 25,6 30,3 25,2 28,2

Andre driftsudgifter 244,2 321,6 204,7 269,7

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. 1.922,6 1.177,0 1.746,7 946,1
Resultat af kapitalandele i associerede og
tilknyttede virksomheder 9 -0,1 -8,4 1.325,9 271,7

Resultat før skat 316,3 -147,8 271,7 -64,4

Skat 10 -208,3 -159,3 -268,4 -117,1

Årets resultat 524,6 11,5 540,1 52,7

Fordeling af årets resultat 

FIHs aktionærer  524,6 10,4 540,1 52,7

Minoritetsinteresser 0,0 1,1 0,0 0,0

Totalindkomst

Årets resultat 524,6 11,5 540,1 52,7

Anden totalindkomst 
Anden totalindkomst i alt 0,0 0,0 0,0 0,0

Totalindkomst i alt 524,6 11,5 540,1 52,7

Totalindkomst fordelt til 

Aktionærer 524,6 10,4 540,1 52,7

Minoritetsinteresser 0,0 1,1 0,0 0,0
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Balance 31. december 2010 
FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S 

(mio. kr.) Note 2010 2009 2010 2009
AKTIVER
Kassebeholdning og anfordrings-  
tilgodehavender hos centralbanker 90,1 90,1 90,1 90,1
Gældsbeviser, der kan refinansieres i  
centralbanker 1.499,8 699,8 1.499,8 699,8
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og  
centralbanker 11 2.135,9 3.015,1 12.967,3 14.798,3
Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi 12, 15 333,2 454,5 0,0 0,0
Udlån og andre tilgodehavender  
til amortiseret kostpris 12, 13, 14 57.660,4 63.679,3 47.249,1 52.987,4
Obligationer til dagsværdi 16 32.337,4 51.395,8 30.140,9 49.086,0
Aktier mv. 17 2.361,3 1.731,7 94,3 64,4
Kapitalandele i associerede virksomheder 18 44,3 66,0 0,2 33,2
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 18 0,0 0,0 5.891,9 4.573,3
Immaterielle aktiver 19 42,0 30,9 42,0 30,9
Grunde og bygninger: 
Investeringsejendomme 20 842,6 1.063,5 842,6 1.063,5
Domicilejendomme 21 4,0 4,0 4,0 4,0
Øvrige materielle aktiver 21 14,8 20,0 14,7 19,8
Aktuelle skatteaktiver 0,1 37,4 41,4 25,3
Udskudte skatteaktiver 27 33,3 0,0 47,6 0,0
Andre aktiver 22 11.832,5 7.971,4 11.638,7 7.994,1
Periodeafgrænsningsposter 106,5 96,4 106,4 76,9
Aktiver i alt 109.338,2 130.355,9 110.671,0 131.547,0
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Balance 31. december 2010 
FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S 

(mio. kr.) Note 2010 2009 2010 2009
PASSIVER
Gæld 
Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 23 30.457,0 35.057,1 31.105,1 35.489,4
Indlån og anden gæld 24 7.486,9 20.708,8 8.572,6 21.771,4
Udstedte obligationer til dagsværdi 15, 25 292,9 472,8 0,0 0,0
Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 25 46.622,0 48.723,8 46.622,0 48.723,8
Andre passiver 26 11.238,2 12.836,8 10.956,5 12.786,1
Periodeafgrænsningsposter 3,4 9,0 2,6 8,1
Gæld i alt 96.100,4 117.808,3 97.258,8 118.778,8

Hensatte forpligtelser 27
Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser 4,0 3,4 4,0 3,4
Hensættelser til udskudt skat 0,0 172,6 0,0 191,1
Hensættelser til tab på garantier 434,0 252,6 392,5 254,3
Hensatte forpligtelser i alt 438,0 428,6 396,5 448,8
Efterstillede kapitalindskud 28 4.465,7 4.299,4 4.465,7 4.299,4

Egenkapital 29
Aktiekapital 513,6 513,6 513,6 513,6
Opskrivningshenlæggelser 1,4 1,3 1,4 1,3
Aktieoptionsprogram 0,0 0,0 0,0 0,0
Andre reserver 0,0 10,0 1.986,7 680,1
Overført overskud 7.819,1 7.294,7 6.048,3 6.825,0
Aktionærernes andel af egenkapitalen 8.334,1 7.819,6 8.550,0 8.020,0
Minoritetsinteresser 0,0 0,0 0,0 0,0
Egenkapital i alt 8.334,1 7.819,6 8.550,0 8.020,0
Passiver i alt 109.338,2 130.355,9 110.671,0 131.547,0

Ikke-balanceførte poster 30
Eventualforpligtelser 2.503,3 3.401,5 2.858,7 3.765,9
Andre eventualforpligtelser 4.490,4 4.994,9 4.586,4 4.253,4
Ikke-balanceførte poster i alt 6.993,7 8.396,4 7.445,1 8.019,3
Afledte finansielle instrumenter er specificeret i de supplerende noter. 
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Egenkapitalopgørelse 2010 

Egenkapitalopgørelse FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S 
(mio. kr.) 2010 2009 2010 2009

Aktionærernes andel af egenkapital, primo 7.819,6 7.809,2 8.020,0 7.967,4
Udloddet udbytte 0,0 0,0 0,0 0,0
Afsat til køb af egne aktier -10,1 0,0 -10,1 0,0
Totalindkomst i alt 524,6 11,5 540,1 52,6
Minoritetsinteresser 0,0 -1,1 0,0 0,0
Egenkapitalbevægelser i alt 514,5 10,4 530,0 52,6

Aktionærernes andel af egenkapital i alt, ultimo 8.334,1 7.819,6 8.550,0 8.020,0
Minoritetsinteressers andel af egenkapitalen, primo 0,0 0,1 0,0 0,0
Minoritetsinteressers andel af udbytteudlodning  0,0 0,0 0,0 0,0
Af/tilgang, minoritetsinteresser 0,0 -1,2 0,0 0,0
Minoritetsinteressers andel af totalindkomst 0,0 1,1 0,0 0,0
Minoritetsinteressers andel af egenkapital i alt, ultimo 0,0 0,0 0,0 0,0

Egenkapital i alt, ultimo 8.334,1 7.819,6 8.550,0 8.020,0
Egenkapitalspecifikation 
Aktiekapital, primo 513,6 513,6 513,6 513,6
Aktiekapital, ultimo 513,6 513,6 513,6 513,6
Opskrivningshenlæggelse ejendom, primo  1,4 1,4 1,4 1,4
Årets opskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0
Opskrivningshenlæggelse ejendom, ultimo 1,4 1,4 1,4 1,4
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode, primo 10,0 13,5 680,1 413,1
Henlagt 0,0 -6,3 1.319,7 271,0
Anden til/afgang, overført til overført overskud -10,0 2,8 -13,1 -4,0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode, ultimo 0,0 10,0 1.986,7 680,1
Overført overskud, primo 7.294,6 7.280,7 6.824,9 7.039,3
Udbytte 0,0 0,0 0,0 0,0
Afsat til køb af egne aktier -10,1 0,0 -10,1 0,0
Henlagt 524,6 16,6 -779,6 -218,4
Anden til/afgang, overført fra reserve for nettoopskrivning efter 
indre værdis metode 10,0 -2,8 13,1 4,0
Regulering af minoritetsinteresser 0,0 1,2 0,0 0,0
Minoritetsinteresser 0,0 -1,1 0,0 0,0
Overført overskud, ultimo 7.819,1 7.294,6 6.048,3 6.824,9
Aktionærernes andel af egenkapital i alt, ultimo 8.334,1 7.819,6 8.550,0 8.020,0

Minoritetsinteressers andel af egenkapitalen, primo 0,0 0,1 0,0 0,0
Minoritetsinteressers andel af udbytteudlodning 0,0 0,0 0,0 0,0
Af/tilgang, minoritetsinteresser 0,0 -1,2 0,0 0,0
Minoritetsinteressers andel af totalindkomst 0,0 1,1 0,0 0,0
Minoritetsinteressers andel af egenkapital i alt, ultimo 0,0 0,0 0,0 0,0
Egenkapital i alt, ultimo 8.334,1 7.819,6 8.550,0 8.020,0
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Pengestrømsopgørelse 2010 
FIH koncernen 

(mio. kr.)  2010 2009

Pengestrøm fra driftsaktivitet 
Renteindbetalinger 3.725,3 5.052,3
Renteudbetalinger -2.487,6 -3.760,4
Gebyr ind- og udbetalinger 190,0 135,6
Betalte omkostninger -745,3 -807,7
Andre driftsindtægter 84,1 109,0
Indgået på tidligere afskrevne fordringer 3,4 2,8
Udbetalte udlån -13.312,9 -9.422,7
Afdrag på udlån 18.601,8 17.200,9
Ændring i obligationsbeholdning 19.065,8 -16.500,1
Køb af værdipapirer -137,3 -778,8
Salg af værdipapirer 864,6 517,4
Udbytte af aktier og kapitalandele 0,0 0,4
Betalte skatter 41,1 19,3
I alt 25.892,8 -8.232,0

Pengestrøm fra investeringsaktivitet 
Nettoinvestering, immaterielle og materielle aktiver 223,3 13,1
Diverse aktiver 701,3 5.388,5
I alt 924,6 5.401,6

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 
Nye obligationslån 61.598,9 40.784,5
Afdrag på obligationslån -65.100,8 -25.148,4
Ændring i bankgæld -4.488,7 -1.619,7
Ændring i kortfristet låneoptagelse -13.466,2 -11.182,8
Nye efterstillede kapitalindskud 0,0 1.911,9
Afdrag på efterstillede kapitalindskud 0,0 -398,7
Regulering, minoritetsinteresser 0,0 0,0
Ændring i minoritetsinteresser 0,0 -0,1
Diverse passiver -4.932,1 -3.895,0
I alt -26.388,9 451,7

Pengestrøm i alt 428,5 -2.378,7
Likvider, primo 3.805,0 5.805,2
Kursregulering af likvide beholdninger -507,8 378,5
Likvider, ultimo 3.725,7 3.805,0
Likvider, ultimo 
Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker  90,1 90,1
Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker  1.499,8 699,8
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker  2.135,9 3.015,1
Obligationer med løbetid under 3 måneder 0,0 0,0
Likvider, ultimo 3.725,7 3.805,0
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Resultatopgørelse fordelt på kvartaler 
FIH koncernen 

2010 2009
(mio. kr.) 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal
Renteindtægter 749,9 795,5 812,6 784,4 843,3 1.013,1 1.194,4 1.333,6
Renteudgifter 567,9 471,5 456,2 443,7 526,0 648,0 825,9 1.084,4
Netto renteindtægter 182,0 324,0 356,4 340,7 317,3 365,1 368,5 249,2
Udbytte af aktier mv. 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 1,1
Gebyrer og provisionsindtægter 68,6 65,7 72,1 31,2 62,4 33,1 37,6 34,5
Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 21,1 5,4 12,7 8,5 10,5 8,6 7,4 7,3
Netto rente- og gebyrindtægter 229,5 384,4 415,8 363,4 369,2 389,7 399,2 277,5
Kursreguleringer 886,3 324,8 121,7 306,2 105,1 115,5 165,7 124,4
Andre driftsindtægter 18,2 19,0 26,4 20,6 30,9 21,4 27,5 28,8
Udgifter til personale og administration 151,3 144,0 164,5 147,6 148,9 124,4 145,4 246,7
Af- og nedskrivninger på immaterielle og  
materielle aktiver 7,3 6,9 6,8 4,7 7,7 6,9 9,8 5,9
Andre driftsudgifter 0,0 81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 77,0 81,8
Nedskrivninger på udlån og
tilgodehavender mv. 1.205,0 368,2 188,5 160,9 222,2 122,6 382,9 449,3
Resultat af kapitalandele i associerede og
tilknyttede virksomheder -1,0 2,7 -0,6 -1,2 0,0 0,1 -1,2 -7,3
Resultat før skat -230,6 130,4 122,1 294,4 45,0 191,4 -23,9 -360,3
Skat -253,3 -68,2 19,3 93,9 -132,9 67,0 -29,7 -63,7
Årets resultat 22,7 198,6 102,8 200,5 177,9 124,4 5,8 -296,6

Fordeling af årets resultat 
FIHs aktionærer  22,7 198,6 102,8 200,5 177,9 124,4 4,7 -296,6
Minoritetsinteresser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0
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Note 1 – Anvendt regnskabspraksis 
Koncernregnskabet aflægges i overensstemmelse med International 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 børsnoterede gældsinstrumenter og IFRS-bekendtgørelsen for finansielle virksomheder 
udstedt i henhold til lov om finansiel virksomhed. 

Årsrapporten for moderselskabet - FIH Erhvervsbank A/S - aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed herunder 
bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (regnskabsbekendtgørelsen). Reglerne for 
indregning og måling i moderselskabet er forenelige med IFRS bortset fra måling af tilknyttede og associerede virksomheder, som
indregnes til indre værdi i henhold til Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse, hvor IFRS fastsætter måling til kostpris eller dagsværdi. 

Årsrapporten aflægges herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav stillet af Nasdaq OMX Copenhagen til 
årsrapporter for finansielle selskaber med børsnoterede gældsinstrumenter og i lov om finansiel virksomhed.  

Anvendt regnskabspraksis er ikke ændret i forhold til årsrapporten 2009. 

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 tidligere begivenhed har en retslig 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 de oprindelige skøn. De foretagne regnskabsmæssige 
skøn vurderes løbende og justeres i takt med, at der foreligger nye oplysninger. I de tilfælde hvor det er muligt at efterprøve de 
regnskabsmæssige skøn mod andres skøn, gøres dette, f.eks. ved sammenligning af markedsværdier, spreads mv. 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 fremtidige forpligtelser helt eller delvist. I de tilfælde hvor det vurderes, at 
debitor ikke vil være i stand til at opfylde sine fremtidige forpligtelser, er opgørelsen af de fremtidige faktiske betalinger, herunder 
realisationsværdier af sikkerheder, dividender mv., 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 værdiansættelsesmodeller samt inputvariabler i form af rentekurver, 
volatilitetskurver og spreads mv. Værdiansættelsesmodellerne diskonterer fremtidige pengestrømme og værdiansætter eventuelle 
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 oplysninger, der kan have indvirkning på de fremtidige pengestrømme. 
Opstillingen af disse pengestrømme er forbundet med usikkerhed. 

Ændringen i dagsværdi på finansielle instrumenter, der værdiansættes ved modeller, som anvender andet end observerbare 
markedsdata, indregnes i resultatopgørelsen under Kursreguleringer. 

Fastlæggelse af dagsværdier 
Dagsværdien er det beløb, som et aktiv kan omsættes til, eller en forpligtelse indfries til, ved en handel under normale omstændigheder 
mellem kvalificerede, villige og indbyrdes uafhængige parter. 

Opgørelsen af dagsværdier inddeles i tre niveauer: 

Niveau 1 (noterede markedspriser)
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. 
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Niveau 2 (værdiansættelse baseret på observerbare faktorer) 
For finansielle instrumenter, der værdiansættelses på niveau 2, fastlægges dagsværdien ved hjælp af almindeligt anerkendte 
værdiansættelsesteknikker, der i al væsentlighed baserer sig på observerbare, aktuelle rentesatser og volatiliteter indhentet fra
prisleverandører som f.eks. Bloomberg og Reuters.  

Niveau 3 (værdiansættelse baseret på ikke-observerbare inputs) 
Niveau 3 omfatter dels finansielle instrumenter, der værdiansættes på baggrund af observerbare markedsdata som i niveau 2, men hvor 
der også anvendes faktorer, som ikke er direkte observerbare, og som har en betydelig indflydelse på værdiansættelsen.  

Endvidere omfatter niveau 3 finansielle instrumenter, hvor dagsværdien fastlægges enten ud fra prisindikationer fra eksterne 
kvalificerede kilder eller ud fra anerkendte værdiansættelsesmetoder, der bygger på regnskabsdata, forventninger til fremtiden 
(budgetter) og multipler. 

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 sikrede renterisiko opgjort på 
basisrenten reguleres til dagsværdi, og værdiændringen indregnes i resultatopgørelsen under kursreguleringer.  

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 indregning i en af følgende kategorier: handelsbeholdning, finansielle 
aktiver/forpligtelser til dagsværdi eller lån og tilgodehavender. Finansielle aktiver/forpligtelser klassificeres som ”handelsbeholdning”, 
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 
”handelsbeholdning”, men som ved første indregning måles 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 ”handelsbeholdning”, medmindre de indgår i regnskabsmæssig sikring.  

Repo/repo reverse 
Værdipapirer, der er solgt som led i en tilbagekøbsforretning (repoforretning), forbliver i balancen under værdipapirets balancepost,
f.eks. obligationer, og driftsresultatet af værdipapiret indregnes på normal vis under renter og kursregulering. Modtagne beløb på 
repoforretninger indregnes som gæld til kreditinstitutter eller indlån. Afgivne beløb indregnes som udlån eller tilgodehavender hos 
kreditinstitutter. 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-monetære aktiver og forpligtelser, der omvurderes til dagsværdi, omregnes til balancedagens kurs. Samtlige 
valutakursreguleringer indregnes over resultatopgørelsen. 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 dattervirksomheder, som kontrolleres af moderselskabet. Moderselskabet 
anses for at have kontrol, når det direkte eller indirekte besidder mere end 50 procent af stemmerettighederne eller på anden måde kan 
udøve eller faktisk udøver bestemmende indflydelse.  

Koncernregnskabet er udarbejdet ved sammenlægning af regnskabsposter med ensartet indhold og med efterfølgende eliminering af 
koncerninterne indtægts- og udgiftsposter, gevinster og tab, interne aktiebesiddelser samt mellemværender, herunder garantier. De
regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, er omarbejdet, så de er i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. 

Segmentoplysninger 
Der gives segmentoplysninger på forretningsområder, som er koncernens operative segmentering. Segmentoplysningerne følger 
koncernens risici og koncernens interne økonomistyring og er opgjort efter samme principper som koncernregnskabet. 

Segmentresultat og aktiver omfatter poster, der direkte kan henføres til det enkelte segment eller allokeres til det enkelte segment på et 
pålideligt grundlag. Øvrige aktiviteter omfatter primært koncernens administrative funktioner, investeringsaktivitet, indkomstskatter mv. 

Fællesomkostninger, herunder omkostninger i stabs-, administrations- og backoffice funktioner fordeles til forretningsområder på
baggrund af en vurdering af de enkelte områders forretningsskabende kapacitet. Segmentaktiver omfatter de aktiver, som er direkte 
forbundet med segmentets drift, herunder udlån, obligationer mv. I den interne økonomistyring allokeres passiverne ikke ud til de
enkelte segmenter, men styres samlet. De enkelte forretningsområder styres ud fra marginalindtjening på aktiverne. Derfor foretages
der ikke nogen fordeling af passiverne mellem forretningsområderne, og ligeledes opgøres der kun nettorenter pr. forretningsområde.
Alle transaktioner mellem segmenterne sker på markedsbaserede vilkår eller på omkostningsdækkende basis. 
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RESULTATOPGØRELSE 

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

Renteindtægter og -udgifter omfatter tillige renter på dagsværdisatte 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 mv. 
Udbytte fra investeringer i kapitalandele indregnes, når der er erhvervet endelig ret til udbyttet. Dette vil typisk sige på tidspunktet for 
generalforsamlingens godkendelse af udlodningen fra det pågældende selskab. Dette gælder dog ikke for kapitalandele i associerede 
virksomheder, der måles efter indre værdis metode.  

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

Kursreguleringer
Kursreguleringer indeholder urealiserede og realiserede kursreguleringer fra dagsværdireguleringer på obligationer, aktier, finansielle
instrumenter og sikrede udlån og funding, samt valutakursregulering på disse og øvrige finansielle instrumenter. 

Andre driftsindtægter 
Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter i forhold til koncernens hovedaktiviteter, herunder leasingydelser fra 
operationelle leasingkontrakter samt gevinster og tab ved salg af materielle og immaterielle anlægsaktiver. 

Andre driftsudgifter 
Andre driftsudgifter omfatter garantiprovision til Det Private Beredskab. 

Udgifter til personale og administration 
Udgifter til personale omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til FIHs personale. Forpligtelser til jubilæums-
gratialer og fratrædelsesgodtgørelser indregnes løbende under hensyntagen til den forventede sandsynlighed for medarbejdernes 
fratræden før ydelsestidspunktet. 

Medarbejderaktier 
Ved salg af egne aktier til favørkurs til medarbejdere udgiftsføres favørkurselementet fuldt ud i resultatopgørelsen som en 
personaleomkostning, samtidig med at et tilsvarende beløb indregnes under egenkapitalen. 

Aktieoptioner
Optionsprogrammer måles på tildelingstidspunktet og resultatføres 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 forpligtelser eller indregnes under egenkapitalen afhængig af programmets 
karakteristika. 

Skat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt 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 resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til resultatposter, og 
egenkapitalen for den del der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. 

FIH Erhvervsbank A/S er sambeskattet med de danske koncernforbundne virksomheder. Skatteeffekten af sambeskatningen med 
dattervirksomhederne fordeles på såvel overskuds- som underskudsgivende virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. 
De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen. 

BALANCE 

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender 
Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker måles ved første indregning til dagsværdi og måles efterfølgende til 
amortiseret kostpris. 

Gældsbeviser der kan refinansieres i centralbanker 
Gældsbeviser der kan refinansieres i centralbanker måles ved første indregning til dagsværdi og måles efterfølgende til amortiseret
kostpris. 

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker omfatter tilgodehavender hos andre kreditinstitutter, tidsindskud i centralbanker, 
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. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker måles ved første indregning til 
dagsværdi og måles efterfølgende til amortiseret kostpris. 
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Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 
Udlån indeholder bankudlån og finansielle leasingaktiver. Udlån måles ved første indregning til dagsværdi med fradrag af 
stiftelsesprovision mv. 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, som er omfattet af regnskabsmæssig sikring, og hvor renterisikoen er sikret med derivater, suppleres den
amortiserede kostpris med dagsværdien af den sikrede renterisiko. Ændringen i dagsværdien indregnes i resultatopgørelsen under 
Kursreguleringer jf afsnit om regnskabsmæssig sikring. 

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 eventuel dividende. De fremtidige forventede betalinger 
på individuelt nedskrevne lån opstilles med baggrund i en konkret vurdering af den enkelte virksomheds økonomiske situation samt de 
sikkerheder mv., 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 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 økonomiske problemer. 
4. Det er sandsynligt, at låntager vil gå konkurs eller bliver underlagt anden økonomisk rekonstruktion. 

Gruppevist vurderede udlån: 
Gruppevist vurderede udlån omfatter alle udlån, bortset fra udlån med objektiv indikation for værdiforringelse, hvorpå der er nedskrevet 
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 nedskrivning kan henføres til udlåns bevægelser 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 regnskabsværdien, nedskrives differencen. FIH anvender bruttoprincippet 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.

Nedskrivninger på udlån føres på en særskilt nedskrivningskonto, som modregnes under udlån. I resultatopgørelsen indregnes 
periodens nedskrivninger under Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. Udlån afskrives, når de sædvanlige 
inddrivelsesprocedurer er gennemført, og tabet ud fra en individuel vurdering kan opgøres pålideligt. For udlån, hvor afskrivning er 
uundgåelig, men hvor det endelige tab endnu ikke kendes, foretages en foreløbig afskrivning svarende til det tab, der kan opgøres
pålideligt.

Realkreditudlån og udstedte realkreditobligationer til dagsværdi 
Udlån ydet i henhold til dansk realkreditlovgivning er finansieret med udstedte børsnoterede realkreditobligationer med enslydende 
betingelser. Disse udlån kan indfries til kurs 100 eller ved at levere de bagvedliggende obligationer tilbage. Ved første indregning måles 
realkreditudlån og udstedte realkreditobligationer til dagsværdi (børskursen). Efterfølgende måles realkreditudlån til dagsværdi.
Målingen til dagsværdi er dels baseret på værdien af de udstedte obligationer, dels en regulering for kreditrisikoen baseret på behovet 
for nedskrivninger.

Udstedte realkreditobligationer måles efterfølgende ligeledes til dagsværdi. Udtrukne obligationer måles til nutidsværdien af de
fremtidige betalinger. 

Som udgangspunkt skal realkreditudlån og udstedte realkreditobligationer måles til amortiseret kostpris. Anvendelse af amortiseret 
kostpris vil imidlertid medføre en tidsmæssig forskydning i indregning af gevinster og tab. Denne regnskabsmæssige inkonsistens
undgås ved en måling af både realkreditudlånet og de modsvarende udstedte realkreditobligationer til dagsværdi, som sker med 
henvisning til dagsværdioptionen jf. IAS 39. 
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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. Handelsbeholdningen omfatter beholdningerne i FIH Capital Markets. 
Investeringsbeholdningen er de beholdninger, hvor formålet er kapitalanbringelse og længeresigtede investeringer.  

Ved første indregning måles handelsbeholdningen til dagsværdi, som er kostprisen fratrukket transaktionsomkostninger. Efterfølgende 
måles handelsbeholdningerne til dagsværdi. 

Ved første indregning måles investeringsbeholdningen til dagsværdi, som er kostprisen fratrukket transaktions-omkostninger. Investe-
ringsbeholdningerne måles efterfølgende til dagsværdi via dagsværdioptionen i IAS 39, idet investeringsbeholdningen forvaltes og
løbende vurderes på grundlag af dagsværdi i overensstemmelse med en dokumenteret investeringsstrategi. 

Obligationer og aktier, der handles på aktive markeder, måles efterfølgende til dagsværdi. Dagsværdien opgøres til lukkekursen for det 
pågældende marked på balancedagen, eller, hvis en sådan ikke foreligger, en anden offentliggjort kurs der må antages bedst at svare 
hertil.

Værdipapirer, hvor der ikke findes et aktivt marked, måles efterfølgende til dagsværdien ved anvendelsen af almindeligt accepterede 
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 markedsparameter, 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 værdiansættelsesmodeller, der 
bygger på regnskabsdata, forventninger til fremtiden (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 driftsmæssige og
finansielle beslutninger. Ved investeringer tilrettelagt gennem holdningsstrukturer foretages vurdering af den betydende indflydelse i 
forhold til den virksomhed, der ultimativt erhverves. 

Ved første indregning måles kapitalandele i associerede virksomheder til kostpris. Efterfølgende måles kapitalandele i associerede
virksomheder 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 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 måles 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 kapitalinteresser i associerede og tilknyttede virksomheder”. 

Immaterielle aktiver 

Udviklingsprojekter
Udviklingsprojekter består af internt udviklede projekter, som forventes at medføre fremtidige økonomiske fordele, dels som følge af 
forventede ressourcebesparende foranstaltninger, dels i form af øget nettoindtjening.  

Udviklingsprojekter måles ved første indregning til kostpris, som er omkostninger, der direkte kan henføres til udviklingsprojektet.
Efterfølgende måles udviklingsprojekter til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.  
Færdiggjorte udviklingsprojekter afskrives lineært over den forventede brugstid, typisk 3-5 år.  

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 baseret på 3-5 års budgetter for de enkelte projekter. Som diskonteringsfaktor
anvendes Cibor 3 mdr. 

Periodens af- og nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver.

Udgifter til vedligeholdelse af udviklingsprojekter, som primært består af udgifter til personale, udgiftsføres løbende i resultatopgørelsen. 

Investeringsejendomme 
Ved første indregning måles investeringsejendomme (ejendomme der er udlejet på operationelle leasingaftaler) til kostpris. Efterføl-
gende måles de til dagsværdi. Dagsværdien af investeringsejendomme fastsættes med udgangspunkt i en tilbagediskontering af 
forventede kontraktlige fremtidige pengestrømme tillagt ejendommens forventede dagsværdi ved pengestrømmenes ophør.  

Der foretages løbende en vurdering af lejeres bonitet, og såfremt der sker en forringelse af lejeres betalingsevne, reguleres 
dagsværdien i overensstemmelse hermed. Med henblik på en vurdering af ejendommens forventede dagsværdi ved pengestrømmenes 
ophør foretager koncernens egne vurderingsmænd mindst én gang årligt en konkret vurdering af ejendommens værdi baseret på 
ejendommens beliggenhed, ejendomstype og anvendelsesmuligheder samt indretning og vedligeholdelsesstand. 
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Ændringer i dagsværdien indregnes under kursreguleringer, mens modtagne leasingydelser indregnes under andre driftsindtægter. 

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

Øvrige materielle anlægsaktiver måles efterfølgende til kostpris med fradrag af foretagne afskrivninger. Der afskrives lineært over 
aktivernes forventede levetid, dog maksimalt 4 år. Enkeltaktiver med uvæsentlig værdi samt edb-programmel afskrives fuldt ud i 
anskaffelsesåret.

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 fastsættes
ud fra en afkastmodel.  

Andre aktiver 
Andre aktiver omfatter bl.a. tilgodehavende renter og provision, uafviklede handler samt den positive dagsværdi af afledte finansielle 
instrumenter.

Afledte finansielle instrumenter 
Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning til dagsværdi, normalt svarende til det betalte eller modtagne vederlag. Efter 
første indregning måles de afledte finansielle instrumenter til dagsværdien på balancedagen. 

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter indregnes i resultatopgørelsen. 

For afledte finansielle instrumenter, der handles på aktive markeder, 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 accep-
terede 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 realkreditobligationer, der ved første indregning måles til kostpris og efterfølgende 
måles til dagsværdi jf. afsnittet om Realkreditudlån og udstedte realkreditobligationer 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 regnskabsmæssig sikring. 

Beholdning af egne udstedte obligationer modregnes i gældsposten, 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 dagsværdi, mens udstedelsen måles til amortiseret kostpris. Det sammensatte 
instrument indregnes i balancen under udstedte obligationer. 

Andre passiver 
Andre passiver indeholder skyldige renter, gebyr- og provisionsindtægter, uafviklede handler samt den negative dagsværdi af afledte 
finansielle instrumenter.  

Periodeafgrænsningsposter, passiver 
Periodeafgrænsningsposter indregnes og måles til kostpris. Periodeafgrænsningsposter under passiver består hovedsageligt af 
forudbetalte renter. 

Hensatte forpligtelser 
Hensatte forpligtelser indregnes, når koncernen som følge af en begivenhed indtruffet før eller på balancedagen har en retslig eller
faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen. Hensatte forpligtelser 
indregnes til ledelsens bedste skøn over det beløb, hvormed forpligtelsen forventes at kunne indfries. 
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Ved måling af hensatte forpligtelser foretages en tilbagediskontering af de omkostninger, der er nødvendige for at afvikle forpligtelsen. 
Der anvendes en diskonteringsfaktor, der reflekterer markedets generelle renteniveau med tillæg af de konkrete risici, som skønnes at 
være på den hensatte forpligtelse.  

Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser 
Ydelsesbaserede pensionsordninger hensættes på grundlag af en aktuarmæssig vurdering.  

Herudover har FIH indgået bidragsbaserede pensionsordninger med hovedparten af medarbejderne. I de bidragsbaserede ordninger 
indbetales faste bidrag til en uafhængig pensionskasse. FIH har ingen forpligtelse til at indbetale yderligere bidrag. Skyldige betalinger 
indregnes i balancen som en gældsforpligtelse.  

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 acontoskat. 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig
værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien 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 modregning 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 resultatopgørelsen. 

Hensættelser til tab på garantier 
Der hensættes til tab på garantier, når der er en objektiv indikation 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 garantiforpligtelser 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 ansvarlig indskudskapital, som ved første måling indregnes til dagsværdi 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 egenkapitalen 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 virksomheder. 

Minoritetsinteresser 
Minoritetsinteresser svarer til den regnskabsmæssige værdi af den andel af de tilknyttede virksomheders nettoaktiver, som ikke ejes af 
FIH Erhvervsbank A/S. 

Ikke-balanceførte poster 
Posten omfatter afgivne garantier og indeståelser, uigenkaldelige tilsagn om at yde kredit og lignende forpligtelser, der ikke indregnes i 
balancen. Garantier måles til pålydende værdi med fradrag af hensættelser til tab. Hensættelser til tab indregnes under ”nedskrivninger
på udlån og tilgodehavender mv.” i resultatopgørelsen samt under ”hensættelser til tab på garantier” i balancen. 

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 reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital, betalte 
renter samt betalt selskabsskat. 

Pengestrøm fra investeringsaktivitet 
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af aktiviteter, køb og salg af immaterielle, 
materielle og andre langfristede aktiver samt køb og salg af værdipapirer, der ikke medregnes som likvider. 
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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 selskabsdeltagere.

Likvider
Likvider omfatter kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker, gældsbeviser, der kan refinansieres i 
centralbanker, tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker samt likvide obligationer med løbetid under 3 måneder. 

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. 

International Accounting Standards Board (IASB) har udsendt en række ændringer til de internationale regnskabsstandarder, ligesom 
International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) har udsendt en række fortolkningsbidrag, som endnu ikke er trådt i 
kraft. Nedenfor er omtalt de standarder og fortolkningsbidrag, som forventes at få indflydelse på koncernens regnskabsaflæggelse. 
Øvrige standarder og fortolkningsbidrag, som endnu ikke er trådt i kraft forventes ikke at få væsentlig indflydelse på koncernens
regnskabsaflæggelse. 

Der er i oktober 2010 udsendt en ny version af IFRS 9 Financial Instruments (2010).  

IFRS 9 er et resultat af IASB's projekt vedrørende udskiftning af IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling, hvor IASB i 
november 2009 offentliggjorde IFRS 9 Financial Instruments (2009), som alene omhandlede klassifikation og måling af finansielle
aktiver. Den nye version af standarden indeholder nye krav til måling af finansielle forpligtelser og en række krav fra IAS 39 Financial 
Instruments: Recognition and Measurement. IFRS 9 forventes i 2011 at blive udvidet med nye regler for nedskrivninger, 
regnskabsmæssig sikring samt ophør med indregning. 

Bestemmelserne træder i kraft for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2013 eller senere med mulighed for førtidig implementering. 

Det er på nuværende tidspunkt endnu uvist, om EU godkender ændringerne inden ikrafttrædelsestidspunktet for den nye IFRS 9 
Financial Instruments som udstedt af IASB. EU-kommissionen har tidligere meldt ud, at man først vil vurdere, om IFRS 9 (2010) skal 
godkendes i Europa, når hele IFRS 9 foreligger i endelig form, hvilket først vil ske, når ajourførte bestemmelser om regnskabsmæssig 
sikring er indarbejdet i IFRS 9. 

Efter IFRS 9 skal finansielle aktiver klassificeres på grundlag af virksomhedens forretningsmodel og de kontraktuelle karakteristika af 
aktiverne. Aktiver, der ejes med henblik på at opnå et kontraktuelt cashflow, og hvor cashflowet er udtryk for betaling af hovedstol og 
renter herpå, skal måles til amortiseret kostpris. Øvrige aktiver skal måles til dagsværdi med indregning af værdiregulering i 
resultatopgørelsen. Dagsværdiregulering af aktier kan dog indregnes i anden totalindkomst, og virksomheden kan under visse 
betingelser vælge dagsværdiregulering af udlån mv.  

I relation til finansielle forpligtelser er der i IFRS 9 to væsentlige ændringer i forhold til IAS 39.  Ændringerne er relateret til 
dagsværdioptionen og specifikke derivater, som er linket til unoterede egenkapitalinstrumenter. Efter IFRS 9 skal den del af 
dagsværdiændringerne, som kan henføres til ændringer i kreditrisikoen på en forpligtelse designeret til "Dagsværdi over 
resultatopgørelsen", indregnes i anden totalindkomst. Såfremt dette giver en regnskabsmæssig inkonsistens er muligt at anvende 
undtagelsesbestemmelsen, hvorefter hele dagsværdiændringen kan føres over resultatopgørelsen. Herudover er stort set alle andre
klassifikations- og målingsbestemmelser for finansielle forpligtelser fra IAS 39 bibeholdt. 

Det vurderes at IFRS 9 i dens nuværende form for så vidt angår ændrede kategorier ikke vil få væsentlig indflydelse på måling af
koncernens finansielle aktiver og forpligtelser. Der udestår imidlertid store dele af den kommende standard, herunder for nedskrivninger, 
regnskabsmæssig sikring og ophør med indregning, som afhængigt af de kommende beslutninger kan få væsentlig indvirkning på både
indregning og måling. 
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Noter

Note 2 – Segmentoplysninger  

Segmentoplysninger baseret på FIH koncernens primære aktiviteter er præsenteret nedenfor. 

2010
(mio. kr.)

Corporate 
Banking

Property
Finance

Acquisition
Finance*

Capital
Markets

Corporate 
Finance

Private
Equity 

Øvrige
aktiviteter

Koncern
 i alt

Resultatopgørelse
Netto rente- og gebyrindtægter 407,8 210,4 389,5 34,7 134,1 -34,6 251,2 1.393,1

Kursreguleringer 60,0 3,3 0,0 365,7 0,0 1.352,1 -142,1 1.639,0
Andre driftsindtægter 9,8 1,1 0,5 0,0 0,0 0,0 72,8 84,2

Driftsomkostninger 176,5 61,8 28,8 210,1 92,6 2,3 305,2 877,3
Nedskrivninger og tab på udlån og 
andre tilgodehavender mv. 820,4 499,6 421,2 0,0 0,0 0,0 181,4 1.922,6
Resultat af kapitalandele 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,1
Resultat før skat -519,3 -346,6 -60,0 190,3 41,5 1.315,1 -304,7 316,3
Skat -129,7 -86,5 -15,0 47,5 10,8 40,7 -76,1 -208,3
Årets resultat -389,6 -260,1 -45,0 142,8 30,7 1.274,4 -228,6 524,6

Fordeling af årets resultat 
FIHs aktionærer 524,6
Minoritetsinteresser 0,0

Balance
Udlån 28.326,0 18.388,8 10.696,8 0,0 0,0 0,0 582,0 57.993,6
Obligationer 1.013,8 0,0 0,0 16.326,9 0,0 0,0 14.996,7 32.337,4
Aktier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.361,3 0,0 2.361,3
Kapitalandele i associerede
selskaber 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,3 0,0 44,3
Andre aktiver mv. 683,1 81,7 77,8 7.816,0 0,0 0,0 7.943,1 16.601,6
Aktiver i alt 30.022,9 18.470,5 10.774,6 24.142,9 0,0 2.405,6 23.521,7 109.338,2

Segmentet Private Equity indeholder koncernens investeringsaktiviteter inden for unoterede aktier. 

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

Omkostninger til Bankpakke I er udgiftsført under ”Øvrige aktiviteter” og udgør henholdsvis 244 mio. kr. under driftsomkostninger og 181 
mio. kr. under nedskrivninger.  

*Forretningsområdet ”Structured Finance” har i december 2010 skiftet navn til ”Acquisition Finance”. 

Den geografiske opdeling er lavet på baggrund af de faktiske renter. 

Geografisk opdeling Danmark Storbritannien Tyskland Finland Andre I alt

Netto rente- og gebyrindtægter 2.317,6 -503,7 -216,6 -274,1 69,9 1.393,1
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Note 2 – fortsat  

2009
(mio. kr.)

Corporate 
Banking

Property
Finance

Acquisition
Finance*

Capital
Markets

Corporate 
Finance

Private
Equity 

Øvrige
aktiviteter

Koncern
 i alt

Resultatopgørelse
Netto rente- og gebyrindtægter 424,3 231,2 367,0 194,6 81,2 -31,9 169,2 1.435,6

Kursreguleringer -43,9 6,2 1,3 241,9 0,0 200,3 104,9 510,7
Andre driftsindtægter 7,6 3,9 0,5 0,0 0,0 0,0 96,6 108,6

Driftsomkostninger 179,8 67,0 27,6 219,8 58,1 2,5 462,5 1.017,3
Nedskrivninger og tab på udlån og 
andre tilgodehavender mv. 292,7 148,5 527,7 0,0 0,0 0,0 208,1 1.177,0
Resultat af kapitalandele 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,4 0,0 -8,4
Resultat før skat -84,5 25,8 -186,5 216,7 23,1 157,5 -299,9 -147,8
Skat -21,3 6,4 -46,2 53,7 6,1 -83,4 -74,6 -159,3
Årets resultat -63,2 19,4 -140,3 163,0 17,0 240,9 -225,3 11,5

Fordeling af årets resultat 
FIHs aktionærer 10,4
Minoritetsinteresser 1,1

Balance  
Udlån 28.445,6 19.430,3 14.441,2 1.744,9 0,0 0,0 71,8 64.133,8
Obligationer 974,9 0,0 0,0 18.965,7 0,0 0,0 31.455,2 51.395,8
Aktier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.582,2 149,5 1.731,7
Kapitalandele i associerede
selskaber 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,0 0,0 66,0
Andre aktiver mv. 666,4 313,0 82,0 5.011,4 0,0 0,0 6.955,8 13.028,6
Aktiver i alt 30.086,9 19.743,3 14.523,2 25.722,0 0,0 1.648,2 38.632,3 130.355,9

Segmentet Private Equity indeholder koncernens investeringsaktiviteter inden for unoterede aktier. 

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

Omkostninger til refokuseringen i januar 2009 samt omkostninger til Bankpakke I er udgiftsført under ”Øvrige aktiviteter”. 
Omkostningerne til refokuseringen udgør 75 mio. kr. under driftsomkostninger, mens omkostningerne til Bankpakke I udgør henholdsvis 
322 mio. kr. under driftsomkostninger og 208 mio. kr. under nedskrivninger.  

*Forretningsområdet ”Structured Finance” har i december 2010 skiftet navn til ”Acquisition Finance”. 

Den geografiske opdeling er lavet på baggrund af de faktiske renter. 

Geografisk opdeling Danmark Storbritannien Tyskland Frankrig Andre I alt

Netto rente- og gebyrindtægter 2.294,9 -452,3 -243,5 -275,5 112,0 1.435,6
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FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S
2010 2009 2010 2009

Note 3 – Renteindtægter  
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 49,2 44,1 216,1 177,5
Reverseforretninger hos kreditinstitutter og centralbanker 13,9 4,3 13,9 4,3
Udlån og andre tilgodehavender 2.248,5 2.973,8 1.775,0 2.362,8
Bidrag 5,0 5,0 0,0 0,0
Reverseforretninger 2,3 22,6 2,3 22,6
Obligationer 848,2 1.687,2 787,4 1.615,1
Afledte finansielle instrumenter i alt -29,0 -354,6 61,3 -396,2
Øvrige renteindtægter 4,3 2,0 3,3 1,7
Renteindtægter i alt 3.142,4 4.384,4 2.859,3 3.787,8

Afledte finansielle instrumenter 
Valutakontrakter 5,7 -149,8 5,0 -180,8
Rentekontrakter -34,7 -204,8 56,3 -215,4
I alt -29,0 -354,6 61,3 -396,2

Note 4 – Renteudgifter  
Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 163,0 589,3 164,0 617,9
Repoforretninger med kreditinstitutter og centralbanker 139,1 27,8 139,1 27,8
Øvrige repoforretninger 0,6 7,1 0,6 7,1
Indlån og anden gæld 178,7 1.324,9 184,4 997,4
Udstedte obligationer 1.180,2 956,7 1.160,0 931,2
Efterstillet kapitalindskud 275,9 178,4 275,9 178,4
Øvrige renteudgifter 1,8 0,1 0,0 0,1
Renteudgifter i alt 1.939,3 3.084,3 1.924,0 2.759,9

Note 5 – Gebyrer og provisioner  
Gebyr- og provisionsindtægter 
Værdipapirhandel og depoter 0,1 0,6 0,1 0,6
Lånesagsgebyrer 36,3 26,9 33,7 23,4
Garantiprovision 5,6 7,2 10,1 11,5
Øvrige gebyrer og provisioner 195,6 132,9 62,5 51,6
Gebyrer og provisionsindtægter i alt 237,6 167,6 106,4 87,1

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 
Garantiprovision 0,0 0,0 4,8 5,0
Øvrige gebyrer og provisioner 47,7 33,8 18,3 21,9
Afgivne gebyrer og provisionsudgifter i alt 47,7 33,8 23,1 26,9

Note 6 – Kursreguleringer  
Realkreditudlån 2,1 13,8 0,0 0,0
Andre udlån og tilgodehavender til amortiseret kostpris, sikring 0,6 88,1 14,5 60,5
Obligationer -557,0 506,1 -569,2 500,0
Aktier mv. 1.331,6 211,7 3,5 -9,0
Investeringsejendomme 4,5 -66,0 4,5 -66,0
Valuta -16,4 45,7 -37,1 22,1
Afledte finansielle instrumenter 851,5 -179,2 851,5 -179,2
Afledte finansielle instrumenter til sikring 265,8 -154,5 248,7 -95,9
Udstedte obligationer 2,1 -3,6 2,1 -3,6
Udstedte obligationer - realkreditobligationer 0,7 -15,0 0,0 0,0
Udstedte obligationer - sikrede -246,5 63,6 -246,5 34,4
Kursreguleringer i alt 1.639,0 510,7 272,0 263,3

80

80  •  fIH ÅrSraPPOrT 2010



FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S
2010 2009 2010 2009

Note 6 – fortsat  

Afledte finansielle instrumenter: 
Valutakontrakter -91,5 -68,7 -91,4 -68,6
Rentekontrakter 1.208,8 -265,0 1.191,6 -206,5
I alt 1.117,3 -333,7 1.100,2 -275,1

Kursreguleringer af aktier: 
Urealiserede kursreguleringer 1.110,5 213,1 3,0 -9,2
Realiserede kursreguleringer 221,1 -1,4 0,5 0,2
I alt 1.331,6 211,7 3,5 -9,0

Note 7 – Udgifter til personale og administration 
Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 
Bestyrelse 4,0 4,0 4,0 4,0
Direktion 5,9 10,3 5,5 9,4
Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion i alt  9,9 14,3 9,5 13,4

Personaleudgifter 
Lønninger 337,2 363,2 267,3 322,9
Ydelsesbaserede pensioner 0,6 0,5 0,6 0,5
Bidragsbaserede pensioner 22,7 24,2 22,1 23,7
Udgifter til social sikring 31,2 23,1 25,6 20,2
Aktiebaseret vederlag* 7,1 14,5 7,1 14,5
Personaleudgifter i alt 398,8 425,5 322,7 381,8
Øvrige administrationsudgifter 198,8 225,6 189,4 216,9
Udgifter til personale og administration 607,5 665,4 521,6 612,1
Gennemsnitligt antal medarbejdere omregnet til fuldtids-
beskæftigelse 355,0 378,8 325,2 351,2

Aflønning af bestyrelse og direktion 
Bestyrelse 
Vederlag 4,0 4,0 4,0 4,0
I alt 4,0 4,0 4,0 4,0
Direktion 
Lønninger 4,4 6,6 4,0 5,7
Bonus 0,7 1,0 0,7 1,0
Pensioner 0,6 0,5 0,6 0,5
Aktiebaseret vederlag* 0,2 2,2 0,2 2,2
I alt** 5,9 10,3 5,5 9,4
Heraf ej fradragsberettigede omkostninger 3,0 1,7 3,0 1,7
* Dette vedrører FIHs samlede aktie- og optionsprogram, i alt 7,4 mio. kr. (2009: 16,7 mio. kr.). 
** I den samlede aflønning af direktionen i FIH Erhvervsbank A/S i 2009 er indregnet løn til 2 direktører i perioden 1. januar - 30. juni 
2009. Pr. 1. juli 2009 fratrådte 1 direktør i forbindelse med pensionering. Den gennemsnitlige bemanding for 2009 har været på 1,5 
direktører med en ultimo bemanding på 1 direktør. I 2010 var der 1 direktør i hele året. 
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Note 7 – fortsat 

Ej fradragsberettigede omkostninger 
I henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter er det et vilkår, at kreditinstituttet, i den periode kreditinstituttet modtager 
kapitalindskud, ikke må fradrage mere end halvdelen af den enkelte direktørlønning i skatteregnskabet. Ved den kommende 
indsendelse af skatteregnskab for 2010 vil direktørlønninger for perioden 1. januar – 31. december 2010 alene være fratrukket med 50 
procent. Beløbet udgør 3,0 mio. kr.

Direktionens fratrædelsesvilkår 
Der er et gensidigt opsigelsesvarsel på 12 måneder. Ved fratrædelse foranlediget af banken er direktionsmedlemmet berettiget til at 
modtage en fratrædelsesgodtgørelse svarende til op 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 blev tildelt 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 
konverteret i 2008, mens tranche 2 kunne være eksekveret i årene 2009 og 2010, og tranche 3 i år 2010. Eksekvering kunne alene ske 
i en 30 dages periode efter offentliggørelse af selskabets årsrapport. 

Konverteringskursen opskrives med 7 procent årligt og udgjorde i årene 2009 og 2010 henholdsvis 388 og 416. Ved konvertering 
skulle der leveres aktier eller kontantafregnes efter selskabets bestemmelse. Aktiene blev målt på konverteringstidspunktet ud fra 
fastsatte multipler for price/earnings og kurs/indre værdi med baggrund i selskabets aktuelle indtjenings- og kapitalforhold. 
Udnyttelseskurser for tranche 2 og 3 var over den beregnede kurs på aktierne, hvorfor optionerne ikke havde nogen værdi og derfor er 
bortfaldet. Hele program 1 er nu termineret. 

Program 2 
Til brug for senere tiltrådte medarbejdere etableredes et supplerende program i 2006. Optionerne blev tildelt over 3 år ved 3 trancher af 
nominelt 1,6 mio. kr. Tildelingen skete individuelt for hver enkelt medarbejder i 2006, 2007 og 2008. Ultimo 2010 er der 302 t.stk.
(2009: 707 t.stk.) optioner i omløb med en gennemsnitlig restløbetid på 5 måneder. Optionerne kan eksekveres således, at tranche 1 
kan konverteres i årene 2010–2012, tranche 2 i årene 2011–2012 og tranche 3 i år 2012. I de pågældende år kan eksekvering på 
medarbejderens foranledning alene ske i en 60 dages periode efter offentliggørelse af selskabets halvårsrapport. 

Der er imidlertid truffet beslutning om at anvende adgangen til ekstraordinært at udnytte aktieoptionerne som følge af salget af FIH til 
konsortiet.

Konverteringskursen opskrives med 7 procent årligt og udgør i årene 2010, 2011 og 2012 henholdsvis 550, 589 og 631. Ved 
konvertering leveres aktier eller kontantafregnes efter selskabets bestemmelse. Aktierne måles på konverteringstidspunktet ud fra 
fastsatte multipler for price/earnings og kurs/indre værdi med baggrund i selskabets aktuelle indtjenings- og kapitalforhold. 

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 
resultatopgørelsen under kursreguleringer. 

Der er i 2010 indtægtsført 6,9 mio. kr. over resultatopgørelsen, mens der i balancen er opført 0,0 mio. kr. under forpligtelser. Dagsvær-
dien af udestående optioner udgør 0,0 mio. kr. ultimo året, svarende til en gennemsnitlig optionsværdi på 0,0 kr.  

Ved opgørelse af dagsværdi benyttes en 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 1,05 procent, aktuel aktiekurs på 
490, 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. 
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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 2009 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 
er ikke mulig. Derfor er værdiansættelse ikke foretaget. Programmet er termineret i 2010 uden værdi. 

Lån til bestyrelse og direktion 
Der er ikke ydet lån mv. til medlemmer af direktionen eller bestyrelsen. 

FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S 
(mio. kr.) 2010 2009 2010 2009

Note 8 – Revisionshonorar 
Samlet honorar til de generalforsamlingsvalgte revisions- 
virksomheder, der udfører den lovpligtige revision 5,1 6,4 4,2 5,5
Heraf honorar for andre ydelser end revision 1,5 1,7 1,5 1,7
Heraf honorar for erklæringsopgaver med sikkerhed 0,9 1,7 0,9 1,7
Heraf honorar for skatterådgivning 0,7 0,3 0,7 0,3

Note 9 – Resultat af kapitalandele i associerede og 
tilknyttede virksomheder
Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder -0,1 -5,8 6,2 8,1
Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0,0 -2,6 1.319,7 263,6
I alt resultat af kapitalandele i associerede og
tilknyttede virksomheder -0,1 -8,4 1.325,9 271,7

Note 10 – Skat 
Beregnet skat af årets indkomst 0,0 0,0 -41,3 -10,9
Udskudt skat (Note 27) -230,6 -120,6 -220,6 -77,6
Skat tidligere år 22,3 -38,7 -6,5 -28,5
Skat i alt -208,3 -159,3 -268,4 -117,0

Effektiv skatteprocent: 
Selskabsskattesats i Danmark 25,0 25,0 25,0 25,0
Ikke skattepligtige indtægter og ikke fradragsberettigede  
udgifter mv. -97,9 44,3 -121,4 84,8
Skat af årets resultat -72,9 69,3 -96,4 109,8
Efterregulering af tidligere års skat 7,0 38,2 -2,4 72,0
Effektiv skatteprocent -65,9 107,5 -98,8 181,8

Note 11 – Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 
Tilgodehavender hos kreditinstitutter 1.715,3 2.493,3 12.546,7 14.276,5
Reverseforretninger 420,6 521,8 420,6 521,8
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker i alt 2.135,9 3.015,1 12.967,3 14.798,3

Løbetidsfordeling: 
Anfordringstilgodehavender 1.477,0 2.197,4 1.408,8 2.117,1
Til og med 3 måneder 435,2 554,5 435,2 11.567,0
Over 3 måneder og til og med 1 år 149,2 0,0 10.048,8 0,0
Over 1 år og til og med 5 år 74,5 263,2 74,5 114,2
Over 5 år 0,0 0,0 1.000,0 1.000,0
I alt 2.135,9 3.015,1 12.967,3 14.798,3
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FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S
2010 2009 2010 2009

Note 12 – Udlån og andre tilgodehavender 
Udlån og tilgodehavender til dagsværdi 333,2 454,5 0,0 0,0
Udlån og tilgodehavender til amortiseret kostpris 57.660,4 63.679,3 47.249,1 52.987,4
Udlån i alt 57.993,6 64.133,8 47.249,1 52.987,4

FIH-lån 56.665,7 61.294,8 46.070,4 50.498,1
Produktionslån 25,0 28,1 25,0 28,1
EM-lån 0,0 0,3 0,0 0,3
Ansvarlig lånekapital 739,8 649,4 555,3 479,6
Leasingkontrakter, ejendomme 1.966,5 2.097,6 1.966,5 2.097,6
Leasingkontrakter, maskiner og driftsmidler 441,2 540,5 441,2 499,4
Realkreditudlån 333,2 454,5 0,0 0,0

60.171,4 65.065,2 49.058,4 53.603,1
Nedskrivninger på udlån, ultimo 2.177,8 931,4 1.809,3 615,7
Udlån i alt 57.993,6 64.133,8 47.249,1 52.987,4

Løbetidsfordeling: 
Anfordringstilgodehavender 27,5 45,3 27,5 45,3
Til og med 3 måneder 1.434,2 3.907,2 1.236,9 3.552,4
Over 3 måneder og til og med 1 år 8.583,1 6.883,7 7.259,8 5.130,1
Over 1 år og til og med 5 år 25.808,3 25.787,9 19.540,7 20.996,9
Over 5 år 22.140,5 27.509,7 19.184,2 23.262,7
I alt 57.993,6 64.133,8 47.249,1 52.987,4

Bruttoinvestering i finansiel leasing 
Finansiel leasing under udlån omfatter både ejendomsleasing og 
driftsmiddelleasing med løbetider på mellem 1 og 40 år
Til og med et år 281,1 295,1 281,1 254,3
Over 1 år og til og med 5 år 764,9 859,6 764,9 859,4
Over 5 år 1.964,7 2.103,7 1.964,7 2.103,2

3.010,7 3.258,4 3.010,7 3.216,9
Ikke indtjente finansieringsindtægter 610,2 683,4 610,2 683,0
Nutidsværdi i alt 2.400,5 2.575,0 2.400,5 2.533,9

Nutidsværdien forfalder således: 
Til og med et år 138,6 169,5 138,6 129,3
Over 1 år og til og med 5 år 599,1 686,9 599,1 686,7
Over 5 år 1.662,8 1718,6 1.662,8 1.717,9
I alt 2.400,5 2.575,0 2.400,5 2.533,9
Indregnede renteindtægter på finansiel leasing 72,8 110,1 72,6 108,2
Nedskrivninger på finansiel leasing 7,2 64,4 7,2 63,1
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FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S
2010 2009 2010 2009

Note 13 – Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender  
Akkumulerede nedskrivninger mv. 
Udlån og garantier, individuelle nedskrivninger 
Nedskrivninger, primo 1.126,9 443,0 819,1 345,6
Tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger 126,0 65,7 107,6 53,5
Nedskrivninger i perioden 1.611,5 1.239,3 1.501,6 990,6
Konstateret tab 498,2 489,7 445,8 463,6
Individuelle nedskrivninger, ultimo 2.114,2 1.126,9 1.767,3 819,1

Udlån og garantier, gruppevise nedskrivninger 
Nedskrivninger, primo 57,1 50,9 50,9 39,1
Nedskrivninger i perioden 440,5 6,2 355,0 11,8
Gruppevise nedskrivninger, ultimo 497,6 57,1 405,9 50,9

Udlån og garantier, nedskrivninger i alt 
Nedskrivninger, primo 1.184,0 493,9 870,0 384,7
Tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger 126,0 65,7 107,6 53,5
Nedskrivninger i perioden 2.052,0 1.245,5 1.856,6 1.002,4
Konstateret tab 498,2 489,7 445,8 463,6
Nedskrivninger i alt, ultimo 2.611,8 1.184,0 2.173,2 870,0

Summen af udlån og garantidebitorer, hvorpå der er indtruffet 
objektiv indikation for værdiforringelsen før nedskrivning 9.373,7 5.733,3 7.760,9 4.271,0

Summen af udlån og garantidebitorer, hvorpå der er indtruffet 
objektiv indikation for værdiforringelsen efter nedskrivning 7.259,5 4.606,5 5.993,6 3.451,9

Akkumulerede nedskrivninger på udlån og garantidebitorer  
i procent af udlån og garantier ultimo året 4,1 % 1,7 % 4,2 % 1,5 %

Tab og nedskrivninger på debitorer i procent af udlån  
og garantier ultimo året 3,1 % 1,7 % 3,3 % 1,6 %

Konstaterede tab, netto, 
i procent af nedskrivningssaldo, primo året 41,8 % 98,6 % 51,0 % 119,8 %

Restgæld på udlån, der er individuelt nedskrevet 5.093,2 3.150,3 4.180,4 1.779,8

Værdi af sikkerheder på nedskrevne udlån 3.026,4 1.802,3 2.206,0 1.159,2

Renteindtægter på nedskrevne udlån 33,2 24,5 31,8 22,0

Note 14 – Standset renteberegning 
Tilgodehavender med standset renteberegning udgør  
ultimo året 1.293,0 1.729,2 877,1 1.206,8
Heraf udgør den usikrede del (omfattet af nedskrivningerne) 552,8 628,3 300,8 419,7

Note 15 – Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi 
Realkreditudlån 
Nominel værdi 318,8 442,2 0,0 0,0
Regulering til dagsværdi af renterisikoen 14,4 12,3 0,0 0,0
Regulering for kreditrisiko 0,0 0,0 0,0 0,0
I alt 333,2 454,5 0,0 0,0
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FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S
2010 2009 2010 2009

Note 15 - fortsat

Udstedte realkreditobligationer 
Nominel værdi 289,2 467,5 0,0 0,0
Regulering til dagsværdi, funding af aktuelt udlån 12,8 13,5 0,0 0,0
Beholdning af egne realkreditobligationer -9,1 -8,2 0,0 0,0
I alt 292,9 472,8 0,0 0,0
Den del af ændringen i dagsværdien, som kan henføres til kreditrisikoen på de udstedte obligationer udgør 0,0 kr. i 2010 (2009: 0,0 kr.). 
Grundet illikviditet i handlen med selskabets udstedte obligationer, er opgørelsesmetoden ikke foretaget ved at sammenholde 
renteniveauet på danske statsobligationer eller andre danske realkreditselskaber. I stedet er opgørelsesmetoden baseret på en 
sammenligning med udviklingen i ratings for sammenlignelige realkreditselskaber. 

Note 16 – Obligationer til dagsværdi 
Egne realkreditobligationer 0,0 0,0 9,1 8,2
Andre realkreditobligationer 30.349,4 44.932,9 28.527,7 43.393,8
Øvrige obligationer 1.988,0 6.462,9 1.604,1 5.683,9
Obligationer til dagsværdi i alt 32.337,4 51.395,8 30.140,9 49.085,9
Heraf udgør børsnoterede obligationer 32.052,4 50.933,2 29.951,4 49.085,9

Obligationer forfalder således: 
Under 1 år 21.377,4 849,9 20.464,9 701,2
Over 1 år 10.959,9 50.545,9 9.676,0 48.384,8
I alt 32.337,3 51.395,8 30.140,9 49.085,9

Note 17 – Aktier mv. 
Børsnoterede 0,0 149,5 0,0 0,0
Øvrige aktier 2.361,3 1.582,2 94,3 64,4
Aktier mv. i alt 2.361,3 1.731,7 94,3 64,4

Note 18 – Finansielle anlægsaktiver 
Associerede virksomheder  
Kostpris, primo 56,0 67,4 21,0 22,3
Tilgang 17,8 0,2 0,1 0,2
Afgang 21,1 11,6 21,1 1,5
Kostpris, ultimo 52,7 56,0 0,0 21,0

Op- og nedskrivninger, primo 10,0 13,4 12,2 3,3
Resultat -0,1 -5,8 6,2 8,1
Udbytte 0,0 0,4 0,0 0,4
Anden til/afgang -18,3 2,8 -18,2 1,2
Op- og nedskrivninger, ultimo -8,4 10,0 0,2 12,2
Regnskabsmæssig værdi, ultimo 44,3 66,0 0,2 33,2
Tilknyttede virksomheder 
Kostpris, primo 0,0 0,0 3.905,4 3.905,7
Tilgang 0,0 0,0 0,0 0,0
Afgang 0,0 0,0 0,0 0,3
Kostpris, ultimo 0,0 0,0 3.905,4 3.905,4

Op- og nedskrivninger, primo 0,0 0,0 667,9 409,8
Resultat 0,0 0,0 1.319,7 266,2
Udbytte 0,0 0,0 0,0 0,0
Anden til/afgang 0,0 0,0 -1,1 -8,1
Op- og nedskrivninger, ultimo 0,0 0,0 1.986,5 667,9
Regnskabsmæssig værdi, ultimo 0,0 0,0 5.891,9 4.573,3
Heraf kreditinstitutter 0,0 0,0 2.049,8 2.045,6

Koncernens investeringer i tilknyttede og associerede selskaber fremgår af koncernoversigten i note 42. 
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FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S
(mio. kr.) 2010 2009 2010 2009

Note 19 – Immaterielle aktiver Udviklingsprojekter Udviklingsprojekter 

Kostpris, primo 108,0 106,0 108,0 103,9
Tilgang 22,2 4,1 22,2 4,1
Afgang 0,0 2,1 0,0 0,0
Kostpris, ultimo 130,2 108,0 130,2 108,0

Af- og nedskrivninger, primo 77,1 61,5 77,1 61,6
Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets afskrivninger 11,1 15,6 11,1 15,5
Af- og nedskrivninger, ultimo 88,2 77,1 88,2 77,1
Regnskabsmæssig værdi, ultimo 42,0 30,9 42,0 30,9
Herunder udviklingsprojekter under udførelse 30,9 8,7 30,9 8,7

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. 

FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S
(mio. kr.) 2010 2009 2010 2009

Note 20 – Grunde og bygninger 
Investeringsejendomme 
Dagsværdi, primo 1.063,5 1.152,4 1.063,5 1.152,4
Valutakursregulering 0,6 -0,4 0,6 -0,4
Tilgang 8,9 6,4 8,9 6,4
Afgang 234,6 27,3 234,6 27,3
Årets regulering til dagsværdi 4,2 -67,6 4,2 -67,6
Dagsværdi, ultimo 842,6 1.063,5 842,6 1.063,5

Årets leasingindtægt 71,7 80,0 71,7 80,0

Løbetidsfordeling: 
Til og med et år 25,7 29,0 25,7 29,0
Over 1 år og til og med 5 år 128,2 145,9 128,2 145,9
Over 5 år 688,7 888,6 688,7 888,6
I alt 842,6 1.063,5 842,6 1.063,5

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

Ejendomsvaluarer har været involveret i målingen af dagsværdien på investeringsejendomme. 
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FIH Koncernen FIH Erhvervsbank A/S 

Note 21 – Øvrige materielle aktiver 

(mio. kr.) 
Domicil

ejendomme Driftsmidler
Domicil

ejendomme Driftsmidler
2010

Kostpris, primo 2,7 57,6 2,7 57,1
Tilgang 0,0 2,6 0,0 2,6
Afgang 0,0 2,3 0,0 2,4
Kostpris, ultimo 2,7 57,9 2,7 57,3

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

Af- og nedskrivninger, primo 0,0 37,6 0,0 37,3
Årets afskrivninger 0,0 7,8 0,0 7,7
Tilbageførte af- og nedskrivninger 0,0 2,3 0,0 2,4
Af- og nedskrivninger, ultimo 0,0 43,1 0,0 42,6
Regnskabsmæssig værdi, ultimo 4,0 14,8 4,0 14,7
Årets straksafskrivning på driftsmidler 0,0 6,7 0,0 6,4

(mio. kr.) 
2009

Kostpris, primo 2,7 47,0 2,7 46,1
Tilgang 0,0 12,1 0,0 12,1
Afgang 0,0 1,5 0,0 1,1
Kostpris, ultimo 2,7 57,6 2,7 57,1

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

Af- og nedskrivninger, primo 0,0 31,7 0,0 31,5
Årets afskrivninger 0,0 6,7 0,0 6,4
Tilbageførte af- og nedskrivninger 0,0 0,8 0,0 0,6
Af- og nedskrivninger, ultimo 0,0 37,6 0,0 37,3
Regnskabsmæssig værdi, ultimo 4,0 20,0 4,0 19,8
Årets straksafskrivning på driftsmidler 0,0 6,1 0,0 6,4
Der har ikke været involveret eksterne kilder i målingen af dagsværdien af domicilejendomme. 

FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S  
(mio. kr.) 2010 2009 2010 2009

Note 22 – Andre aktiver
Tilgodehavende renter og provisioner 808,7 1.062,8 722,6 987,8
Positiv markedsværdi af afledte finansielle instrumenter mv. 9.394,5 5.881,2 9.394,5 5.998,5
Uafviklede handler 1.565,4 985,6 1.486,4 985,6
Øvrige aktiver 63,9 41,8 35,2 22,2
Andre aktiver i alt 11.832,5 7.971,4 11.638,7 7.994,1

Løbetidsfordeling: 
Under 1 år 3.897,9 2.061,8 3.704,1 2.196,0
Over 1 år 7.934,6 5.909,6 7.934,6 5.798,1
I alt 11.832,5 7.971,4 11.638,7 7.994,1
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FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S  
(mio. kr.) 2010 2009 2010 2009

Note 23 – Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 
Gæld til kreditinstitutter 4.985,8 35.057,1 5.633,9 35.489,4
Repoforretninger 25.471,2 0,0 25.471,2 0,0
Gæld til kreditinstitutter og centralbanker i alt 30.457,0 35.057,1 31.105,1 35.489,4

Løbetidsfordeling: 
Anfordringstilgodehavender 981,2 31,7 1.629,3 464,0
Til og med 3 måneder 25.993,1 28.625,2 25.993,1 28.625,2
Over 3 måneder og til og med 1 år 810,5 200,0 810,5 200,0
Over 1 år og til og med 5 år 1.183,3 4.809,0 1.183,3 4.809,0
Over 5 år 1.488,9 1.391,2 1.488,9 1.391,2
I alt 30.457,0 35.057,1 31.105,1 35.489,4

Note 24 – Indlån og anden gæld 
På anfordring 1.680,4 909,6 2.766,1 1.972,2
Tidsindskud 5.806,5 19.799,2 5.806,5 19.799,2
Indlån og anden gæld i alt 7.486,9 20.708,8 8.572,6 21.771,4

Løbetidsfordeling: 
Anfordringstilgodehavender 1.680,4 909,6 2.766,1 1.972,2
Til og med 3 måneder 3.861,1 13.711,0 3.861,1 13.711,0
Over 3 måneder og til og med 1 år 1.295,5 6.071,6 1.295,5 6.071,6
Over 1 år og til og med 5 år 649,9 12,8 649,9 12,8
Over 5 år 0,0 3,8 0,0 3,8
I alt 7.486,9 20.708,8 8.572,6 21.771,4

Note 25 – Udstedte obligationer 
Realkreditobligationer til dagsværdi 

Udstedte obligationer til dagsværdi, primo 472,8 529,2 0,0 0,0
Indfrielser 179,2 71,4 0,0 0,0
Kursreguleringer -0,7 15,0 0,0 0,0
Udstedte obligationer til dagsværdi, ultimo 292,9 472,8 0,0 0,0
Udstedte obligationer til amortiseret kostpris
Udstedte obligationer til amortiseret kostpris, primo 48.723,8 32.151,7 48.723,8 32.151,7
Nyudstedelser 61.166,5 39.639,3 61.166,5 39.639,3
Tilbagekøb 834,0 968,6 834,0 968,6
Indfrielser 64.104,3 23.019,9 64.104,3 23.019,9
Kursreguleringer 1.670,0 921,3 1.670,0 921,3
Udstedte obligationer til amortiseret kostpris, ultimo 46.622,0 48.723,8 46.622,0 48.723,8
Udstedte obligationer i alt 46.914,9 49.196,6 46.622,0 48.723,8

Til og med 3 måneder 954,8 14.623,7 954,8 14.623,7
Over 3 måneder og til og med 1 år 1.979,1 12.086,8 1.979,1 12.086,8
Over 1 år og til og med 5 år 43.981,0 20.903,3 43.688,1 20.895,1
Over 5 år 0,0 1.582,8 0,0 1.118,2
I alt 46.914,9 49.196,6 46.622,0 48.723,8

FIH har foretaget tilbagekøb af egne udstedelser for 834,0 mio. kr. i 2010 (968,6 mio. kr. i 2009). Tilbagekøbene har givet en indtægt 
under kursreguleringer på 15,7 mio. kr. (95,3 mio. kr. i 2009).  

Under udstedte obligationer er indregnet en samlet værdi af sammensatte finansielle instrumenter på 1.463,2 mio. kr. Værdien af udskilte 
derivater målt til dagsværdi udgør 1,3 mio. kr. Indfrielsesværdien af udstedte realkreditobligationer udgør 289,2 mio. kr. 
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FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S  
(mio. kr.) 2010 2009 2010 2009

Note 26 – Andre passiver 
Skyldige renter og provisioner 688,9 662,5 605,2 579,8
Negativ markedsværdi af afledte finansielle instrumenter mv. 7.631,6 6.155,3 7.548,0 6.161,9
Uafviklede handler 2.720,3 5.807,3 2.642,4 5.855,3
Øvrige passiver 197,4 211,7 160,9 189,1
Andre passiver i alt 11.238,2 12.836,8 10.956,5 12.786,1

Løbetidsfordeling: 
Under 1 år 4.694,8 7.546,3 4.513,9 7.492,2
Over 1 år 6.543,4 5.290,5 6.442,6 5.293,9
I alt 11.238,2 12.836,8 10.956,5 12.786,1

Note 27 – Hensatte forpligtelser 
Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser 

Ydelsesbaserede pensionsordninger 
Indregnede aktuarmæssige tab 1,2 0,5 1,2 0,5
Udgiftsført under pensioner i alt 1,2 0,5 1,2 0,5

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

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

Hensættelser til udskudt skat 
Udskudt skat, primo 172,6 338,3 191,1 302,5
Udskudt skat af årets resultat -230,6 -103,8 -220,6 -77,6
Efterregulering af tidligere års beregnet skat 24,7 -61,9 -18,1 -33,8
Udskudt skat, ultimo -33,3 172,6 -47,6 191,1

Udskudt skat er indregnet således i balancen 
Udskudte skatteaktiver 33,3 0,0 47,6 0,0
Udskudte skatteforpligtelser 0,0 172,6 0,0 191,1

Udskudt skat vedrører 
Udlån 272,3 381,7 269,4 341,0
Aktier og kapitalandele 25,2 -33,0 -0,5 -1,1
Immaterielle anlægsaktiver 11,3 6,3 10,5 7,7
Materielle anlægsaktiver -0,8 -0,3 -0,7 -0,3
Udstedte obligationer 2,5 -17,3 2,5 -17,3
Øvrige forpligtelser 3,2 2,0 3,2 2,2
Tilgodehavender  0,0 8,9 0,0 0,0
Fremførbare skattemæssige underskud -347,0 -175,7 -332,0 -141,1
Udskudt skat i alt -33,3 172,6 -47,6 191,1
Udskudte skatter vil blive udlignet i takt med at de bagvedliggende aktiver og passiver realiseres. 
Uudnyttede skattemæssige underskud i koncernen vil blive udnyttet i takt med at selskaberne i sambeskatningen opnår skattemæssige
overskud. De aktiverede underskud forventes udnyttet inden for en overskuelig årrække. 
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FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S  
(mio. kr.) 2010 2009 2010 2009

Note 27 – fortsat 

Hensættelser til tab på garantier 
Saldo, primo 252,6 44,5 254,3 57,0
Nye hensættelser 181,4 208,1 163,6 197,3
- heraf vedrører Bankpakke I 181,4 208,1 152,1 174,5
Konstateret tab 0,0 0,0 25,4 0,0
Saldo, ultimo 434,0 252,6 392,5 254,3

Note 28 – Efterstillede kapitalindskud 
Efterstillede kapitalindskud, primo 4.299,4 3.027,2 4.299,4 3.027,2
Nyudstedelser 0,0 1.900,0 0,0 1.900,0
Tilbagekøb 0,0 312,3 0,0 312,3
Indfrielser 0,0 223,3 0,0 223,3
Kursreguleringer 166,3 -92,2 166,3 -92,2
Efterstillede kapitalindskud, ultimo 4.465,7 4.299,4 4.465,7 4.299,4

Efterstillede kapitalindskud fordelt på løbetid
Tier 1 
11,15 % DKK 1,9 mia.  uden forfald 1.926,8 1.914,1 1.926,8 1.914,1
Tier 2 
4,80    % JPY 10 mia.  udløb 31.03.2032 803,3 652,7 803,3 652,7
Var.    % EUR 133 mio.  udløb 26.03.2013 990,2 988,4 990,2 988,4
Var.    % EUR 100 mio.  udløb 22.03.2011 745,4 744,2 745,4 744,2
Efterstillede kapitalindskud i alt 4.465,7 4.299,4 4.465,7 4.299,4

Efterstillede kapitalindskud, som kan medregnes ved 
opgørelsen af basiskapitalen 3.520,1 4.011,6 3.520,1 4.011,6

FIH har foretaget tilbagekøb af efterstillede kapitalindskud 0,0 mio. kr. (312,3 mio. kr. i 2009). Tilbagekøbene gav en indtægt under 
kursreguleringer på 0,0 mio. kr. (148,8 mio. kr. i 2009). 

Omkostninger ved optagelse og indfrielse af efterstillet kapitalindskud i løbet af regnskabsåret udgør 0,0 mio. kr. 

Note 29 – Egenkapital 
Aktiekapital - -
Antal aktiver 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 
bevægelser i aktiekapitalen de seneste 5 år. 

Egne aktier 
Beholdning af egne aktier, primo, antal stk. - - 2.476 2.342
Tilbagekøb af medarbejderaktier, antal stk. - - 0 134
Beholdning af egne aktier, ultimo, stk. - - 2.476 2.476
Bogført værdi, ultimo, i 1.000 kr. - - 0 0
Pålydende værdi, ultimo, i 1.000 kr. - - 50 50
Procentdel af aktiebeholdningen - - 0% 0%
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FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S  
(mio. kr.) 2010 2009 2010 2009

Note 30 – Eventualforpligtelser 
Garantier 
Finansgarantier 217,9 274,3 412,5 464,6
Tabsgarantier for realkreditudlån 2.172,5 3.012,7 2.333,4 3.186,9
Øvrige eventualforpligtelser 112,9 114,5 112,8 114,4
Eventualforpligtelser i alt 2.503,3 3.401,5 2.858,7 3.765,9
Heraf vedrørende datterselskaber - - 355,5 364,4

Løbetidsfordeling: 
Til og med 3 måneder 0,1 26,2 0,1 26,2
Over 3 måneder og til og med 1 år 24,8 7,9 24,8 7,9
Over 1 år og til og med 5 år 322,3 284,2 322,3 284,2
Over 5 år 2.156,1 3.083,2 2.511,5 3.447,6
I alt 2.503,3 3.401,5 2.858,7 3.765,9

Andre forpligtende aftaler 
Uigenkaldelige kredittilsagn 3.797,4 3.831,5 4.532,7 3.686,1
Øvrige forpligtelser 693,0 1.163,4 53,7 567,3
Andre forpligtende aftaler i alt 4.490,4 4.994,9 4.586,4 4.253,4

Løbetidsfordeling: 
Til og med 3 måneder 724,0 34,8 724,0 34,8
Over 3 måneder og til og med 1 år 486,2 1.441,9 345,5 1.341,5
Over 1 år og til og med 5 år 1.902,1 1.439,4 2.288,8 905,1
Over 5 år 1.378,1 2.078,8 1.228,1 1.972,0
I alt 4.490,4 4.994,9 4.586,4 4.253,4

Operationelle leasingkontrakter 
FIH Erhvervsbank A/S har indgået lejekontrakt vedrørende lejemålet på Langelinie Allé 43. Lejemålet er uopsigeligt indtil 1. maj 2018. 
Beløbet reguleres årligt med nettoprisindekset fra Danmarks Statistik. En del af lejemålet er videreudlejet. Endvidere har FIH 
Erhvervsbank A/S indgået eksterne aftaler om leasing af biler, samt forpligtet sig i forbindelse med mindre kontorlejemål udenfor 
København. Tallene i årsrapporten for 2009 indeholdt ikke lejeudgifter i FIHs lokale afdelinger.  

De totale fremtidige minimumsydelser i uopsigelighedsperioden fordeler sig således:
Løbetidsfordeling: 
Op til 1 år 39,9 38,9 39,9 38,9
Over 1 år og til og med 5 år 136,0 131,1 136,0 131,1
Over 5 år 71,6 96,8 71,6 96,8
I alt 247,5 266,8 247,5 266,8

Heraf fremlejet 20,7 28,8 20,7 28,8

Indregnet lejeudgift i periodens resultatopgørelse 32,9 31,6 32,9 31,6
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Note 30 - fortsat 

Øvrige 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 
underskudsselskabet. De koncernselskaber, som udnytter underskuddene er forpligtiget til at betale et beløb svarende til skatteværdien 
af underskudsudnyttelsen til FIH Erhvervsbank A/S. Ved modtagelse af betaling for underskudsudnyttelse overtager FIH Erhvervsbank 
A/S hæftelsen. 

FIH Erhvervsbank A/S og dets dattervirksomheder er momsmæssigt fællesregistreret. De fællesregistrerede selskaber hæfter solidarisk 
for betaling af afgiftstilsvar for de respektive afgiftsår, de har været omfattet af fællesregistreringen. 

FIH Erhvervsbank koncernens forretningsomfang implicerer, at koncernen er part i diverse retssager. De verserende retssager forventes 
ikke at få væsentlig indflydelse på FIH Erhvervsbank koncernens økonomiske stilling. 

Note 31 – Aktiver stillet som sikkerhed 
FIH Erhvervsbank A/S har deponeret obligationer hos Danmarks Nationalbank og Værdipapircentralen i forbindelse med clearing og 
afvikling mv. for i alt 7.401,8 mio. kr. (2009: 26.011,0 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
behandles som aktiver stillet som sikkerhed for forpligtelser. Ultimo 2010 udgjorde sådanne værdipapirer 25.460,0 mio. kr. (2009: 
14.590,6 mio. kr.). Herudover har FIH i forbindelse med CSA-aftalen stillet kontanter og obligationer til sikkerhed for engagementer for i 
alt 802,9 mio. kr. (2009: 2.235,5 mio. kr.). 
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Supplerende noter 

(mio. kr.) 2010 2009 2008 2007 2006

Note 32 – Nøgletalsoversigt 
FIH Erhvervsbank A/S 
Resultatopgørelsen 
Netto rente- og gebyrindtægter 1.019 1.090 1.121 992 1.040
Kursreguleringer 272 263 -170 -102 333
Andre driftsindtægter 153 167 175 157 132

Resultat af finansielle poster 1.444 1.520 1.126 1.047 1.505
Omkostninger og afskrivninger 751 910 792 660 473
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. 1.747 946 394 -11 -14
Resultat af kapitalandele i associerede og
tilknyttede virksomheder 1.326 272 173 764 152

Resultat før skat 272 -64 113 1.162 1.198
Skat -268 -117 -7 68 239

Årets resultat 540 53 120 1.094 959

Balancen 
Udlån 47.249 52.987 58.783 60.993 66.833
Egenkapital 8.550 8.020 7.967 7.849 6.753
Aktiver i alt 110.671 131.547 111.320 113.655 95.843
Ansvarlig kapital 13.016 12.319 10.994 10.860 8.333

Basiskapital i forhold til minimumskapitalkrav 321,4 322,5 286,6 284,3 217,7
Solvensprocent 17,0 15,7 14,0 12,9 10,1
Kernekapitalprocent 14,7 12,9 10,5 9,5 8,4
Egenkapitalforrentning før skat 3,3 -0,8 1,4 15,9 19,1
Egenkapitalforrentning efter skat 6,5 0,7 1,5 15,0 15,3
Indtjening pr. omkostningskrone 1,11 0,97 1,10 2,70 3,61
Renterisiko  1,5 2,4 -0,4 3,8 5,1
Valutaposition 1,3 1,1 14,3 8,4 5,9
Valutarisiko  0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Udlån i forhold til indlån 5,7 2,5 2,8 5,3 9,2
Udlån i forhold til egenkapital 5,5 6,6 7,4 7,8 9,9
Årets udlånsvækst i procent -10,8 -9,9 -3,6 -8,7 15,6
Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 49,6 123,2 37,6 18,0 71,0
Summen af store engagementer  67,1 47,0 122,5 124,4 275,4
Årets nedskrivningsprocent 3,4 1,6 0,7 0,3 0,4
* Nøgletallene er beregnet efter Finanstilsynets definitioner 
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Note 33 – Finansielle aktiver og forpligtelser
FIH koncernen 2010 FIH koncernen 2009

(mio. kr.) 
Regnskabs-

mæssig værdi Dagsværdi
Regnskabs-

mæssig værdi Dagsværdi
Finansielle aktiver 
Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos 
centralbanker 90,1 90,1 90,1 90,1
Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker 1.499,8 1.499,8 699,8 699,8
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 2.135,9 2.135,9 3.015,1 3.015,1
Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi (fair value option) 333,2 333,2 454,5 454,2
Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 57.660,4 57.827,4 63.679,3 62.884,5
Obligationer til dagsværdi 32.337,4 32.337,4 51.395,8 51.395,8
Aktier og kapitalandele 2.405,6 2.405,6 1.797,7 1.797,7
Andre aktiver 9.394,5 9.394,5 5.881,2 5.881,2
Finansielle aktiver i alt 105.856,9 106.023,9 127.013,5 126.218,4

Finansielle forpligtelser 
Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 30.457,0 30.462,2 35.057,1 35.072,5
Indlån og anden gæld 7.486,9 7.486,9 20.708,8 20.708,8
Udstedte obligationer til dagsværdi (fair value option) 292,9 292,9 472,8 472,8
Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 46.622,0 46.556,4 48.723,8 48.747,4
Andre passiver 7.631,6 7.530,7 6.155,3 6.155,3
Efterstillede kapitalindskud 4.465,7 4.476,4 4.299,4 4.306,6
Finansielle forpligtelser i alt 96.956,1 96.805,5 115.417,2 115.463,4

Andre aktiver jf. balance 11.832,5 - 7.971,4 -
Heraf udgør finansielle aktiver 9.394,5 - 5.881,2 -

Andre passiver jf. balance 11.238,2 - 12.836,8 -
Heraf udgør finansielle passiver 7.631,6 - 6.155,3 -

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 33 – fortsat 
Finansielle aktiver og forpligtelser opdelt i kategorier 

FIH koncernen
(mio. kr.) 
2010

Regnskabs-
mæssig værdi

Kursregule-
ringer, netto Renter

Effektiv
rentesats

Gebyrer og
provisioner

Finansielle aktiver 
Handelsbeholdning* 25.721,4 6.379,1 1.026,3 - 0,0
Investeringsaktiver til dagsværdi 18.416,1 509,3 848,2 2,94 0,0
Realkreditudlån indregnet til dagsværdi 333,2 2,1 26,0 6,30 0,0
Udlån og andre tilgodehavender 61.386,1 518,1 2.292,9 3,10 36,3
Finansielle aktiver i alt 105.856,9 7.408,6 4.193,4  36,3

Finansielle forpligtelser 
Handelsbeholdning* 7.631,6 -3.609,8 -1.159,9 - 0,0
Udstedte realkreditobligationer til dagsværdi 292,9 0,7 -20,7 4,98 0,0
Forpligtelser til amortiseret kostpris 89.031,6 -2.165,6 -1.916,8 2,01 0,0
Finansielle forpligtelser i alt 96.956,1 -5.774,7 -3.097,5  
Øvrige 5,1 107,2  153,6
Total 1.639,0 1.203,1  189,9

2009
Finansielle aktiver 
Handelsbeholdning* 24.846,9 656,9 708,1 - 0,0
Investeringsaktiver til dagsværdi 34.227,7 796,0 1.687,2 4,13 0,0
Realkreditudlån indregnet til dagsværdi 454,5 13,8 30,7 5,96 0,0
Udlån og andre tilgodehavender 67.484,4 856,2 3.019,0 4,31 23,3
Finansielle aktiver i alt 127.013,5 2.322,9 5.445,0 23,3

Finansielle forpligtelser 
Handelsbeholdning* 6.155,3 -1.179,3 -1.081,8 - 0,0
Udstedte realkreditobligationer til dagsværdi 472,8 -15,0 -26,0 5,12 0,0
Forpligtelser til amortiseret kostpris 108.789,0 -551,5 -3.058,2 3,54 0,0
Finansielle forpligtelser i alt 115.417,1 -1.745,8 -4.166,0 0,0
Øvrige -66,4 21,1 110,5
Total -510,7 1.300,1 133,8

Ovenstående opdeling af finansielle aktiver og forpligtelser er udarbejdet i overensstemmelse med IAS 39. Nedskrivninger på udlån og 
tilgodehavender mv. på 2.612 mio. kr. (2009: 1.184 mio. kr.) vedrører balanceposten Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret
kostpris.  

* Andelen af derivater anvendt til regnskabsmæssig sikring af forpligtelser udgør 1.155,5 mio. kr. (2009: 7,6 mio. kr.),  
og andelen til regnskabsmæssig sikring af udlån udgør -386,5 mio. kr. (2009: -435,3 mio. kr.). 
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Note 34 – Finansielle aktiver og forpligtelser til dagsværdi 

(mio. kr.) 
2010

Total balance 
værdi

Niveau 1 
Noterede

 priser

Niveau 2
Observerbare 

inputs

Niveau 3 
Ikke observerbare 

inputs
Finansielle aktiver  
Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi 333,2 0,0 333,2 0,0
Obligationer til dagsværdi 32.337,4 31.763,9 573,5 0,0
Aktier og kapitalandele 2.405,6 0,0 0,0 2.405,6
Andre aktiver 9.394,5 0,0 9.394,5 0,0
Finansielle aktiver i alt 44.470,7 31.763,9 10.301,2 2.405,6

Finansielle forpligtelser 
Udstedte obligationer til dagsværdi 292,9 292,9 0,0 0,0
Andre passiver 7.631,6 0,0 7.631,6 0,0
Finansielle forpligtelser i alt 7.924,5 292,9 7.631,6 0,0

Der har ikke været overførsler til og fra niveau 1 og 2 

2009
Finansielle aktiver  
Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi 454,5 0,0 454,5 0,0
Obligationer til dagsværdi 51.395,8 50.933,2 462,6 0,0
Aktier og kapitalandele 1.797,7 149,5 0,0 1.648,2
Andre aktiver 5.881,2 0,0 5.881,2 0,0
Finansielle aktiver i alt 59.529,2 51.082,7 6.798,3 1.648,2

Finansielle forpligtelser 
Udstedte obligationer til dagsværdi 472,8 472,8 0,0 0,0
Andre passiver 6.155,3 0,0 6.155,3 0,0
Finansielle forpligtelser i alt 6.628,1 472,8 6.155,3 0,0

Der har ikke været overførsler til og fra niveau 1 og 2 

FIH Koncernen
(mio. kr.) 2010 2009

Finansielle aktiver og forpligtelser målt til dagsværdi på niveau 3 
Finansielle aktiver målt til dagsværdi på niveau 3, primo  1.648,2 1.322,9
Tilgang 137,3 517,7
Afgang 736,8 382,3
Overført til/fra niveau 1 eller 2 0,0 0,0
Ændring i dagsværdi 1.356,9 189,9
Finansielle aktiver målt til dagsværdi på niveau 3, ultimo 2.405,6 1.648,2

Af ovenstående ændring i dagsværdi udgør 1.356,9 mio. kr. finansielle aktiver og forpligtelser målt til dagsværdi på niveau 3, som fortsat 
besiddes på balancedagen. 

Ændringen i dagsværdien er indregnet i resultatopgørelsen under kursreguleringer. 
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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.

2010
(mio. kr.) 
(”-” angiver en forpligtelse) 

Nominel
værdi

Regnskabs-
mæssig 

værdi Dagsværdi Renterisiko
Kurs-

reguleringer
FIH koncernen
Aktiver 
Udlån - 10.575,7 10.575,7 -182,8 13,5
I alt - 10.575,7 10.575,7 -182,8 13,5

Renterisikoafdækkende finansielle instrumenter 
Swaps 10.198,2 -386,5 -386,5 168,0 9,8

Passiver 
Gæld til kreditinstitutter - 1.488,9 1.488,9 67,3 -16,6
Udstedte obligationer - 40.079,4 40.079,4 620,5 -180,4
Efterstillede kapitalindskud - 2.730,0 2.730,0 137,3 -49,5
I alt - 44.298,3 44.298,3 825,1 -246,5

Renterisikoafdækkende finansielle instrumenter 
Swaps 35.938,9 1.155,5 1.155,5 -748,8 255,8

FIH Erhvervsbank A/S 
Aktiver 
Udlån - 8.180,9 8.180,9 -143,1 24,7
I alt - 8.180,9 8.180,9 -143,1 24,7

Renterisikoafdækkende finansielle instrumenter 
Swaps 7.611,6 -317,2 -317,2 128,4 -4,4

Passiver 
Gæld til kreditinstitutter - 1.488,9 1.488,9 67,3 -16,6
Udstedte obligationer - 40.079,4 40.079,4 620,5 -180,4
Efterstillede kapitalindskud - 2.730,0 2.730,0 137,3 -49,5
I alt - 44.298,3 44.298,3 825,1 -246,5

Renterisikoafdækkende finansielle instrumenter 
Swaps 35.938,9 1.155,5 1.155,5 -748,8 255,8
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Note 35 – fortsat 

2009
(mio. kr.) 
(”-” angiver en forpligtelse) 

Nominel
værdi

Regnskabs-
mæssig 

værdi Dagsværdi Renterisiko
Kurs-

reguleringer
FIH koncernen
Aktiver 
Udlån - 13.868,3 13.868,3 -256,9 107,5
I alt - 13.868,3 13.868,3 -256,9 107,5

Renterisikoafdækkende finansielle instrumenter 
Swaps 13.284,7 -435,3 -435,3 239,7 -90,2

Passiver 
Gæld til kreditinstitutter - 1.469,8 1.469,8 77,2 -29,2
Indlån og anden gæld - - - - -
Udstedte obligationer - 20.231,2 20.231,2 366,5 27,1
Efterstillede kapitalindskud - 2.566,8 2.566,8 130,8 65,7
I alt - 24.267,8 24.267,8 574,5 63,6

Renterisikoafdækkende finansielle instrumenter 
Swaps 26.237,5 7,6 7,6 -536,0 -64,4

FIH Erhvervsbank A/S 
Aktiver 
Udlån - 11.225,4 11.225,4 -200,5 78,1
I alt - 11.225,4 11.225,4 -200,5 78,1

Renterisikoafdækkende finansielle instrumenter 
Swaps 13.134,5 -343,6 -343,6 182,6 -64,7

Passiver 
Gæld til kreditinstitutter - 1.469,8 1.469,8 77,2 -29,2
Udstedte obligationer - 20.231,2 20.231,2 366,5 -2,0
Efterstillede kapitalindskud - 2.566,8 2.566,8 130,8 65,7
I alt - 24.267,8 24.267,8 574,5 34,5

Renterisikoafdækkende finansielle instrumenter 
Swaps 26.237,5 7,6 7,6 -536,0 -42,6
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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

2010
(mio. kr.) 

Nominel
værdi 

Netto
dagsværdi

Nominel
værdi

Netto
dagsværdi

Nominel
værdi

Netto
dagsværdi

Nominel
værdi

Netto
dagsværdi

Valutakontrakter 
Terminer/futures, køb 34.799 70 3.030 4 0 0 0 0
Terminer/futures, salg 45.210 74 2.844 -9 0 0 0 0
Swaps 242 33 2.480 230 77.444 57 8.674 493
Optioner, erhvervede 1.963 23 1.019 11 0 0 0 0
Optioner, udstedte 1.488 -17 549 -11 0 0 0 0

Rentekontrakter 
Forward Rate Agreements, køb 57.616 -83 272.910 29 1.750 2 0 0
Forward Rate Agreements, salg 7.454 2 64.506 11 6.043 1 801 4
Swaps 53.717 -175 116.519 17 249.374 905 150.357 84
Optioner, erhvervede 100 0 450 -4 2.710 13 5.448 105
Optioner, udstedte 100 0 448 4 2.202 -13 4.360 -123

Netto markedsværdi i alt   -73  282  965  563

I alt 2010 I alt 2009 I alt 2010 I alt 2009 
Nominel Netto Nominel Netto Dagsværdi DagsværdiFIH koncernen

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

Valutakontrakter 
Terminer/futures, køb 37.829 74 24.806 156 294 220 194 39
Terminer/futures, salg 48.054 65 16.315 -7 331 266 41 48
Swaps 88.840 813 41.296 -281 3.235 2.422 1.219 1.499
Optioner, erhvervede 2.982 34 671 11 34 0 10 0
Optioner, udstedte 2.037 -28 631 -9 0 28 0 9

Rentekontrakter 
Forward Rate Agreements, køb 332.276 -52 75.699 120 130 182 192 73
Forward Rate Agreements, salg 78.804 18 103.070 -260 50 32 63 322
Swaps 569.967 831 340.992 220 8.965 8.134 6.606 6.385
Optioner, erhvervede 8.708 114 8.902 185 121 7 200 15
Optioner, udstedte 7.110 -132 9.186 -225 8 140 17 242

Netto markedsværdi i alt 1.737 -90 13.168 11.431 8.542 8.632
Ovenstående markedsværdier er opgjort til brug for koncernens daglige risikostyring og afviger derfor fra de indregnede værdier, som 
er vist i de øvrige noter.
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Note 36 – 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

2010
(mio. kr.) 

Nominel
værdi 

Netto
dagsværdi

Nominel
værdi

Netto
dagsværdi

Nominel
værdi

Netto
dagsværdi

Nominel
værdi

Netto
dagsværdi

Valutakontrakter 
Terminer/futures, køb 34.799 70 3.030 4 0 0 0 0
Terminer/futures, salg 45.210 74 2.844 -9 0 0 0 0
Swaps 242 33 2.480 230 77.444 57 8.674 493
Optioner, erhvervede 1.963 23 1.019 11 0 0 0 0
Optioner, udstedte 1.488 -17 549 -11 0 0 0 0

Rentekontrakter    
Forward Rate Agreements, køb 57.616 -83 272.910 29 1.750 2 0 0
Forward Rate Agreements, salg 7.454 2 64.506 11 6.043 1 801 4
Swaps 52.968 -156 115.776 26 246.532 1.008 149.639 128
Optioner, erhvervede 100 0 450 -4 2.710 13 5.448 105
Optioner, udstedte 100 0 448 4 2.202 -13 4.360 -123

Netto markedsværdi i alt -54 291 1.068 607

I alt 2010 I alt 2009 I alt 2010 I alt 2009 
Nominel Netto Nominel Netto Dagsværdi DagsværdiFIH Erhvervsbank A/S

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

Valutakontrakter 
Terminer/futures, køb 37.829 74 24.788 155 294 220 194 38
Terminer/futures, salg 48.054 65 15.094 -10 331 266 38 48
Swaps 88.840 813 41.296 -281 3.235 2.422 1.219 1.499
Optioner, erhvervede 2.982 34 671 11 34 0 10 0
Optioner, udstedte 2.037 -28 631 -9 0 28 0 9

Rentekontrakter 
Forward Rate Agreements, køb 332.276 -52 75.699 120 130 182 192 73
Forward Rate Agreements, salg 78.804 18 103.070 -260 50 32 63 322
Swaps 564.915 1.006 337.440 411 8.942 7.936 6.598 6.188
Optioner, erhvervede 8.708 114 8.902 185 121 7 200 15
Optioner, udstedte 7.110 -132 9.186 -225 8 140 17 242

Netto markedsværdi i alt 1.912 97 13.145 11.233 8.531 8.434
Ovenstående markedsværdier er opgjort til brug for koncernens daglige risikostyring og afviger derfor fra de indregnede værdier, som 
er vist i de øvrige noter. 
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Note 36 – fortsat 
Dagsværdi FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S

2010 Gennemsnitlig dagsværdi 
(mio. kr.) Positiv Negativ Positiv Negativ

Valutakontrakter 
Terminer/futures, køb 422 323 422 323
Terminer/futures, salg 194 310 194 310
Swaps 2.680 1.671 2.680 1.671
Optioner, erhvervede 16 0 16 0
Optioner, udstedte 0 14 0 14

Rentekontrakter    
Forward Rate Agreements, køb 106 90 106 90
Forward Rate Agreements, salg 29 27 29 27
Swaps 9.183 9.333 9.177 9.203
Optioner, erhvervede 108 52 108 52
Optioner, udstedte 32 117 32 117
I alt 12.770 11.937 12.764 11.807

Dagsværdi af ikke-garanterede kontrakter 
Positiv Negativ Positiv Negativ

Valutakontrakter 
Terminer/futures, køb 294 220 294 220
Terminer/futures, salg 331 266 331 266
Swaps 3.236 2.422 3.236 2.422
Optioner, erhvervede 33 0 33 0
Optioner, udstedte 0 28 0 28

Rentekontrakter   
Forward Rate Agreements, køb 130 182 130 182
Forward Rate Agreements, salg 50 32 50 32
Swaps 8.965 8.135 8.942 7.936
Optioner, erhvervede 121 7 121 7
Optioner, udstedte 8 140 8 140
I alt 13.168 11.432 13.145 11.233
I alt efter netting 1.736   1.912

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 
summen 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.) 2010 2009 2010 2009

Note 37 – Solvens 
Kapitalkrav 37,3 37,2 37,3 37,2
Kernekapital efter fradrag 10.157,5 9.687,4 10.359,1 9.887,8
Basiskapital 11.777,6 11.799,0 11.979,2 11.999,4

Vægtede poster uden for handelsbeholdningen 67.768,8 73.676,1 62.905,8 66.023,7
Vægtede poster med markedsrisiko mv. 8.762,8 11.560,6 7.607,9 10.459,4
Vægtede poster i alt 76.531,6 85.236,7 70.513,7 76.483,1

Kernekapital efter fradrag i procent af vægtede poster i alt 13,3 11,4 14,7 12,9
Solvensprocent ifølge lov om finansiel virksomhed § 124 
(Lovens minimumskrav er 8 procent) 15,4 13,8 17,0 15,7

Kernekapital 8.332,8 7.818,3 8.548,7 8.018,7
Immaterielle aktiver -42,0 -30,9 -42,0 -30,9
Udskudte skatteaktiver -33,3 0,0 -47,6 0,0
Hybrid kernekapital 1.900,0 1.900,0 1.900,0 1.900,0

Den reducerede kernekapital 10.157,5 9.687,4 10.359,1 9.887,8
Supplerende kapital 
Opskrivningshenlæggelser 1,3 1,3 1,3 1,3
Efterstillede kapitalindskud efter fradrag 1.618,8 2.110,3 1.618,8 2.110,3
Basiskapital 11.777,6 11.799,0 11.979,2 11.999,4

Opgjort i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse om kapitaldækningsregler for pengeinstitutter og visse kreditinstitutter. 

Note 38 – Kreditrisiko
Maksimal krediteksponering 
Koncernens krediteksponering er sammensat af balanceførte poster og ikke-balanceførte poster med kreditrisiko. 

2010 2009  
Aktiver i alt 109.338 130.356  
+ Uigenkaldelige kredittilsagn, ej udbetalt 3.797 3.832  
+ Bank/finansgarantier 2.390 3.287  

115.525 137.475  
- Aktiver med kreditrisiko som nulvægter 11.994 10.380  
- Kapitalandele 2.406 1.798  
Maksimal eksponering for kreditrisiko 101.125 125.297
I tilknytning til ovenstående kan det oplyses, at vægtede poster i alt, der indgår i koncernens solvensopgørelse, udgør 76,5 mia. kr., 
hvoraf 8,8 mia. kr. hidrører fra vægtede poster med markedsrisiko. 
Modtagne sikkerheder 
Krediteksponering 101.125
Sikkerhedsværdi 34.311
Blanko i alt 66.814
Blankoandel, pct 66

FIH Koncernen 2010
Sikkerhedsværdierne fordeler sig således: (mio.kr.) (Procent)

Fast ejendom 33.457 97,5 %
Driftsmidler 831 2,4 %
Kautioner og garantier 23 0,1 %
Depoter og værdipapirer 0 0,0 %
Andre aktiver 0 0,0 %
I alt 34.311 100 %
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Note 38 – fortsat  

Krediteksponering vedrørende udlånsaktiviteter 

Forudsætningen for enhver krediteksponering i FIH er en nøje analyse af risiko og rentabilitet baseret på et indgående kendskab til den 
pågældende kunde. FIH har således kendskab til baggrunden for og formålet med enhver finansieringsopgave. Hvor det er muligt 
etableres som hovedregel dækkende førsteprioritets pant i finansierede aktiver. Finansieringen er som udgangspunkt uden 
kreditkommitment, og afviklingen afpasses investeringens art og økonomiske levetid. FIH stiller betingelse om, at lånevilkår, sik-
kerheder og pris genforhandles med kunden minimum en gang årligt.  

Alle væsentlige krediteksponeringer bevilges centralt i kreditorganisationen eller i FIHs Risikokomite. Som hjælpeværktøj til 
fastlæggelse af udlånsvilkår indgår FIHs prisstøtteværktøj, der beregner det risikojusterede afkast, svarende til indtjeningen efter 
forventet tabsrisiko og afkastkrav. Overvågning og opfølgning på kreditrisici i FIH er dels porteføljebaseret med udgangspunkt i FIHs 
kreditsystem, og dels individuel og engagementsspecifik med udgangspunkt i én eller flere årlige kreditopfølgninger afhængig af
størrelsen, kompleksiteten, boniteten og risikoen i udlånsengagementerne. Overvågningen foretages af kreditorganisationen, og 
resultatet rapporteres løbende til direktion og bestyrelse.  

Oplysningerne ajourføres minimum en gang om året og minimum to gange om året for engagementer, der er ratet i intervallet 0 til 3, 
begge inkluderet. Ved engagementer med Objektiv Indikation for Værdiforringelse sker opdateringen kvartalsvis. En kreditopfølgning
godkendes i henhold til FIHs beføjelseshierarki, hvilket indebærer, at mere end 90 procent af udlånseksponeringen 
godkendes/bevilges centralt i kreditorganisationen eller i Risikokomiteen. FIH foretager yderligere en struktureret engagements-
gennemgang af alle væsentlige engagementer minimum to gange årligt.  

FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S
(i procent ultimo året) 2010 2009 2010 2009
Udlån og garantidebitorer fordelt på sektorer og brancher  
Offentlige myndigheder 3 3 3 3

Erhverv:
Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 0 0 0 0
Industri og råstofindvinding 28 26 25 26
Energiforsyning 1 1 1 1
Bygge- og anlægsvirksomhed 3 9 2 3
Handel 11 7 9 7
Transport, hoteller, restauranter 7 8 7 8
Information og kommunikation 1 1 2 2
Finansiering og forsikring 6 7 11 12
Fast ejendom 32 31 32 30
Øvrige erhverv 7 6 7 7
Erhverv i alt 96 96 96 96
Private 1 1 1 1
I alt 100 100 100 100
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Finansielle aktiver, som ikke er nedskrevet, og hvorpå der ikke er registreret forfaldne ydelser, kan grupperes således i henhold til FIHs 
ratingmodel:

Andel
Rating 2010 2009
D 8,5 % 5,9 %  
0-3 9,6 % 10,4 %  
4-6 35,8 % 38,1 %  
7-9 34,8 % 37,0 %  
10-13 10,5 % 8,1 %  
I proces 0,8 % 0,5 %  
I alt 100,0 % 100,0 %  
Ratingmodeller indgår som en integreret del af FIHs kreditbehandling. Rating indebærer, at der for alle kunder beregnes en 
sandsynlighed for, at kunden i løbet af de kommende 12 måneder ikke vil være i stand til at opfylde sine forpligtelser over for FIH 
(sandsynligheden for default) i henhold til reglerne for kapitaldækning (Basel II-reglerne). Rating 0 udtrykker dårligste kreditkvalitet,
mens 12 udtrykker den bedste. Rating 13 består udelukkende af offentlige virksomheder. D er kunder i default. 

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 f.eks. virksomhedspant, kaution, livsforsikringer mv., 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 
aftalegrundlaget sikrer en tæt løbende overvågning samt mulighed for indgriben og i yderste konsekvens overtagelse, såfremt kundens 
performance afviger væsentligt fra de opstillede forudsætninger. 

FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S
(mio. kr.) 2010 2009 2010 2009

Dagsværdi af modtagne sikkerheder for restancer 

Bogført værdi af udlån, der som følge af ændrede aftalevilkår 
ikke er i restance 0,0 0,0 0,0 0,0

Bogført værdi af udlån, der som følge af ændrede aftalevilkår 
ikke er nedskrevet 0,0 0,0 0,0 0,0

Udlån med restancer, hvorpå der ikke er nedskrevet 3.852,5 3.374,9 3.256,0 2.470,8

Udlånene forfalder således: 
Til og med 3 måneder 89,5 28,9 72,8 17,4
Over 3 måneder og til og med 1 år 296,1 166,6 243,6 127,4
Over 1 år og til og med 5 år 1.189,0 1.077,5 1.036,4 780,1
Over 5 år 2.277,9 2.101,9 1.903,2 1.545,9
I alt 3.852,5 3.374,9 3.256,0 2.470,8

Restancer, hvorpå der ikke er foretaget nedskrivninger 469,3 453,8 461,2 217,4

Heraf vedrørende offentlig virksomhed 0,0 0,0 0,0 0,0

Aldersfordeling af restancerne: 
Til og med 3 måneder 442,2 71,0 436,5 51,9
Over 3 måneder og til og med 1 år 25,6 371,0 23,2 154,2
Over 1 år og til og med 2 år 1,5 11,8 1,5 11,3
Over 2 år 0,0 0,0 0,0 0,0
I alt 469,3 453,8 461,2 217,4
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Note 39 - Markedsrisiko 

Markedsrisiko er risikoen for tab af markedsværdi som følge af bevægelser på de finansielle markeder (rente-, valuta-, aktie- og
råvarerisici mv.). Størrelsen af limits på de forskellige typer af markedsrisici er overordnet besluttet i FIHs forretningsorden for 
bestyrelsen, bestyrelsens instruks til direktionen og yderligere via instrukser sanktioneret af direktionen, og der styres og rapporteres 
løbende efter disse. 

Renterisikoen styres ved ændringer i sammensætningen af obligationsbeholdningen samt ved indgåelse af positioner i finansielle 
instrumenter. Renterisikoen opgøres dels ved et mål for FIHs gevinst eller tab ved en rentestigning på ét procentpoint for alle løbetider, 
og dels et Value-at-Risk (VaR) mål. Valutarisiko er risikoen for tab som følge af ændring i valutakurser. Hovedparten af FIHs funding 
optages i udenlandsk valuta, der efterfølgende omlægges til samme valuta, som udlån ydes i. Valutarisikoen er som følge heraf 
beskeden. Som udgangspunkt ønskes kun begrænset risiko inden for valuta, bortset fra EUR. Valutarisikoen styres bl.a. ud fra VaR
mål og rammer for åbne positioner i enkeltvalutaer samt en ramme for den samlede valutaposition. Aktierisiko er risikoen for tab som 
følge af ændringer i aktiekurser. Som udgangspunkt ønskes kun begrænset risiko inden for noterede aktier.  

Med Value-at-Risk (VaR) tages en porteføljebetragtning ved opgørelsen af markedsrisici på finansielle aktiver. Det indebærer, at der 
ved opgørelsen af aktivernes risici udover standardafvigelsen også tages højde for aktivernes indbyrdes korrelationer. Med VaR er det 
således muligt at sammenfatte den samlede risiko for bankens balance i ét tal udtrykt i kroner. VaR opgøres i FIH med 99 procents
sandsynlighed på 1 dags basis. Hermed forstås, at FIH med 99 procents sandsynlighed en given dag ikke kan forvente at tabe mere
end det, VaR modellen indikerer. FIHs politik for markedsrisiko er en lav til moderat markedsrisiko for koncernen som helhed. Det giver 
sig udtryk i, at VaR rammen for koncernen ikke må overstige det højeste absolutte beløb af henholdsvis 0,50 procent af basiskapitalen, 
som ultimo december 2010 svarede til en VaR på 10,6 mio. kr., eller 50 mio. kr.  

FIH udfører dagligt back test af den interne model for markedsrisiko for at dokumentere, at den interne VaR model er tilstrækkelig
robust til at måle FIHs markedsrisiko. Her sammenholdes modellens beregnede tab med de faktiske tab, samt de hypotetiske tab 
svarende til en situation, hvor FIHs positioner er uændrede, men markedspriserne ændrer sig. I beregning af hypotetiske tab er ikke 
indeholdt tab og gevinster fra intra dag handel.

FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S
(mio. kr.) 2010 2009 2010 2009
VaR
Rente VaR 10,3 - 10,3 -
Valuta VaR 0,9 - 0,6 -
Aktie VaR 0,0 - 0,0 -
Diversifikations effekt -0,6 - -0,4 -
Samlet VaR 10,6 26,6 10,5 23,7

Renterisiko 
Renterisiko på gældsinstrumenter mv. i alt -165,9 -263,3 -157,3 -222,4

Renterisiko opdelt på instituttets valutaer med størst renterisiko:
DKK -27,0 -471,1 -22,3 -444,2
EUR -176,2 191,9 -175,3 206,1
SEK -14,3 8,0 -11,5 7,8
NOK 26,3 6,8 26,3 6,8
GBP -2,6 -9,2 -2,6 -9,2
USD 26,9 6,1 26,9 6,1
JPY 4,3 3,7 4,3 3,7
Øvrige valutaer -3,3 0,5 -3,1 0,5
I alt -165,9 -263,3 -157,3 -222,4
Renterisikoen viser instituttets gevinst (en negativ gevinst svarer til et tab) fordelt på valutaer ved en opadgående parallelforskydning af 
rentekurven på 1 procentpoint. I årsrapporten for 2009 blev renterisiko-tallene vist ved en nedadgående parallelforskydning af 
rentekurven. Der er korrigeret herfor således, at tallene er sammenlignelige.  
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FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S
(mio. kr.) 2010 2009 2010 2009
Valutarisiko 
Valutarisiko fordelt på valutaer -38,3 -73,9 -35,4 -65,0

Valutarisiko opdelt på instituttets valutaer med størst 
valutarisiko: 
EUR -121,9 19,2 -101,5 26,5
GBP 5,9 -0,6 5,9 -0,5
NOK -9,3 8,6 -9,6 8,4
SEK 55,5 -7,7 53,3 -7,2
USD 33,2 -85,5 29,3 -87,6
JPY 0,9 -4,0 0,9 -4,0
Øvrige valutaer -2,6 -3,9 -13,7 -0,6
I alt -38,3 -73,9 -35,4 -65,0

Aktiver i fremmed valuta i alt 63.085 58.991 59.247 55.514
Passiver i fremmed valuta i alt 63.125 59.067 59.284 55.564
Valutakursindikator 1 137,7 108,1 130,6 98,4
Valutakursindikator 1 i procent af kernekapital efter fradrag 1,4 1,1 1,3 1,0
Valutakursindikator 2 2,7 4,8 2,6 4,4
Valutakursindikator 2 i procent af kernekapital efter fradrag 0,0 0,0 0,0 0,0

Indikator 1 viser den numerisk største værdi af valutaer, hvor FIH Erhvervsbank A/S har henholdsvis nettotilgodehavende og 
nettogæld. 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. 

Aktierisiko 
Børsnoterede aktier 0,0 149,5 0,0 0,0
Unoterede aktier 2.361,3 1.582,2 93,4 64,4
I alt 2.361,3 1.731,7 93,4 64,4
Beholdning af unoterede aktier er eksponerede mod markedsværdiudviklingen i de selskaber, der er investeret i. Den største enkelte 
eksponering er mod selskabet Pandora, som indgår under unoterede aktier, da den ejes gennem en unoteret investeringsfond. Ved en
kursstigning på 1 kurspoint i børskursen på Pandora vil FIHs resultat blive ændret med 3,8 mio. kr. Pandora udgør knap halvdelen af 
eksponeringen i de unoterede aktier. Den anden halvdel er fordelt på en lang række selskaber. Ved en markedsværdiændring på 1 
procentpoint i de underliggende selskaber vil FIHs resultat blive påvirket med 13 mio. kr. 
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Note 40 – Renterisiko fordelt på balanceposter 
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
misligholdelse sædvanligvis, at restgælden forfalder til betaling.

FIH koncernen 2010
(mio. kr.) 
Løbetidsfordeling 

Aktiver 

Anfordrings-
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 90,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,1 0,0
Gældsbeviser, der kan refinansieres i 
centralbanker 1.499,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.499,8 0,0
Tilgodehavender hos kreditinstitutter 
og centralbanker 1.477,0 509,8 149,1 0,0 0,0 0,0 2.135,9 -24,0
Udlån og andre tilgodehavender  27,5 7.738,3 13.682,8 36.250,6 294,4 0,0 57.993,6 -345,7
Obligationer mv. 0,0 4,9 21.621,1 7.727,6 2.983,6 0,0 32.337,2 -577,4
Andre aktiver 0,0 2.298,0 851,8 3.927,7 4.721,0 3.483,0 15.281,5 -246,8
Aktiver i alt 3.094,4 10.551,0 36.304,0 47.905,9 7.999,0 3.483,0 109.338,1 -1.193,9

Gæld og efterstillede kapitalindskud 
Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 981,1 25.993,1 810,5 2.672,2 0,0 0,0 30.456,9 95,8
Indlån og anden gæld  1.680,4 3.861,1 1.295,5 649,9 0,0 0,0 7.486,9 9,4
Udstedte obligationer mv. 0,0 954,8 2.028,4 43.931,7 0,0 0,0 46.914,9 662,6
Andre passiver 0,0 3.420,2 405,5 2.362,1 4.080,6 973,3 11.241,7 102,9
Efterstillede kapitalindskud 0,0 0,0 1.735,6 0,0 2.730,0 0,0 4.465,6 157,6
Gæld og efterstillede kapitalindskud i alt 2.661.5 34.229,2 6.275,5 49.615,9 6.810,6 973,3 100.566,0 1.028,3
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Note 41 – Nærtstående parter 

Kaupthing Bank hf. ejer aktierne i FIH Erhvervsbank A/S pr. 31. december 2010 og er derfor en nærtstående part med bestemmende 
indflydelse. Aktierne i FIH Erhvervsbank A/S overdrages til nye ejere pr. 6. januar 2011, hvorefter Kaupthing Bank hf. Ikke længere er 
en nærtstående part. For øvrige nærtstående parter henvises til koncernoversigten note 42.  

Der har i regnskabsåret været følgende transaktioner med nærtstående parter med bestemmende indflydelse: 

FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S
(mio. kr.) 2010 2009 2010 2009

Kaupthing Bank hf. 
Renteudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0

Andre aktiver 5,0 5,0 5,0 5,0
Aktivposter i alt 5,0 5,0 5,0 5,0

Andre passiver 0,0 0,0 0,0 0,0
Efterstillede kapitalindskud 0,0 0,0 0,0 0,0
Passivposter i alt 0,0 0,0 0,0 0,0

Der har i regnskabsåret været følgende transaktioner med øvrige nærtstående parter: 

Tilknyttede virksomheder 
Renteindtægter 0,0 0,0 204,3 192,5
Renteudgifter 0,0 0,0 8,7 45,3
Gebyr- og provisionsindtægter 0,0 0,0 4,6 4,4
Gebyr- og provisionsudgifter 0,0 0,0 5,9 5,0
Andre driftsindtægter 0,0 0,0 69,3 65,5

Tilgodehavende hos kreditinstitutter og centralbanker 0,0 0,0 11.085,5 12.093,2
Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 0,0 0,0 1.350,2 2.016,5
Obligationer til dagsværdi 0,0 0,0 9,1 8,2
Andre aktiver 0,0 0,0 17,3 122,3
Aktivposter i alt 0,0 0,0 12.462,1 14.240,2

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 0,0 0,0 648,0 432,3
Indlån og anden gæld 0,0 0,0 1.085,7 1.062,6
Andre passiver 0,0 0,0 13,3 74,4
Hensættelser til tab på garantier 0,0 0,0 28,7 54,7
Passivposter i alt 0,0 0,0 1.775,7 1.624,0

Ikke-balanceførte poster 0,0 0,0 355,5 364,4

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

FIH Leasing og Finans A/S afgiver garanti over for FIH Erhvervsbank A/S i forbindelse med långivningen. Dette modsvares delvis af en 
regaranti fra FIH Erhvervsbank A/S. Derudover afgiver FIH Erhvervsbank A/S garanti over for FIH Realkredit A/S og FIH Finance A/S i 
forbindelse med långivningen i disse selskaber.

109

fIH ÅrSraPPOrT 2010  •  109



Note 41 - fortsat 

FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S
(mio. kr.) 2010 2009 2010 2009

Associerede virksomheder 
Renteindtægter 7,4 10,5 7,4 10,5
Renteudgifter 0,6 0,4 0,6 0,4
Kursreguleringer 5,8 9,2 5,8 9,2

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 84,0 175,0 84,0 175,0
Andre aktiver 14,6 8,0 14,6 8,0
Aktivposter i alt 98,6 183,0 98,6 183,0

Indlån og anden gæld 22,2 19,6 22,2 19,6
Passivposter i alt 22,2 19,6 22,2 19,6

Der er ikke stillet sikkerhed eller givet garantier for udeståender på balancedagen. Såvel tilgodehavender som gæld vil blive afviklet 
ved kontant betaling. Der er ikke i årsrapporten realiseret tab på tilgodehavender hos nærtstående parter. Der henvises til note 7 for 
oplysninger om ydet vederlag til koncernens bestyrelse og direktion. 

Note 42 – Koncernoversigt   
Dattervirksomheder der konsolideres 

(mio. kr.) Aktivitet 
Ejer-

andel* Aktiver
Forplig-

telser
Egen-
kapital

Om-
sætning Resultat

  
FIH Realkredit A/S, København Realkreditvirksomhed 100 % 536,2 420,1 116,1 7,4 3,6
FIH Leasing og Finans A/S,  
København

Leasing- og finansierings-
virksomhed

100 % 446,3 10,6 435,7 2,5 3,7

FIH Finance A/S,  
København

Finansierings- og investerings-
virksomhed

100 % 4.062,4 1.039,1 3.023,3 12,6 1.278,8

FIH PARTNERS A/S, København Investment banking 100 % 225,0 43,2 181,8 134,1 31,6
FIH Kapital Bank A/S**,
København

Finansierings- og investerings-
virksomhed

100 % 13.251,4 11.317,8 1.933,6 218,7 0,5

FIH Aztec Holding ApS***, 
København Investering

100 % 922,1 363,7 558,4 -4,7 -1,5

* Der er ikke forskel på ejerandel og stemmeandel 
** FIH Kapital Bank A/S kan ikke udbetale udbytte i indeværende regnskabsår, da banken har tilsluttet sig Bankpakke I. 
*** FIH Aztec Holding ApS er et datterselskab af FIH Finance A/S.  
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Note 42 – fortsat 
Associerede virksomheder 
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

20 % 1,1 0,1 1,0 N/A 0

Axcel IndustriInvestor Invest A/S, 
øKøbenhavn

At eje aktier i Axcel 
IndustriInvestor A/S og anden 
dermed beslægtet virksomhed.

50 % 33,8 0,6 33,2 N/A -1,1

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

40 % 2,3 -15,9 -18,2 N/A -30,5

LDE Management ApS ,  
København

At eje kapitalinteresser i
komplementarselskaberne
LD Equity 1 ApS, LD Equity 2 
ApS og LD Equity 3 samt 
udføre administrations- og 
rådgivningsvirksomhed

40 % 30,1 29,4 0,7 N/A 0,1

Grey Holding 1 A/S, Holstebro Selskabets hovedaktivitet er at 
eje aktier i Grey Holding 2 A/S. 

44 % 0 0,1 0,1 N/A -51,2

Ejendomsselskabet Borgergade 
parkering A/S,Vejle 

Drift og udvikling af parkerings-
anlæg

30 % 352,8 266,3 86,5 N/A 3,7

Note 43 – Begivenheder efter balancedagens afslutning  
Efter balancedagens afslutning er FIH Holdings køb af 99,89 procent af aktierne i FIH Erhvervsbank A/S gennemført. Transaktionen
har ikke påvirket det økonomiske resultat i 2010. FIH skal som en del af den indgåede købsaftale indfri det efterstillede 
kapitalindskud på 100 mio. EUR med endeligt udløb 22. september 2012, som er ejet af Kaupthing/Sedlabanki. Det gennemføres 
ved at udnytte en call option med virkning pr. 22. marts 2011. I forbindelse med, at Amagerbanken A/S (Amagerbanken) har 
indgivet konkursbegæring og er overdraget til et datterselskab under Finansiel Stabilitet A/S har FIH Erhvervsbank A/S opgjort sin
samlede eksponering. FIH indgik i 2007 en finansiel kontrakt med Amagerbanken med udløb i december 2012. Baseret på den 
foreløbigt opgjorte dividende er FIHs maksimale tabsrisiko EUR 6,2 millioner på kontrakten. FIH har derudover ikke eksponering 
mod Amagerbanken i form af kreditfaciliteter, obligationsbeholdning med tabsrisiko eller aktier. FIHs andel af sektorens indeståelse
over for Garantifonden for Indskydere er 0,26 procent. Herudover er der ikke indtruffet særlige begivenheder efter balancedagens
afslutning, som påvirker det økonomiske resultat. 
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LEDELSESPÅTEGNING 
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2010 for FIH 
Erhvervsbank A/S. 

Koncernregnskabet aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU, og 
årsregnskabet for moderselskabet aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Årsrapporten er herudover 
udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for finansielle selskaber med børsnoterede 
gældsinstrumenter. 

Det er vor opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet for moderselskabet giver et retvisende billede af koncernens og 
moderselskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen 
indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en 
beskrivelse af væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen henholdsvis moderselskabet står overfor. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.  

København, den 10. februar 2011 

DIREKTION 

Bjarne Graven Larsen Henrik Sjøgreen 
Direktør Direktør

BESTYRELSE

Hans Skov Christensen Christian Dyvig Daniel Eriksson 
Formand 

Henrik Heideby Henrik Gade Jepsen Lars Rohde 

Per Erlandsen Brun Jørgen Bruun-Toft Randi Holm Franke 
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INTERN REVISIONS PÅTEGNING

Til aktionærerne i FIH Erhvervsbank A/S 

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for FIH Erhvervsbank A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2010 
omfattende resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som moderselskabet samt 
pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt
af EU, og årsregnskabet for moderselskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Koncernregnskabet og årsregnskabet for
moderselskabet samt ledelsesberetningen udarbejdes herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til 
årsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber.  

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og et årsregnskab for moderselskabet, 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 børsnoterede finansielle selskaber. 

Intern revisions ansvar og den udførte revision 
Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet for moderselskabet.
Revisionen er udført i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder 
mv. samt finansielle koncerner og i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi planlægger og 
udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet og årsregnskabet for moderselskabet ikke 
indeholder væsentlig fejlinformation.  

Revisionen er udført i henhold til den arbejdsdeling, der er aftalt med ekstern revision, og har omfattet vurdering af etablerede 
forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod rapporteringsprocesser og 
væsentlige forretningsmæssige risici. Ud fra væsentlighed og risiko har vi testet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i 
koncernregnskabet og årsregnskabet for moderselskabet, herunder undersøgelse af information, der understøtter de anførte beløb og 
oplysninger. Revisionen har endvidere omfattet 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 koncernregnskabet og 
årsregnskabet for moderselskabet. Vi har deltaget i revisionen af de væsentlige og risikofyldte områder, og 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 de etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der 
er rettet mod koncernens og moderselskabets rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici, fungerer tilfredsstillende.

Det er tillige vores opfattelse, at koncernregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 
31. december 2010 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2010 i
overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til 
årsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. 

Det er endvidere vores opfattelse, at årsregnskabet for moderselskabet giver et retvisende billede af moderselskabets aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af moderselskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 
2010 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede 
finansielle selskaber, og at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med lov om finansiel 
virksomhed.

København den 10. februar 2011 

Brian Hansen 
Revisionschef
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DE UAFHÆNGIGE REVISORERS PÅTEGNING 

Til aktionærerne i FIH Erhvervsbank A/S 
Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for FIH Erhvervsbank A/S for regnskabsåret 2010 omfattende resultatopgørelse,
balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Koncernregnskabet udarbejdes 
efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU, og årsregnskabet for moderselskabet udarbejdes efter lov om 
finansiel virksomhed. Koncernregnskabet og årsregnskabet for moderselskabet samt ledelsesberetningen udarbejdes herudover i 
overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for finansielle selskaber med børsnoterede gælds-
instrumenter.

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet  
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og årsregnskab for moderselskabet, 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 børsnoterede gældsinstrumenter, og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende
redegørelse i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse
af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og et årsregnskab for moderselskabet, 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 koncernregnskabet og årsregnskabet for moderselskabet på grundlag af vores revision.
Vi har udført vores revision i overensstemmelse 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 koncernregnskabet
og årsregnskabet for moderselskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.  

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i koncernregnskabet og 
årsregnskabet for moderselskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig 
fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet for moderselskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. 
Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af et 
koncernregnskab og årsregnskab for moderselskabet, 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 selskabets 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 koncernregnskabet og årsregnskabet 
for moderselskabet. 

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 koncernregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. 
december 2010 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2010 i overensstemmelse 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 årsregnskabet for moderselskabet giver et retvisende billede af moderselskabets aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af moderselskabets aktiviteter for regnskabsåret 2010 i 
overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for finansielle selskaber med 
børsnoterede gældsinstrumenter, og at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med lov om 
finansiel virksomhed. 

København, den 10. februar 2011 

Deloitte
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 

Grant Thornton 
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 

Erik Holst Jørgensen 
statsautoriseret revisor 

Anders O. Gjelstrup 
statsautoriseret revisor 

Erik Stener Jørgensen  
statsautoriseret revisor 

Per H. Jensen 
statsautoriseret revisor 
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Bestyrelse

HANS SKOV CHRISTENSEN 
Formand 

Bestyrelsesformand
Aktieselskabet Kristeligt Dagblad 
Center for kultur- og oplevelsesøkonomi 

Bestyrelsesnæstformand
Fonden Søren Kierkegaard Forskningscenter 
Industriens Fond 
Pension Danmark 

Bestyrelsesmedlem
PFA Pension 

CHRISTIAN DYVIG 
Adm. direktør, C.P. Dyvig & Co. A/S 

Bestyrelsesformand
Kompan A/S 
Kompan Holding A/S 

Bestyrelsesmedlem 
Cruise I A/S 
FCPD A/S 
FIH Holding A/S 
PF I A/S 

DANIEL ERIKSSON 
Produktdirektør, Folksam 

Medlem af direktionen 
Folksam Ömsesidig Liv  
Folksam Ömsesidig Sak  

Bestyrelsesformand
Aktiv Försäkringadministration 
Folksam Spar  
Reda Pensionsadministration

Bestyrelsesmedlem
Folksam Fondförsäkring  
KPA Pensionsservice  

HENRIK HEIDEBY 
Adm. direktør
PFA Holding A/S 
PFA Pension 

Bestyrelsesformand
FIH Holding A/S 
Hamton Gruppen 
PF I A/S 
PFA Ejendomme A/S 
PFA Invest International A/S og 7 datterselskaber 
PFA Professionel Forening 

Bestyrelsesnæstformand 
Forsikring og Pension  
IC Companys A/S 

Bestyrelsesmedlem 
C.P. Dyvig & Co. A/S 
PFA Brug Livet Fonden 
PFA Kapitalforvaltning, fondsmæglerselskab A/S 
VP Securities A/S 

HENRIK GADE JEPSEN 
Fondsdirektør, ATP 

Bestyrelsesmedlem
ATP Alternative Investments K/S 
ATP Ejendomme A/S 
ATP Private Equity K/S 
ATP Private Equity Partners I-IV K/S 
ATP Real Estate Partners I-II K/S 
ATP Timberland Invest K/S 
FIH Holding A/S 
Strandgade 7 A/S 
Via Venture Partners Fund I-II K/S 

LARS ROHDE 
Direktør, ATP 

Bestyrelsesformand
ATP Alternative Investments K/S 
ATP Alpha Fondsmæglerselskab A/S 
ATP-Ejendomme A/S 
ATP Pensionservice A/S 
ATP Private Equity K/S 
ATP Private Equity Partners K/S I-IV 
ATP Real Estate Partners I-II K/S 
ATP Timberland Invest K/S 
Strandgade 7 A/S 
VIA Venture Partners A/S 
VIA Venture Partners Fond I-II K/S 

Bestyrelsesmedlem 
Arbejdsmarkedets Tillægspensions Hjælpekasse 
FIH Holding A/S 
Århus Universitet 

PER ERLANDSEN BRUN 
Erhvervskundechef
Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem 

JØRGEN BRUUN-TOFT 

Senior Analyst 
Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem 

RANDI HOLM FRANKE 

Senior Project Manager 
Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
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Direktion

BJARNE GRAVEN LARSEN 

Direktør

HENRIK SJØGREEN 

Direktør

I henhold til lov om finansiel virksomhed, § 80, stk. 8 

Bestyrelsesformand
Axcel IndustriInvestor Invest A/S 
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 

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 15. marts 2011 kl. 17.00 i FIHs lokaler, Langelinie Allé 43, 2100 
København Ø 
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FIH Erhvervsbank A/S
Langelinie Allé 43 
2100 København Ø 
Telefon 72 22 50 00 

Fredericia
Bødkervej 7 
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 

Aarhus 
Brendstrupgårdsvej 13 
8200 Aarhus N 
Telefon 72 22 52 00 

fih.dk

fih.com


