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I. Hovedtal

FIH koncernen

(mio. kr.) 2013 2012 2011* 2010* 2009*

Fortsættende aktiviteter:

Netto renteindtægter fra udlånsaktiviteter 271,0 374,9 507,9 696,2 706,3

Netto gebyrindtægter mv. 219,0 203,8 174,7 235,1 166,1

Handelsindtægter 31,4 312,0 235,3 400,4 436,4

Andre indtægter 81,0 -27,4 -79,3 253,4 340,4

Indtægter i alt 602,4 863,3 838,6 1.585,1 1.649,2

Ordinære omkostninger 482,2 500,3 514,6 633,1 620,8

Ordinært resultat 120,2 363,0 324,0 952,0 1.028,4

Gevinst ved tilbagekøb af efterstillet kapital i 2013 306,1 - - - -

Øvrige omkostninger 0,0 55,8 48,2 244,2 396,6

Årets resultat før nedskrivninger mv. og skat 426,3 307,2 275,8 707,8 631,8

Nedskrivninger mv. 105,6 1.337,2 266,5 1.423,0 1.028,5

Årets resultat før skat, fortsættende aktiviteter 320,7 -1.030,0 9,3 -715,2 -396,7

Ophørende aktiviteter:

Årets resultat før skat, ophørende aktiviteter -24,2 -530,5 -1.185,2 1.061,5 309,5

Skat 68,6 -23,1 2,2 -178,3 -98,7

I alt:

Årets resultat efter skat, i alt 227,9 -1.537,4 -1.178,1 524,6 11,5

Fordeling af årets resultat

FIH’s aktionærer 227,9 -1.537,4 -1.178,1 524,6 10,4

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

UDVALGTE BALANCEPOSTER

Udlån 10.907 16.166 42.833 57.994 64.134

Egenkapital 5.677 5.477 7.166 8.334 7.820

Aktiver i alt 27.500 60.757 84.157 109.338 130.356

Basiskapital 5.531 6.332 10.132 11.778 11.799

Nøgletal**

Solvensprocent 25,9 21,2 17,8 15,4 13,8

Kernekapitalprocent 25,9 18,2 15,6 13,3 11,4

Egenkapitalforrentning før skat 5,3 -24,7 -16,3 3,9 -1,9

Egenkapitalforrentning efter skat 4,1 -24,3 -15,2 6,5 0,1

Indtjening pr. omkostningskrone 1,52 0,28 0,19 1,11 0,93

Renterisiko 2,2 0,8 0,7 1,6 2,7

Valutaposition 0,7 1,2 0,7 1,4 1,1

Valutarisiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Udlån før nedskrivninger i forhold til indlån 0,9 2,3 7,4 8,1 3,2

Udlån i forhold til egenkapital 2,0 5,6 6,0 7,0 8,2

Årets udlånsvækst -61,0 -29,0 -26,1 -9,6 -11,7

Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 220,5 106,7 109,8 71,4 80,5

Summen af store engagementer 64,3 74,2 36,0 66,1 70,8

Årets nedskrivningsprocent 1,7 4,7 2,1 3,1 1,7

Basiskapital i forhold til minimumskapitalkrav 148,3 169,8 272,6 316,0 317,1

*  Sammenligningstal er tilpasset opdelingen i henholdsvis fortsættende og ophørende aktiviteter.
 **  Nøgletallene er beregnet efter Finanstilsynets definitioner, som fremgår af side 63. Nøgletal er beregnet på baggrund af det 

samlede resultat, dvs. både fortsættende og ophørende aktiviteter.
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II. Forord

2013: ET SuccESFuldT RESTRukTuRERINgSÅR
2013 har været et godt år for FIH. Mange af de usikkerheder, der tidligere har påvirket FIH er faldet på plads i 2013. Væ-

sentligst fik FIH løst fundingudfordringen, og kunne dermed indfri de resterende statsgaranterede obligationer i juni 2013. 

Efter samlet at have indfriet obligationer, garanteret af eller købt af staten, for mere end 50 mia. kr. i 2012 og 2013, har 

FIH ikke længere gæld til eller gæld garanteret af staten. Trods indfrielserne har FIH’s likviditet været så stærk, at ATP-fa-

ciliteten i juni 2013 kunne annulleres, og FIH’s træk på Nationalbankfaciliteten kunne tilbagebetales i december 2013.

 

Samtidig er FIH’s udlån for første gang i den 55-årige historie nu 100 procent finansieret via indlån fra private og 

mindre erhvervskunder. Ved udgangen af 2013 udgør indlånet 126 procent i forhold til udlånet. FIH Direct Bank udgør 

alene 105 procent af FIH’s udlån. Opgaven er fremadrettet at sørge for, at indlånsbalancen er tilpasset udlånsbalan-

cen, og at renteudgifterne på indlånene bringes ned mod et niveau, som gør FIH i stand til at generere et tilfredsstil-

lende afkast på egenkapitalen. Over tid vil det også være målet at komme tilbage på fundingmarkedet, for at have en 

diversificeret fundingbase. 

 

Et andet fokus i 2013 har været reduktion af omkostningsbasen. Dette er blandt andet sket via en reduktion af med-

arbejderstaben gennem naturlig afgang. Derudover har FIH søgt administrative lettelser, blandt andet via en simplifi-

cering af koncernstrukturen. Dette er sket dels ved fusion med det 100 procent ejede datterselskab FIH Kapitalbank 

A/S og dels ved solvent likvidation af det 100 procent ejede datterselskab, FIH Realkredit A/S.  FIH vil i 2014 fortsæt-

te arbejdet med forenkling af processer og systemer for fortsat at muliggøre reduktion af omkostningsbasen.

 

2013 var også året, hvor FIH blev informeret om EU-Kommissionens godkendelse af transaktionen med Finansiel 

Stabilitet. EU-Kommissionen har meddelt, at transaktionen kunne godkendes, såfremt FIH inden udgangen af 2013 

betalte et beløb på 310 mio. kr. til Finansiel Stabilitet, samt retroaktivt nedsatte administrationshonoraret aftalt mellem 

FS Property Finance og FIH. Både betalingen af beløbet til Finansiel Stabilitet og nedsættelsen af administrationsho-

noraret (der medførte en tilbagebetaling til FS Property Finance) er effektueret i december 2013. I tillæg vil FIH være 

forpligtet til at overholde en række restruktureringsbyrder frem til udgangen af 2016. Disse er yderligere beskrevet se-

nere i rapporten. I 2013 er der i alt udgiftsført 425 mio. kr. i forbindelse med EU-Kommissionens godkendelse; 368,8 

mio. kr. under ophørende aktiviteter og 56,5 mio. kr. under fortsættende aktiviteter.

 

Sidst på året tilbagekøbte FIH sit sidste efterstillede obligationslån og afviklede samtidig de tilhørende afdækninger. 

Obligationen blev oprindeligt udstedt i 1999 med endeligt udløb i 2032. Det samlede tilbagekøb og afvikling af de 

tilhørende afdækninger har resulteret i en samlet gevinst på 306,1 mio. kr., FIH har således ikke længere efterstillet 

kapital i kapitalbasen. 

 

FIH havde endvidere besøg af Finanstilsynet i tredje kvartal 2013, blandt andet for en gennemgang af FIH’s kreditsty-

ring. Konklusionen var, at Finanstilsynet fandt kreditstyringen god, og at nedskrivningerne på de gennemgåede enga-

gementer var tilstrækkelige. FIH fik tre mindre påbud, som var relateret til opgørelsen af den nødvendige solvens, og 

som alle er implementeret i opgørelsen af 2013-tallene

Positivt resultat i 2013
Resultat før nedskrivninger mv. og skat i de fortsættende aktiviteter udgør 516 mio. kr. før konsekvenserne af 

EU-Kommissionens godkendelse (426,3 mio. kr. efter konsekvenserne af EU-Kommissionens godkendelse) og er 

dermed i overensstemmelse med de senest udmeldte forventninger, hvor resultat før nedskrivning mv. og skat i de 

fortsættende aktiviteter var forventet i niveauet 500-550 mio. kr. før konsekvenserne af EU-Kommissionens godken-

delse. 

 

Efter effekterne af EU Kommissionens afgørelse og nedskrivninger på udlån udgør resultat før skat 320,7 mio. kr. i de 

fortsættende aktiviteter.

 

I de ophørende aktiviteter er resultatet -24,2 mio. kr. Resultatet er påvirket af omkostningen vedrørende EU-Kom-

missionens endelige afgørelse på 368,8 mio. kr. Til gengæld er resultatet positivt påvirket med 542,6 mio. kr. fra 

udviklingen i Pandoras aktiekurs, mens der har været en negativ regulering af det underskudsabsorberende lån givet 

til FS Property Finance på 85,5 mio. kr. Afviklingen af udlån i FS Property Finance foregår i et tilfredsstillende tempo, 

og udlånsbalancen er således reduceret med mere end 50% siden overdragelsen i 2012. Dermed er FIH’s risiko på 

udviklingen i værdien af det underskudsabsorberende lån også væsentligt reduceret.
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Med et stærkt og positivt resultat i 2013, har FIH lagt krisen bag sig efter et par år med underskud. Dette er tilfreds-

stillende, især når det tages i betragtning, at der er udgiftsført mere end 425 mio. kr. til EU-Kommissionssagen. 

Ligeledes er det tilfredsstillende, at de fortsættende aktiviteter gennem alle fire kvartaler i 2013 har genereret positive 

resultater. 

 

Solvensprocenten er i 2013 steget med 4,7 procentpoint til 25,9 procent og den solvensmæssige overdækning er 

øget til 11,5 procentpoint mod 7,2 procentpoint ved udgangen af 2012, som følge af en væsentlig reduktion af de 

risikovægtede aktiver. Stigningen i solvensprocenten er sket på trods af indfrielsen af den efterstillede kapital. FIH 

har vurderet effekten af de nye CRD IV-regler, og det ventes ikke, at implementeringen af de nye regler i første kvartal 

2014 vil få nævneværdig betydning for FIH.

FIH i 2014
Alt i alt har 2013 været et tilfredsstillende år. FIH har i 2013 fulgt den plan, der oprindeligt blev lagt tilbage i 2011, og 

som sidenhen er blevet opdateret. Med udgangspunkt i stærk likviditet, stærk solvens og et fortsat omkostningsfokus 

har FIH skabt et godt fundament til at udvikle kerneområdet; udlån til mellemstore danske erhvervsvirksomheder. 

 

Med de nuværende tre forretningsenheder Banking, Markets og Corporate Finance som omdrejningspunkt vil FIH 

arbejde målrettet på at levere værdiskabende finansieringsløsninger og finansiel rådgivning til det danske erhvervs-

liv. Fokus vil være på styrkelse af de tætte relationer til eksisterende kunder og opbygningen af nye kunderelationer. 

Efterspørgelsen på nyudlån forventes dog først at stige når væksten og erhvervsinvesteringer i Danmark stiger. Sam-

tidigt vil FIH fortsætte nedbringelsen af udlån til det tidligere forretningsområde Acquisition Finance, og forestå den 

fortsatte afvikling af FS Property Finance.

Christian Dyvig

Formand 
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III. Årets resultat

FIH koncernen

(mio. kr.) 2013 2012

4. kvt 

2013

3. kvt

2013

2. kvt 

2013

1. kvt 

2013

Fortsættende aktiviteter:
Netto renteindtægter fra udlånsaktiviteter 271,0 374,9 61,4 61,6 75,9 72,1
Netto gebyrindtægter mv. 219,0 203,8 83,2 62,6 36,3 36,9
Handelsindtægter 31,4 312,0 -0,4 20,4 6,7 4,8
Beholdningsindtægter 86,3 111,6 15,9 10,8 25,2 34,3
Andre indtægter -5,3 -139,0 -68,8 18,7 26,1 18,7
Indtægter i alt 602,4 863,3 91,3 174,1 170,2 166,8
Ordinære omkostninger 482,2 500,3 133,2 125,9 107,1 116,0
Ordinært resultat 120,2 363,0 -41,9 48,2 63,1 50,8
Gevinst ved tilbagekøb af efterstillet kapital 306,1 - 306,1 - - -
Øvrige omkostninger 0,0 55,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets resultat før nedskrivninger mv. og skat 426,3 307,2 264,2 48,2 63,1 50,8
Nedskrivninger mv. 105,6 1.337,2 15,3 25,0 30,7 34,6
Årets resultat efter skat, fortsættende aktiviteter 320,7 -1.030,0 248,9 23,2 32,4 16,2

Ophørende aktiviteter:
Årets resultat før skat, ophørende aktiviteter -24,2 -530,5 -47,1 -61,7 21,8 62,8

Skat 68,6 -23,1 79,3 -18,4 -0,3 8,0

I alt:
Årets resultat efter skat, i alt 227,9 -1.537,4 122,5 -20,1 54,5 71,0

NØGLETAL*
Solvensprocent 25,9 21,2 25,9 24,1 22,7 22,5
Kernekapitalprocent 25,9 18,2 25,9 21,8 20,7 20,2
Individuelt solvensbehov (procent) 14,3 14,0 14,3 15,8 13,9 14,5
Egenkapitalforrentning før skat 5,3 -24,7 4,6 2,3 4,8 5,7
Egenkapitalforrentning efter skat 4,1 -24,3 4,1 2,5 4,5 5,1
Summen af store engagementer 64,3 74,2 64,3 61,7 66,4 104,5

* Nøgletallene er beregnet efter Finanstilsynets definitioner og er beregnet på baggrund af det samlede resultat, dvs. 

både fortsættende og ophørende aktiviteter. Nøgletallene er regnet  pro anno, år-til-dato.
 

FIH’s resultat før nedskrivninger mv. og skat for de fortsættende aktiviteter for 2013 udgør 426,3 mio. kr. (2012: 307,2 

mio. kr.). Resultatet er negativt påvirket med 89 mio. kr. som følge af en del af den aftale der er indgået med Finansiel 

Stabilitet på baggrund af EU-Kommissionens godkendelse. Dermed er FIH’s resultat på niveau med de senest udmeldte 

forventninger, hvor forventningen var, at resultat før nedskrivninger mv. og skat for de fortsættende aktiviteter ville være i 

niveauet 500-550 mio. kr. før konsekvenserne af EU-Kommissionssagen. 

Resultat før skat for de fortsættende aktiviteter udgør 320,7 mio. kr. (2012: -1.030,0 mio. kr.), mens resultat før skat 

i de ophørende aktiviteter udgør -24,2 mio. kr. (2012: -530,5 mio. kr.). Det samlede resultat efter skat for 2013 udgør 

227,9 mio. kr. (2012: -1.537,4 mio. kr.). Resultatet er tilfredsstillende.
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Årets resultat 2013 - fortsættende aktiviteter
I det følgende gennemgås de væsentligste poster i resultatopgørelsen og balancen for de fortsættende aktiviteter.

NETTO RENTEINdTægTER FRA udlÅNSAkTIvITETER
Netto renteindtægter fra udlånsaktiviteter udgør 271,0 mio. kr. i 2013 (2012: 374,9 mio. kr.). Den lavere netto renteind-

tægt skyldes den lavere udlånsbalance. 

I 2013 udgør den gennemsnitlige netto rentemarginal på udlånsaktiviteterne 2,0 procent, hvilket er en stigning på 0,2 

procentpoint i forhold til 2012.

NETTO gEbyRINdTægTER mv.
Netto gebyrindtægter mv. består af gebyrindtægter i Corporate Finance og i Banking og udgør 219,0 mio. kr. i 2013 

(2012: 203,8 mio. kr.). 

Stigningen skyldes udviklingen i Corporate Finance, hvor indtjeningen blev forøget med 19,1 mio. kr. i 2013. Gebyrer-

ne i Banking har stort set været konstante trods den faldende udlånsbog.

(mio. kr.) 2013 2012

Netto gebyrindtægter

Banking 77,1 81,0

Corporate Finance 141,9 122,8

Netto gebyrindtægter i alt 219,0 203,8

 
HANdElSINdTægTER
I 2013 udgør handelsindtægterne 31,4 mio. kr. (2012: 312,0 mio. kr.).  Det lave indtjeningsniveau kan forklares ved et 

lavt aktivitetsniveau i de kundevendte aktiviteter. Samtidigt har handelsindtægterne været negativt påvirket af volati-

liteten på de finansielle rentemarkeder tidligere på året, i forlængelse af usikkerheden omkring den fortsatte likvidi-

tetstilførsel til de internationale finansielle markeder, primært i USA.

bEHOldNINgSINdTægTER
Beholdningsindtægter består af indtjening fra FIH’s likviditetsbeholdning og udgør 86,3 mio. kr. i 2013 (2012: 111,6 

mio. kr.). Faldet skyldes den væsentligt lavere obligationsbeholdning.

ANdRE INdTægTER
Andre indtægter består af FIH’s ”Øvrige Områder”, herunder FIH’s aktiviteter i Treasury. 

I 2013 udgør andre indtægter -5,3 mio. kr. (2012: -139,0 mio. kr.). Den højere indtjening i 2013 skyldes blandt andet, 

at FIH i første halvår 2012 havde udgifter til statslig hybridkapital på cirka 100 mio. kr. Derudover har FIH i 2013 grad-

vist nedbragt og derefter annulleret ATP faciliteten som følge af stærk likviditet, hvilket også har påvirket indtægterne 

positivt i forhold til 2012. Omvendt har FIH haft et stort likviditetsoverskud i første halvår 2013 op mod indfrielsen af 

de statsgaranterede obligationer, som ikke har genereret tilfredsstillende afkast grundet det lave renteniveau. 
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I forbindelse med transaktionen med Finansiel Stabilitet blev der fastsat et honorar for FIH’s administration af ud-

lånsporteføljen. Dette honorar er indtægtsført i 2012 og i de første tre kvartaler i 2013. FIH har i fjerde kvartal indgået 

aftale med FS Property Finance om reduktion af honoraret med tilbagevirkende kraft, hvilket er årsag til faldet i 2013.

(mio. kr.) 2013 2012

Andre indtægter

Indtægter, Treasury 17,7 -177,0

Administrationshonorar FS Property Finance -23,0 38,0

Andre indtægter i alt -5,3 -139,0

OmkOSTNINgER
De samlede omkostninger udgør 482,2 mio. kr. (2012: 556,1 mio. kr.), svarende til en reduktion på 73,9 mio. kr.

 

Ordinære omkostninger udgør 482,2 mio. kr. (2012: 500,3 mio. kr.), hvilket er et fald på 18,1 mio. kr. Dette dækker 

over en stigning i omkostningerne i Corporate Finance på 20,6 mio. kr., som følge af øgede aktiviteter. De øgede 

aktiviteter medfører stigende medarbejderomkostninger, herunder stigende variabel aflønning. Ved udgangen af 2013 

er der 31 medarbejdere i Corporate Finance.

 

Omkostningerne i resten af FIH er faldet med 38,7 mio. kr., og kan primært henføres til en væsentlig reduktion i 

antallet af medarbejdere fra gennemsnitligt 260 medarbejdere i 2012 til 207 medarbejdere i gennemsnit i 2013.  Ved 

udgangen af 2013 er der 187 medarbejdere i FIH, eksklusiv Corporate Finance (alle medarbejdertal opgjort som 

fuldtidsstillinger).

 

Øvrige omkostninger udgør 0,0 mio. kr. i 2013 (2012: 55,8 mio. kr.). 2012 var påvirket af restruktureringsomkostninger.  

Endvidere blev omkostninger i forbindelse med Indskydergarantifonden præsenteret under øvrige omkostninger i 

2012. 

(mio. kr.) 2013 2012

Omkostninger

Personale og adm. omkostninger ekskl. restruktureringsomkostninger 442,6 486,5

Omkostninger til Indskydergarantifonden 32,9 0,0

Afskrivninger 6,7 13,8

Ordinære omkostninger 482,2 500,3

   Heraf Corporate Finance 110,8 90,2

   Omkostninger i alt ekskl. Corporate Finance 371,4 410,1

Øvrige omkostninger 0,0 55,8

Omkostninger i alt 482,2 556,1

TIlbAgEkøb AF EFTERSTIllET kAPITAl
Ultimo december 2013 har FIH tilbagekøbt et efterstillet obligationslån og samtidig afviklet den tilhørende rente- og 

valutaafdækning. Denne transaktion medførte en nettogevinst på 306,1 mio. kr. 
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NEdSkRIvNINgER mv.
De samlede nedskrivninger mv. udgør 105,6 mio. kr. (2012: 1.337,2 mio. kr.), hvilket er et markant fald på 1.231,6 mio. 

kr. i forhold til 2012. I 2012 var nedskrivningerne væsentligt påvirket af store nedskrivninger i det tidligere forretnings-

område Acquisition Finance, samt af en stigning i de gruppevise nedskrivninger.

Nedskrivninger mv. 

(mio. kr.) 2013 2012

Individuelle nedskrivninger 444,7 1.009,4

Gruppevise nedskrivninger -294,3 258,5

Kursregulering og renter mv.* -44,8 69,3

Nedskrivninger mv.  i alt 105,6 1.337,2

*  Heraf udgør nedskrivninger på kundederivater 33,7 mio. kr. i 2013 (2012: 61,1 mio. kr.). Disse indgår som kursre-

guleringer i resultatopgørelsen på side 50, som er opgjort i henhold til bekendtgørelse om finansielle rapporter for 

kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (regnskabsbekendtgørelsen).

Der har i 2013 været individuelle nedskrivninger på 444,7 mio. kr., hvoraf ca. 350 mio. kr. stammer fra fire enkelt-

stående engagementer. Ved udgangen af 2012 var der en forventning om forringelser i kundeboniteten, som følge 

af hændelser der var indtruffet men ikke registreret. Derfor var det ledelsens skøn i fjerde kvartal 2012 at forøge de 

gruppevise nedskrivninger med 300 mio. kr. Heraf er der i 2013 tilbageført 294,3 mio. kr., da de gruppevise nedskriv-

ninger i 2012, som forventet har materialiseret sig i individuelle nedskrivninger i løbet af 2013.

I 3. kvartal 2013 var Finanstilsynet på en opfølgende inspektion i FIH, hvor blandt andet FIH’s kreditstyring, herunder 

nedskrivningsniveau blev vurderet. Finanstilsynets gennemgang konkluderede, at kvaliteten af FIH’s kreditstyring er 

god. Endvidere fandt Finanstilsynet, at nedskrivningerne på de gennemgåede engagementer var tilstrækkelig. Finans-

tilsynets gennemgang gav dermed ikke anledning til øgede nedskrivninger. 

Den samlede nedskrivningssaldo (inklusive hensættelser til tab på garantier) på 1.629 mio. kr. udgør i alt 13,2 procent 

af det samlede udlån før nedskrivninger.
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Bjarne Graven Larsen, Administrerende direktør

Henrik Sjøgreen, Administrerende direktør
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ÅRETS RESulTAT 2013 - OPHøRENdE AkTIvITETER
Ophørende aktiviteter består af FIH’s aktieportefølje og af forhold relateret til transaktionen med Finansiel Stabilitet, 

herunder det underskudsabsorberende lån.

Resultatet af ophørende aktiviteter før skat udgør -24,2 mio. kr. (2012: -530,5 mio. kr.). 

Af periodens resultat udgør kursreguleringer og udbytte vedrørende den unoterede aktieportefølje en indtægt på 

562,0 mio. kr. (2012: 245,2 mio. kr.). Indtægten vedrørende aktieporteføljen stammer primært fra FIH’s ejerandel af 

Axcel III, der ejer aktier i det børsnoterede selskab Pandora, hvor aktiekursen har udviklet sig fra kurs 124,5 til 294,0. 

En del af kursgevinsten er realiseret i løbet af året, hvor FIH har modtaget 412 mio. kr. i kontant provenue fra Axcel III. 

Den resterende del af aktieporteføljen har givet et marginalt negativt resultat. FIH har i 2013 frasolgt enkelte aktiepo-

ster.

Ydermere påvirkes kursreguleringerne negativt af det underskudsabsorberende lån med 85,5 mio. kr. Samlet set 

har FIH reduceret værdien af det underskudsabsorberende lån til 824 mio. kr. Det underskudsabsorberende lån er 

værdiansat på baggrund af en fremskrivningsmodel, der tager højde for forventninger til fremtidige nedskrivninger og 

andre cashflows vedrørende FS Property Finance. Siden FS Property Finance overtog forretningsområdet er udlånet 

succesfuldt reduceret med ca. 54 procent.

I forbindelse med EU-Kommissionens godkendelse af transaktionen med Finansiel Stabilitet har FIH i 2013 udgiftsført 

368,8 mio. kr. under ophørende aktiviteter. For yderligere informationer, se modstående side. I tredje kvartal 2013 blev 

der solvensmæssigt reserveret til konsekvenserne af den endelige godkendelse af transaktionen. Eftersom dette nu 

er udgiftført, er den solvensmæssige reservation tilbageført.

SkAT
I 2013 udgør skatten en omkostning på 68,6 mio. kr. (2012: indtægt på 23,1 mio. kr.). Den effektive skatteprocent for 

2013 er 23,2 procent, baseret på et positivt regnskabsmæssigt resultat før skat.
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Eu-kOmmISSIONSSAgEN
Restruktureringsplan
I forbindelse med godkendelsen af transaktionen med Finansiel Stabilitet har EU-Kommissionen i 2013 meddelt, 

at transaktionen anses for værende forenelig med statsstøttereglerne, hvis enkelte delelementer af transakti-

onsstrukturen blev modificeret, herunder at FIH betaler 310 mio. kr. til Finansiel Stabilitet inden årets udgang. I 

tillæg skulle det administrationshonorar, som FIH har modtaget for at forvalte udlånsporteføljen for FS Property 

Finance nedsættes. FIH og FS Property Finance har derfor indgået aftale om en reduktion af administrationsho-

noraret. 

Både tilbagebetaling af administrationshonoraret til FS Property Finance og beløbet på 310 mio. kr. til Finansiel 

Stabilitet er i overensstemmelse hermed betalt i december 2013. 

Fremtidige restruktureringsbyrder
I tillæg til ovenstående indtrufne hændelser vil FIH blive pålagt en række restruktureringsbyrder i perioden frem 

til enten ophøret af aftalen med Finansiel Stabilitet eller ultimo 2016. FIH afventer offentliggørelsen af disse, men 

byrderne vil blandt andet indeholde restriktioner indenfor følgende områder: 

•  Restriktioner på forretningsområder/-segmenter, herunder at FIH ikke må give nyudlån indenfor Property 

Finance, samt lave nye investeringer i unoterede aktier.

•  Restriktioner på FIH’s indlånsrenter, hvis FIH’s markedsandel på indlån overstiger fem procent.

•  Restriktioner på opkøb af andre banker/virksomheder.

•  Restriktioner i forhold til ejerne, herunder at der ikke må udbetales udbytte til ejerne af FIH Holding i restruktu-

reringsperioden.

•  Yderligere økonomiske byrder, herunder at FIH årligt skal erlægge 12,1 mio. kr. til Finansiel Stabilitet, så længe 

FS Property Finance A/S eksisterer under aftalen mellem Finansiel Stabilitet og FIH.

Regnskabsmæssig behandling
FIH har i 2013-regnskabet samlet udgiftsført 425,2 mio. kr. vedrørende sagen med EU-Kommissionen, heraf 

345,2 mio. kr. i fjerde kvartal.

• Beløb på 310 mio. kr. plus rente heraf, samlet 316,8 mio. kr. under ophørende aktiviteter.

•  Netto tilbageførsel af administrationshonorar på 56,5 mio. kr. under fortsættende aktiviteter (i tillæg er 27,8 

mio. kr. tilbageført over egenkapitalen).

•  Udgiftsførsel af yderligere betaling på årligt 12,1 mio. kr. frem til og med 2016, samlet 34,2 mio. kr. under 

ophørende aktiviteter.

•  Udgiftsførsel af 17,7 mio. kr. som en tabsgivende kontrakt vedrørende administrationsaftalen.
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bAlANcE
Den samlede balance udgør 27.500 mio. kr. (ultimo 2012: 60.757 mio. kr.). Balancen er væsentligt reduceret i forhold 

til ultimo 2012 som følge af tilbagebetaling af de statsgaranterede obligationer samt tilbagebetalingen af mellem-

regningslånet fra transaktionen med Finansiel Stabilitet på 13.365 mio. kr. under ophørende aktiviteter. Endvidere er 

øvrige aktiver og passiver betydeligt reduceret som følge af FIH’s fokus på reduktion af balanceværdier af afledte 

finansielle instrumenter, blandt andet via indgåede nettingaftaler med en række finansielle modparter.

(mio. kr.) 2013 2012

Balance

 Likvider 919 2.277

 Udlån 10.907 16.166

 Obligationer 10.929 17.030

 Øvrige aktiver 3.108 10.122

 Ophørende aktiviteter 1.637 15.162

Aktiver i alt 27.500 60.757

 Gæld til kreditinstitutter 3.273 4.176

 Indlån og anden gæld 13.783 14.045

 Udstedte obligationer 1.048 23.314

 Øvrige passiver 3.507 11.780

 Hensatte forpligtelser 125 135

 Efterstillede kapitalindskud 0 1.830

 Egenkapital i alt 5.677 5.477

 Ophørende aktiviteter 87 -

Passiver i alt 27.500 60.757

Udlån udgør 10.907 mio. kr. og består af udlån til danske erhvervsvirksomheder i forretningsområdet Banking. Faldet 

i udlånet er en konsekvens af FIH’s fokus frem mod tredje kvartal 2013 på at fremskaffe likviditet til tilbagebetalingen 

af de statsgaranterede obligationer. Derudover er udlånene fra det tidligere forretningsområde Acquisition Finance 

under udfasning.

Obligationsbeholdningen udgør 10.929 mio. kr. ultimo 2013 (ultimo 2012: 17.030 mio. kr.) og er i al væsentlighed 

placeret i AAA-ratede korte danske realkreditobligationer.

FIH har indlån for 13.783 mio. kr. (ultimo 2012: 14.045 mio. kr.). Indlånsporteføljen består hovedsageligt af indlån i 

FIH Direct Bank (11.479 mio. kr.). FIH Direct Bank har omkring 33.000 kunder ultimo 2013 (2012: 30.000 kunder). 

Derudover har FIH indlån fra virksomheder og institutionelle investorer samt indlån på obligationslignende vilkår med 

lang løbetid. 

Efter indregning af årets resultat udgør egenkapitalen 5.677 mio. kr. ved udgangen af 2013 (ultimo 2012: 5.477 mio. 

kr.), hvilket er en forøgelse på 200 mio. kr. som følge af årets positive resultat. Egenkapitalen er justeret for tilbage-

førslen af den del af FS Property Finance administrationshonoraret, der i 2012 blev indtægtsført over egenkapitalen. 

FIH har en begrænset gearing, der er faldet yderligere i 2013, udlån i forhold til egenkapital udgør 2,0 gange (ultimo 

2012: 5,6 gange).

Der udbetales ikke udbytte for 2013.
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RESulTAT FOR FJERdE kvARTAl 2013
Resultat før nedskrivninger mv. og skat for fortsættende aktiviteter udgør 264,2 mio. kr. i fjerde kvartal 2013 (tredje 

kvartal 2013: 48,2 mio. kr.). 

Resultatet i fjerde kvartal er positivt påvirket af tilbagekøbet af den efterstillede kapital, der gav en nettogevinst på i 

alt 306,1 mio. kr. Endvidere er netto gebyrindtægterne positivt påvirket af Corporate Finance.

I modsat retning trækker tilbageførslen af administrationshonoraret vedrørende FS Property Finance med 56,5 mio. kr.  

Omkostningsniveauet er forøget i fjerde kvartal primært som følge af den øgede aktivitet i Corporate Finance. Om-

kostningerne i den øvrige del af FIH er faldet i fjerde kvartal.

Resultat før skat i de ophørende aktiviteter udgør -47,1 mio. kr. i fjerde kvartal. Resultatet er positivt påvirket af en 

regulering af værdien af det underskudsabsorberende lån og kursreguleringer vedrørende den unoterede aktieporte-

følje. I negativ retning trækker omkostningen vedrørende EU-Kommissionssagen.

ANdRE FORHOld
I tredje kvartal 2013 var Finanstilsynet på inspektion i FIH. Formålet med undersøgelsen var at vurdere FIH’s nedskriv-

ninger, solvensbehov og kreditstyring. 

På baggrund af de undersøgte engagementer vurderer Finanstilsynet, at FIH’s kreditstyring generelt er god. Endvi-

dere gennemgik Finanstilsynet 60 procent af FIH’s Acquisition Finance engagementer. På baggrund heraf vurderer 

Finanstilsynet, at nedskrivningerne på disse engagementer og deres bidrag til FIH’s solvensbehov er tilstrækkelig.

Undersøgelsen omfattede også FIH’s værdiansættelse af det underskudsabsorberende lån ydet til FS Property Finan-

ce. På baggrund af en gennemgang af 70 procent af engagementerne i FS Property Finance vurderer Finanstilsynet, 

at FIH’s dagsværdi på det underskudsabsorberende lån er retvisende.

Endelig fik FIH tre mindre påbud om opgørelsen af solvensbehovet. Den samlede redegørelse fra Finanstilsynet 

findes på www.fih.dk/Top/Om+FIH/Rapporter+fra+Finanstilsynet

bEgIvENHEdER EFTER bAlANcEdAgENS AFSluTNINg
Der er ikke indtruffet særlige begivenheder efter balancedagens afslutning, som påvirker FIH eller det økonomiske 

resultat for 2013. 

uSædvANlIgE FORHOld
Ud over de allerede beskrevne forhold i årsrapporten er det ledelsens opfattelse, at der ikke er øvrige usædvanlige 

forhold, der har påvirket årets resultat.
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uSIkkERHEd vEd INdREgNINg Og mÅlINg
Ved indregning og måling af visse aktiver og forpligtelser i resultatopgørelse og balance er der anvendt skøn, hvorfor 

værdiansættelsen kan indeholde elementer af usikkerhed. Disse skøn foretages af FIH’s ledelse i overensstemmelse 

med regnskabspraksis og ud fra anerkendte værdiansættelsesmodeller, historiske erfaringer og forudsætninger, som 

ledelsen anser for at være forsvarlige og realistiske. De væsentligste skøn vedrører:

•  Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender.

•  Hensættelser til tab på garantier mv.

•  Værdiansættelse af det underskudsabsorberende lån.

•  Opgørelse af dagsværdier for finansielle instrumenter.

•  Udskudte skatteaktiver.

Opgørelsen af nedskrivninger på udlån og og andre tilgodehavender er forbundet med betydelige skøn i forbindel-

se med kvantificeringen af risikoen for, at debitor ikke er i stand til at honorere sine fremtidige forpligtelser helt eller 

delvist. Opgørelsen af hensættelser til tab på garantier er forbundet med usikkerhed i vurdering af risikoen for, at der 

vil skulle ske hel eller delvis betaling under garantien.

Palle Nordahl, Head of Finance & Risk
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Ud over indtjeningen hos FIH’s kunder afhænger målingen af engagementer blandt andet af værdiansættelsen af 

sikkerheder. Værdiansættelsen af FIH’s sikkerheder afhænger i høj grad af ledelsens skøn over afkastkrav i ejendoms-

markedet. Ledelsens skøn over dagsværdierne på ejendomme tager udgangspunkt i ejendommens anvendelsesmu-

ligheder, beliggenhed, niveau for udlejning, lejevilkår, stand, særlige karakteristika og lokalplaner med videre. 

I de tilfælde, hvor FIH har ydet finansiering eller i øvrigt deltager i kreditgivning sammen med andre finansieringskilder, 

vil genforhandlinger, eventuelle omstruktureringer med videre skulle ske i samråd med disse andre finansieringskilder, 

hvilket påvirker målingen af engagementer. Dette kan medføre en vis usikkerhed i genforhandlingssituationer, særligt 

hvis kunden er i økonomiske vanskeligheder. 

Opgørelsen af dagsværdien på det underskudsabsorberende lån til FS Property Finance A/S er baseret på forvent-

ninger til udviklingen i selskabets resultater, og dermed forbundet med væsentlige skøn, herunder af nedskrivninger 

på udlån. FS Property Finance A/S er et selskab stiftet af Finansiel Stabilitet, der 2. juli 2012 købte FIH’s portefølje af 

udlån og kundederivater relateret til investeringsejendomme.

I opgørelsen af dagsværdien for finansielle instrumenter, som ikke handles på et aktivt marked, herunder unoterede 

aktier, er beregningen forbundet med skøn. Dagsværdierne opgøres på baggrund af anerkendte værdiansættelses-

modeller samt inputvariable i form af rentekurver, volatilitetskurver, spreads med videre. Værdiansættelsesmodellerne 

diskonterer fremtidige pengestrømme og værdiansætter eventuelle optionselementer. Disse modeller er behæftet 

med en vis modelrisiko. 

Fremførbare skattemæssige underskud indregnes, hvis det er sandsynligt, at sådanne underskud kan udnyttes ved 

modregning i overskud inden for tre til fem år. Indregningen af et udskudt skatteaktiv forudsætter derfor ledelsens 

vurdering af sandsynlighed og størrelse af fremtidige overskud i selskaberne i sambeskatningen.

I ’Anvendt regnskabspraksis’ (note 1) og i ’Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder’ 

(note 2) uddybes de regnskabsmæssige skøn. Der foreligger herudover ingen væsentlige usikkerheder, som har 

påvirket indregning og måling i årsrapporten.

ANvENdT REgNSkAbSPRAkSIS
FIH’s anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til 2012. 
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I løbet af 2013 har der været tegn på stabilisering af økonomien i de fleste lande i Europa. I 2014 forventes denne 

stabilisering at fortsætte i såvel Danmark som resten af Europa, og som følge heraf er forventningen, at den danske 

økonomi vil være i vækst i 2014, om end på et begrænset niveau. 

 

FIH vil i 2014 fokusere på øget rentabilitet. 

FIH forventer, at ”Indtægter i alt” i de fortsættende aktiviteter vil være på niveau med 2013.

 

Det er samtidig forventningen, at FIH’s fortsatte omkostningsfokus, og de allerede gennemførte tiltag i 2013, her-

under simplificeringen af koncernstrukturen, vil bidrage til et vist fald i de ordinære omkostninger i de fortsættende 

aktiviteter.

Dermed forventes det ordinære resultat at være på niveau med 2013. 

Nedskrivninger mv. i 2014 forventes ikke væsentligt forskellige fra 2013 niveauet og dermed forventes samlet et 

positivt resultat for 2014 i de fortsættende aktiviteter.

Iv. udsigterne for 2014

Finn Kock Nielsen, Head of Credit & Legal
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v. FIH’s forretning

Med udgangspunkt i de nuværende tre forretningsenheder vil FIH arbejde målrettet på at levere værdiskabende finan-

sieringsløsninger og finansiel rådgivning til det danske erhvervsliv:

Banking: Yder udlån og leverer finansielle løsninger til primært mellemstore danske erhvervsvirksomheder.

Markets: Yder finansielle rådgivningsydelser til mellemstore danske erhvervsvirksomheder om for eksempel risiko-

styring, gældspleje og kapitalstruktur. Markets varetager ligeledes handels- og kundevendte aktiviteter på rente-, 

valuta- og værdipapirmarkederne. Markets består af:

•  Financial Advisory: Kundevendt rådgivnings- og handelsaktivitet med derivater til afdækning af især rente- og 

valutarisici.

• Trading: Prissætning ved handel med valuta- og renteprodukter rettet mod Financial Advisory.

• Portfolio: Håndtering af FIH’s egenbeholdning.

Corporate Finance: Yder finansiel rådgivning om blandt andet køb og salg af erhvervsvirksomheder, fusioner, privati-

seringer og kapitaltilførsler.

Herudover rapporteres der på forretningsområdet ”Øvrige områder” som består af Treasury (håndtering af penge-

markedsaktiviteter) og øvrige aktiviteter, herunder tilbagbetalingen af administrationshonorar fra FS Property Finance 

samt tilbagekøbet af efterstillet kapital.

Alle områderne er nærmere beskrevet på de følgende sider.



22 n  F IH  ÅRSRAPPORT 2013

bANkINg 

Resultatopgørelse

(mio. kr.) 2013 2012

Indtægter* 348,1 467,7

Driftsomkostninger 159,0 190,8

Nedskrivninger mv. 105,7 1.337,2

Årets resultat før skat 83,5 -1.060,3

* Indtægter består af netto rente- og gebyrindtægter, kursreguleringer og andre driftsindtægter.

Forretningsområdet
Banking leverer finansieringsløsninger og finansiel rådgivning til primært mellemstore danske erhvervsvirksomheder. 

Kunderne betjenes fra tre regionale kontorer i København, Fredericia og Aarhus. Den finansielle rådgivning sker i tæt 

samarbejde med de øvrige forretningsenheder i FIH. 

Markedsudvikling og aktiviteter
I 2013 har erhvervsvirksomhederne med primære markeder i Danmark og Eurozonen haft et relativt lavt investerings-

niveau, hvilket har medført, at efterspørgslen på finansiering har været beskeden. 

Siden 2009 har erhvervsvirksomhederne successivt nedbragt deres kortfristede bankgæld dels gennem øget konsoli-

dering og dels gennem en substitution med langfristet realkreditfinansiering. Denne tendens er fortsat i første halvdel 

af 2013, mens der mod slutningen af 2013 er sket en stabilisering af det samlede erhvervsudlån i Danmark. 

Den begrænsede efterspørgsel på finansiering, kombineret med en gradvist mere robust finansiel sektor i Danmark, 

har ført til en øget konkurrence pengeinstitutterne imellem i 2013. 

Udlånsbalancen har i 2013 været faldende som følge af kundernes ordinære tilbagebetalinger, den planmæssige 

udfasning af udlån til Private Equity-ejede virksomheder og et begrænset nyudlån. 

Dialogen med de eksisterende kunder har været fokuseret på at fastholde og udbygge samarbejdet, at sikre en til-

fredsstillende kunderentabilitet samt at indgå nye rentable forretninger. Derudover er der i andet halvår 2013 igangsat 

initiativer med henblik på at øge udlånet til de mellemstore danske erhvervsvirksomheder. 

Årets resultat
Resultatet før skat i Banking udgør 83,5 mio. kr., en stigning på mere end 1.100 mio. kr. i forhold til 2012. Den store 

forøgelse af resultatet kan henføres til store nedskrivninger i 2012. Resultatet i Banking er acceptabelt.



F IH  ÅRSRAPPORT 2013 n  23

mARkETS

Resultatopgørelse

(mio. kr.) 2013 2012

Handelsindtægter 31,4 312,0

Beholdningsindtjening 86,3 111,6

Driftsomkostninger 104,0 164,9

Årets resultat før skat 13,7 258,7

Forretningsområdet
Markets består af områderne Financial Advisory, Trading og Portfolio.

Financial Advisory driver den kundevendte rådgivnings- og handelsaktivitet. Rådgivnings- og handelsaktiviteten er 

koncentreret omkring afdækning af kundernes finansielle risici inden for kredit-, likviditets-, rente- og valutarisiko.

Samarbejdet mellem Banking og Financial Advisory om risikorådgivning til FIH’s kunder er af stor betydning for kun-

dernes helhedsoplevelse af FIH som finansiel samarbejdspartner, men også for opretholdelse af en tilfredsstillende 

kunderentabilitet. Der er et betydeligt potentiale inden for den type rådgivning blandt de eksisterende kunder. 

Trading varetager al prissætning ved handel med rente- og valutaprodukter primært rettet mod Financial Advisory og 

har mandat til handel med FIH’s egne kortsigtede beholdninger. Portfolio har ansvaret for FIH’s administration af sin 

egenbeholdning.

Markedsudvikling 
I 2013 begyndte Europa at vise tegn på stabilitet efter en historisk hård recession. Flere europæiske lande balancerer 

dog stadig på grænsen til positiv vækst, hvilket indikerer, at opsvinget er skrøbeligt. Den Europæiske Centralbank 

har reageret ved at sænke renten to gange i 2013. Samtidig accelererede amerikansk og global vækst gradvist i løbet 

af 2013. De bedre internationale konjunkturer afspejler sig både i stigende dansk eksport og vækst. På trods heraf 

er investeringslysten forsat lav i Danmark, hvilket påvirker finansbehovet negativt. I markedet har den økonomiske 

udvikling medført stigende aktiekurser og lidt højere lange renter. 

Aktiviteter
Financial Advisory har i 2013 været påvirket af en lavere omsætning som følge af reduktionen af FIH’s kundebase 

kombineret med et fortsat lavt og relativt stabilt renteniveau. Dette har medført mindre behov for rentebaseret gælds-

pleje og et mindre behov for valutaafdækning. 

Tradings indtjening har været negativt påvirket af lavere kundeomsætning og manglende retning i rentemarkedet. 

Portfolio har haft tilfredsstillende resultater på investeringen af FIH’s egenbeholdning.

Årets resultat
Resultat før skat i Markets udgør 13,7 mio. kr., et fald på 245 mio. kr. i forhold til 2012. Resultatet er ikke tilfredsstil-

lende.
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cORPORATE FINANcE

Resultatopgørelse

(mio. kr.) 2013 2012

Indtægter* 141,9 122,8

Driftsomkostninger 110,8 90,2

Årets resultat før skat 31,1 32,6

* Indtægter består af netto rente- og gebyrindtægter og andre driftsindtægter.

Forretningsområdet
Corporate Finance yder finansiel rådgivning om blandt andet køb og salg af virksomheder, fusioner, børsintroduktio-

ner, privatiseringer og kapitaltilførsler. FIH’s corporate finance aktiviteter varetages af datterselskabet FIH PARTNERS.

Markedsudvikling og aktiviteter
FIH PARTNERS har i perioden blandt andet rådgivet på følgende transaktioner:

•  SEAS-NVE i forbindelse med købet af 80 procent af den danske havvindmøllepark Rødstrand 2 af E.ON Vind Sveri-

ge AB.

•  Ejerkredsen bag FAN Milk International A/S i forbindelse med salg af aktiemajoriteten til Abraaj Group.

•  Ejerkredsen bag Kelsen Group i forbindelse med salg af virksomheden til Campbell Soup Company.

•  Tryghedsgruppen i forbindelse med fusionen mellem Health & Fitness Nordic og Elixia.

•  Royal Greenland i forbindelse med frasalg af aktiviteter i Wilhelmshaven til Sahara Investment Group Limited og 

Meridian Investment Group Pte. Ltd.

•  Fragtmænd Holding A/S i forbindelse med salget af 34 procent af aktierne i Danske Fragtmænd A/S til Posten 

Norge AS.

•  Realdania i forbindelse med salget af 52 mio. aktier i Danske Bank svarende til 5,5 mia. kr.

•  Nykredit Realkredit i forbindelse med deres frasalg af aktier i Jeudan A/S.

•  Ambu i forbindelse med købet af King Systems, USA.

FIH PARTNERS er den førende aktør på markedet for corporate finance ydelser i Danmark. I 2013 har FIH PARTNERS 

således haft succes med at hjælpe en række kunder med at indgå væsentlige transaktioner, hvilket har dannet grundlag 

for den markedsledende position. Dette har genereret en pæn omsætning og indtjening i 2013. I tillæg har FIH PART-

NERS haft en tilfredsstillende tilgang af nye mandater og pipelinen er fortsat stærk. 

Årets resultat
Resultat før skat i Corporate Finance udgør 31,1 mio. kr. (2012: 32,6 mio. kr.). Resultatet er tilfredsstillende.
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øvRIgE OmRÅdER

Resultatopgørelse

(mio. kr.) 2013 2012

Indtægter* 17,7 -188,8

Administrationshonorar FSPF -23,0 38,0

Gevinst ved tilbagekøb af efterstillet kapital 306,1 -

Driftsomkostninger 108,4 110,2

Årets resultat før skat 192,4 -261,0

* Indtægter består af netto rente- og gebyrindtægter, kursreguleringer og andre driftsindtægter. 
 

Øvrige områder indeholder alle FIH’s øvrige aktiviteter, herunder Treasury, som håndterer FIH’s pengemarkedsaktivi-

teter, administrationen af FS Property Finance, samt tilbagekøbet af efterstillet kapital. 

I Treasury indgår blandt andet FIH’s fundingomkostninger, herunder provisionsbetaling på statsgarantien på udsted-

te obligationer og renteudgifter i FIH Direct Bank. Treasury er ansvarlig for at optimere FIH’s rente-, likviditets- og 

valutaflow og har ansvar for prissætning af funding over for FIH’s øvrige forretningsområder. FIH’s store likviditets-

overskud i første halvår 2013 op mod indfrielsen af de statsgaranterede obligationer, har påvirket resultatet i Treasury 

negativt, da likviditeten ikke har genereret et tilfredsstillende afkast, grundet det lave renteniveau.

Som følge af EU-Kommissionssagen er størstedelen af administrationshonoraret relateret til FIH’s administrationsaf-

tale med Finansiel Stabilitet tilbageført i 2013.

I december 2013 tilbagekøbte FIH sin efterstillede kapital med en nettogevinst på 306,1 mio. kr.

Årets resultat
Resultat før skat for Øvrige områder udgør 192,4 mio. kr., en forøgelse på 453,4 mio. kr. i forhold til 2012. Resultatet 

er væsentligt påvirket af store engangstransaktioner. Selv når der ses bort herfor, er resultatet tilfredsstillende.
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vI. likviditet og funding

I løbet af 2013 tilbagebetalte FIH statsgaranterede obligationer for 21,3 mia. kr. og har hermed ikke længere statsga-

ranteret gæld. Ligeledes har FIH tilbagekøbt både en senior udstedelse samt mere ekstraordinært den efterstillede 

kapital på 735 mio. kr. Derudover har FIH ikke længere trukket på Nationalbanksfaciliteten, ligesom ATP faciliteten 

blev annulleret i 2013, som følge af en meget stærk likviditet. FIH har ikke lavet nye udstedelser i 2013.

lIkvIdITET
FIH’s likviditet, opgjort i henhold til lov om finansiel virksomhed, udgør ved udgangen af 2013 7.754 mio. kr., svarende 

til en overdækning på 221 procent i henhold til de lovgivningsmæssige krav (ultimo 2012: 106,7 procent). Likviditeten 

opgjort uden Nationalbankens mulighed for belåning af bankens udlån, der bortfalder 1. juli 2014, udgør 6.092 mio. 

kr., svarende til en overdækning på 152 procent i henhold til de lovgivningsmæssige krav.

Det høje likviditetsniveau kan for nærværende ikke placeres til et tilfredsstillende afkast i forhold til FIH’s funding-

omkostninger. Det medfører, at den overskydende likviditet har en negativ påvirkning på FIH’s regnskabsmæssige 

resultat.

Likviditetsplacering
Overskydende likviditet placeres primært i obligationer med en kreditrating på minimum ”AA” eller derover. Mål-

sætningen for obligationsporteføljen er afkastoptimering under hensyntagen til en begrænset risiko og høj likviditet. 

Beholdningen er ultimo 2013 primært placeret i danske realkreditobligationer (”AAA”-ratede), der er ingen placeringer 

i obligationer fra udenlandske udstedere. Obligationerne, der indgår i likviditetsbeholdningen, kan i al væsentlighed 

anvendes som sikkerhedsstillelse for lån i Nationalbanken.

Likviditetsfremskrivning
FIH’s likviditetsfremskrivning, som vises nedenfor, illustrerer den forventede likviditetsudvikling i takt med eksekve-

ringen af FIH’s forretningsstrategi, hvor det antages, at udlånsbalancen reduceres yderligere og at indlånsbalancen 

fastholdes. Kravet til den regulatoriske likviditet (§ 152 kravet) er estimeret på baggrund af den forventede udvikling i 

FIH’s balance. Både ved udgangen af 2013 og fremadrettet ses FIH at have en stærk likviditet. Faldet i likviditet i juli 

2014 skyldes bortfaldet af muligheden for at indregne Nationalbank faciliteten i likviditeten.
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FuNdINg
FIH’s væsentligste fundingkilde er indlån fra private og mindre erhvervsvirksomheder. FIH har derfor stor fokus på at 

sikre, at indlånene i FIH Direct Bank udgør en stabil fundingkilde. Strategien til at opnå dette indeholder flere elemen-

ter:

• Der stiles efter en spredning af indlånene på mange mindre kunder.

• Der tilstræbes længere gennemsnitlig løbetid på indlånene end standard i branchen.

•  Der føres en aktiv rentepolitik, hvor renterne løbende tilpasses for at sikre den ønskede indlånsvolumen. Endvidere 

skal rentepolitikken sikre, at FIH fremstår som en attraktiv bank for indlånere.

Indlån fra private og mindre erhvervsvirksomheder i FIH Direct Bank udgør 11.479 mio. kr. ved udgangen af 2013, 

hvilket er en forøgelse på 321 mio. kr. siden udgangen af 2012. Ved udgangen af 2013 var der 33.000 kunder i FIH 

Direct Bank mod 30.000 ved udgangen af 2012. Udover indlån i FIH Direct Bank, har FIH øvrige indlån på 2.304 mio. 

kr., der består af indlån fra virksomheder og institutionelle investorer, samt indlån på obligationslignende vilkår med 

lang løbetid. Samlet set er indlånet i FIH på 13.783, hvilket er et fald på 262 mio. kr. i forhold til udgangen af 2012. 

126 procent (ultimo 2012: 87 procent) af FIH’s udlån er finansieret via indlån, heraf 105 procent (ultimo 2012: 69 

procent) via indlån i FIH Direct Bank.

Indlån i forhold til udlån
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FIH har således fastholdt eller genplaceret langt den største andel af de indlån, der havde udløb i løbet af 2013. I 

tillæg hertil er der sket en omfordeling af indlånene, således at nye indlån i gennemsnit har en længere bindingsperi-

ode end de udløbende. Dette er en tilfredsstillende udvikling og i tråd med den valgte strategi. FIH tilpasser løbende 

renten, dels i henhold til den generelle renteudvikling i markedet og dels som et instrument, hvis formål er at sikre, at 

indlånsbalancen har den rette størrelse.
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Udløbsprofil på indlån og senior gæld

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Mio. kr.

Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 => Q2 2016

FIH Direct Bank Andre indlån Senior gæld

Udover indlån har FIH historisk udstedt obligationer, hvoraf der ultimo 2013 er udestående for 1.048 mio. kr., heraf 

613 mio. kr. med udløb i 2014. I henhold til forretningsstrategien har FIH ikke udstedt obligationer eller andre værdi-

papirer på de finansielle markeder i 2013.
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bESkRIvElSE AF FIH’S kREdITEkSPONERINgER
Forudsætningen for enhver krediteksponering i FIH er en nøje analyse af risiko og rentabilitet baseret på et indgående 

kendskab til og analyse af den pågældende kunde samt en grundig vurdering af finansieringen.

De følgende afsnit gennemgår fordelingen af FIH’s krediteksponeringer, koncentrationen af risici for så vidt angår 

lånestørrelse og branchefordeling samt håndteringen af kreditengagementerne, herunder ratingmodeller, afdækning 

med sikkerhed og nedskrivninger. 

Koncentrationsrisici
FIH har igennem 2013 gennemført en bevidst reduktion af udlånsbalancen primært blandt udlån, fra det tidligere 

forretningsområde Acquisition Finance. Resultatet af dette er et fald i det gennemsnitlige koncernengagement.

Gennemsnitlig eksponering

2013 2012

Gns. koncerneksponeringer (mio. kr.) 13,7 15,5

Gns. Rating 3,9 4,4

Gns. defaultsandsynlighed (procent) 2,27 2,24

Antal koncerner 1.486 1.804

I henhold til bekendtgørelsen, om store engagementer overvåges koncernens engagementer løbende, herunder en-

gagementer større end 10 procent af basiskapitalen. FIH har opstillet en intern grænse svarende til, at summen af de 

store engagementer ikke må overstige 100 procent af basiskapitalen og har arbejdet aktivt på at reducere omfanget 

af disse engagementer de seneste år. 

Ultimo 2013 udgjorde summen af store engagementer 64,3 procent af basiskapitalen (2012: 74,2 procent). FIH har 

ved udgangen af 2013, tre ikke-finansielle engagementer, der efter fradrag er større end 10 procent af basiskapitalen. 

Dette er uændret i forhold til 2012. 

v. kreditrisiko og andre typer risici
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Et andet udtryk for koncentrationsrisici er branchefordelingen af FIH’s udlån. 

Tabellen nedenfor viser branchefordelingen af FIH’s udlån (eksklusive garantier) efter nedskrivninger i de fortsættende 

aktiviteter

2013 2012

Branche mio. kr. procent mio. kr. procent

Industri og råstofindvinding 4.360 40 % 6.044 37 %

Handel 2.234 21 % 3.543 22 %

Bygge og anlæg 261 2 % 383 2 %

Transport, hoteller, restauranter 2.082 19 % 2.597 16 %

Finansiering og forsikring 358 3 % 409 3 %

Fast ejendom 805 7 % 901 6 %

Information og kommunikation 257 2 % 314 2 %

Øvrige erhverv 550 6 % 1.975 12 %

I alt 10.907 100 % 16.166 100 %

Generelt er FIH mest eksponeret inden for industri og handel. 

kREdITRISIcI
Boniteten i FIH’s krediteksponeringer
FIH’s udlån efter nedskrivninger udgør 10.907 mio. kr. (ultimo 2012: 16.166 mio. kr.) og 12.424 mio. kr. før individuelle 

nedskrivninger (ultimo 2012: 18.081 mio. kr.). FIH’s udlånsbalance kan kreditmæssigt opdeles således:

I. Udlån med aktiv rating (ratingklassse 0-13), 8.791mio. kr. 

II. Default-markerede udlån (ratingklasse D), 2.116 mio. kr. efter nedskrivninger.

Af de samlede udlån er der objektiv indikation for værdiforringelse (OIV) på 2.156 mio. kr. efter nedskrivninger.

 

Fordeling af FIH’s krediteksponeringer på ratingklasser

OIV

D 0 13Aktiv rating

Fordeling af FIH’s krediteksponeringer på ratingklasser

For uddybning af default-markerede udlån og udlån med objektiv indikation for værdiforringelse henvises til afsnittet 

”Udlån med objektiv indikation for værdiforringelse” side 34.

Ratingmodeller indgår som en integreret del af FIH’s kreditbehandling, hvor kunder rates på en skala fra 0 til 13. En 

rating på 0 udtrykker en høj sandsynlighed for default, og en rating på 13 udtrykker en meget lav sandsynlighed for 

default. For yderligere oplysninger om ratingmodellen henvises til FIH’s risikorapport.
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Fordelingen af FIH’s krediteksponeringer i aktive ratingklasser
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Note: Krediteksponeringer består af restgæld på det enkelte engagement inklusive forfaldne afdrag, markedsværdien på 
OTC-forretninger og garantistillelse for realkreditudlån.

Den gennemsnitlige sandsynlighed for misligholdelse (default) på FIH’s krediteksponeringer er i 2013 2,27 procent 

(2012: 2,24 procent). 

Kvaliteten af krediteksponeringerne skal ikke vurderes isoleret på baggrund af ratingfordelingen, da denne alene 

indregner sandsynligheden for misligholdelse, og ikke om den pågældende eksponering er helt eller delvist afdækket 

med sikkerheder. En væsentlig del af FIH’s kreditgivning sker mod etablering af førsteprioritetspant i kundernes akti-

ver. Ultimo 2013 har FIH i gennemsnit afdækket 59 procent af sine eksponeringer med sikkerheder, hvor værdien er 

vurderet efter et signifikant haircut på 25-50 procent. Dette er en stigning i forhold til 2012, hvor den gennemsnitlige 

sikkerhedsafdækning udgjorde 53 procent. 
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Krediteksponeringer og den gennemsnitlige sikkerhedsdækning fordelt på ratingklasser

2013 2012

Rating

Kredit- 

eksponeringer

Gns. sikkerheds-

dækning 

fratrukket haircut Rating

Kredit- 

eksponeringer

Gns. sikkerheds-

dækning 

fratrukket haircut

0 < 1 % 95 % 0 < 1 % 89 %

1 2 % 83 % 1 2 % 94 %

2 3 % 95 % 2 2 % 85 %

3 5 % 74 % 3 6 % 71 %

4 18 % 73 % 4 17 % 65 %

5 15 % 64 % 5 14 % 70 %

6 19 % 64 % 6 18 % 55 %

7 14 % 55 % 7 16 % 39 %

8 20 % 32 % 8 14 % 25 %

9 3 % 50 % 9 8 % 45 %

10 1 % 15 % 10 1 % 21 %

11 < 1 % 75 % 11 1 % 53 %

12 < 1 % 84 % 12 < 1 % 91 %

13 < 1 % 0 % 13 1 % 6 %

I alt 100 % 59 % I alt 100 % 53 %

Generelt ses det, at FIH er bedst afdækket i de svageste ratingklasser.

Udlån med objektiv indikation for værdiforringelse
Af den samlede udlånssaldo på 10.907 mio. kr. udgør lån med objektiv indikation for værdiforringelse (OIV) 2.156 mio. kr. 

(ultimo 2012: 2.951 mio. kr.). 

Udlån med behov for en individuel nedskrivning bliver default-markeret (ratingklasse D). Ratingklasse D opdeles yder-

ligere i to grupper; en gruppe for udlån, hvor der fortsat beregnes og betales rente, og hvor kunden opretholder sine 

betalingsforpligtelser over for FIH (ratingklasse D+), og en gruppe for udlån, hvor kunden er begæret eller erklæret 

konkurs, har opnået anden tilsvarende kreditorbeskyttelse eller lignende, eller FIH har nulstillet rentetilskrivningerne 

(ratingklasse D-).

Sammensætningen af udlån med OIV før nedskrivninger

(mio. kr.) 2013 2012

OIV udlån:

OIV: Ikke default-markerede udlån 39 505

OIV:  Default-markerede udlån, brutto 3.543 3.984

OIV udlån brutto, total 3.582 4.489

OIV udlån efter individuelle nedskrivninger 2.156 2.951

OIV Ratingklasse D+, brutto 2.596 3.099

OIV Ratingklasse D+, efter individuelle nedskrivninger 1.705 2.059

OIV Ratingklasse D-, brutto 947 885

    - heraf non-performing loans, brutto 947 885

OIV Ratingklasse D- efter individuelle nedskrivninger 411 387

Gruppevise nedskrivninger 91 378
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Tabellen viser et fald siden årsskiftet i de OIV-markerede lån på brutto 907 mio. kr. til 3.582 mio. kr. Faldet i saldoen 

for OIV-markerede lån skyldes en kombination af lånenedbringelser, afskrivninger og en nettotilgang af nye OIV-mar-

kerede lån.

Non-performing loans
I FIH er non-performing loans defineret som engagementer, der opfylder alle nedenstående karakteristika:

 • Engagementet har en Default rating

 • Der er foretaget rentenulstilling

 • Terminsopkrævningerne er stoppet.

Non-performance loans vil altid være misligholdt, dog vil ikke alle misligholdte engagementer nødvendigvis indgå i 

gruppen non-performance loans.

Søren Gadeberg, Head of Banking
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ANdRE RISIkOTyPER - mARkEdSRISIcI
Markedsrisiko er risikoen for tab af markedsværdi som følge af bevægelser på de finansielle markeder (rente- og va-

lutarisici med videre). FIH påtager sig naturligt gennem sine forretningsaktiviteter en række forskellige markedsrisici.

I starten af 2014 er der gennemført en større reduktion af rammerne, hvilket er en videreførelse af de tidligere års ram-

mereduktioner. Rammerne er løbende blevet reduceret for at afspejle de bestående forretningsaktiviteter, ikke mindst 

som følge af den løbende reduktion af balancen. 

Holdning til markedsrisiko
FIH’s politik for markedsrisiko er en lav til moderat markedsrisiko. Som udgangspunkt ønskes en lav valutarisiko og 

en moderat renterisiko. FIH ønsker ikke råvarerisiko. FIH’s målsætning er, at markedsrisikoen ligger på niveau med 

eller lavere end sammenlignelige banker. For en uddybning af markedsrisici henvises til note 40.

Value-at-Risk
Med Value-at-Risk (VaR) tages en porteføljebetragtning ved opgørelsen af markedsrisici på finansielle aktiver, hvor 

der tages højde for aktivernes indbyrdes korrelationer. FIH benytter VaR som et af sine risikomål. Markedsrisikoen 

på FIH’s samlede balance (herunder markedsrisikoen uden for handelsbeholdningen), opgjort som VaR med 1 dags 

horisont og 99 procents sandsynlighed, er 11,7 mio. kr. ved udgangen af 2013 (ultimo 2012: 17,4 mio. kr.). 

Renterisiko
Renterisiko er risikoen for tab som følge af ændringer i markedsrenten. Renterisiko er som følge af FIH’s forretnings-

model det markedsrisikoelement, der har størst betydning for FIH og følges nøje i lighed med de øvrige risikotyper. 

Renterisiko, beregnet i henhold til Finanstilsynets opgørelsesmetode, er risikoen ved en opadgående parallelforskyd-

ning af renteniveauet på 1 procentpoint i samtlige valutaer, og udgør -123,8 mio. kr. ved udgangen af 2013 (ultimo 

2012: -43,5 mio. kr.). 

Valutarisiko
Valutarisiko er risikoen for tab som følge af ændringer i valutakurser. Valutarisikoen styres blandt andet ud fra VaR mål 

og rammer for åbne positioner i enkelt valutaer samt en ramme for den samlede valutaposition. Valutarisikoen er, med 

udgangspunkt i VaR for valuta med 1 dags horisont og 99 procents sandsynlighed, 1 mio. kr. ved udgangen af 2013 

(ultimo 2012: 0 mio. kr.). 

Yderligere oplysninger om kredit- og markedsrisici
For yderligere oplysninger om FIH’s kredit- og markedsrisici og risikostyring henvises til ”Risk Management in FIH 

2013” på www.fih.dk/Top/Om+FIH/Risk+Management/Risikorapporter

ANdRE RISIkOTyPER - AkTIERISIcI 
Aktierisiko er risikoen for tab som følge af ændringer i aktiekurser. FIH har tidligere foretaget investeringer i unotere-

de aktier i forretningsområdet Private Equity, som nu er under afvikling. FIH ønsker heller ikke aktierisiko i noterede 

aktier.

Ved udgangen af 2013 har FIH en aktierisiko, som følge af en unoteret aktieportefølje på 813,2 mio. kr. Heraf udgør 

FIH’s indirekte eksponering i det børsnoterede selskab Pandora A/S 618,1 mio. kr. fra FIH’s investering i Axcel III 

fonden. I løbet af 2013 har FIH modtaget 412 mio. kr. i kontant provenue fra Pandora investeringen. FIH’s følsomhed 

over for ændringer i Pandoras aktiekurs er p.t. cirka 1,9 mio. kr. pr. kurspoint.

I 2013 har FIH solgt tre aktieposter, der tilsammen har reduceret balancen med 80 mio. kr. Den tilbageværende 

aktieportefølje er klassificeret som ophørende aktivitet, da aktieposterne er sat til salg og forventes afhændet i løbet 

af 2014.
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TIlSyNSdIAmANTEN
Tilsynsdiamanten fastlægger en række særlige risikoområder med angivelse af grænseværdier, som pengeinstitutter 

bør ligge inden for. Risikoområderne i Tilsynsdiamanten er:

• Summen af store engagementer. 

• Udlånsvækst.

• Ejendomseksponering.

• Likviditetsdækning.

• Funding ratio. 

I FIH er Tilsynsdiamantens pejlemærker beregnet på baggrund af de samlede aktiviteter, det vil sige både fortsætten-

de og ophørende aktiviteter.

Status på Tilsynsdiamanten

Grænseværdi  31. december 2013 31. december 2012

Summen af store engagementer* < 125 % af basiskapitalen 64% 59%

Udlånsvækst < 20 % -61% -29%

Ejendomseksponering < 25 % 19% 10%

Likviditetsdækning > 50 % 221% 107%

Funding ratio < 100 % 53% 130%

*  Summen af store engagementer er her opgjort i henhold til Finanstilsynets ”Vejledning om tilsynsdiamanten for 

pengeinstitutter”. 

Ved udgangen af 2013 er FIH i overensstemmelse med Finanstilsynets tilsynsdiamant for pengeinstitutter. 

Den væsentligste del af ejendomseksponeringen skyldes, at det underskudsabsorberende lån, ydet til FS Property 

Finance, er medregnet med hovedstolen på 1.695 mio. kr. Hvis der ses bort fra dette udgør ejendomseksponeringen 

9%.

ANdRE RISIkOTyPER - lIkvIdITETSRISIcI 
Likviditetsrisiko er risikoen for tab, hvis FIH’s fundingomkostninger stiger uforholdsmæssigt meget, eller hvis FIH ikke 

kan honorere sine betalingsforpligtelser, efterhånden som de forfalder. Bestyrelsen i FIH har ud fra de lovmæssige 

krav fastsat en likviditetspolitik, der blandt andet fastlægger rammerne for det kortsigtede nettolikviditetsbehov. 

Ved udgangen af 2013 udgør FIH’s likviditet 7.754 mio. kr., svarende til en overdækning på 221 procent i forhold til de 

regulatoriske krav, og opfylder således både de lovgivningsmæssige og FIH’s egne krav hertil.

I FIH kan de fleste fremtidige betalingsstrømme opgøres med rimelig sikkerhed, da FIH kun i begrænset grad har 

afgivet uigenkaldelige kredittilsagn og ligeledes i mindre omfang har modtaget indlån på anfordring. FIH har i stedet 

et løbende refinansieringsbehov fra et stort antal aftaleindlån. FIH’s valg af metoder og rammer for likviditetsrisici 

afspejler disse forhold. FIH udarbejder dagligt likviditetsstresstests og scenarier for likviditeten under forskellige anta-

gelser for udviklingen i aktiver og passiver.
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vIII. Solvensbehov og kapitalforhold

FIH har i 2013 øget solvensprocenten til 25,9 procent (ultimo 2012: 21,2 procent) til trods for indfrielsen af efterstillet 

kapital, der indgik med samlet 905 mio. kr. i 2012 opgørelsen. Idet FIH ikke længere har efterstillet lånekapital på ba-

lancen er solvensprocenten og kernekapitalprocenten nu identisk for FIH. Kernekapitalen efter fradrag på 5.531 mio. 

kr. (ultimo 2012: 5.426) udgøres således af egentlig egenkapital. Forøgelsen af solvensprocenten skyldes faldende 

risikovægtede aktiver og en stigning i kernekapitalen som følge af årets positive resultat. I modsat retning trækker 

indfrielsen af den efterstillede kapital.

Kapitalforhold i FIH
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FIH har som mål at opretholde en solvensprocent, der er væsentligt højere end de regulatoriske krav, således at FIH 

kan modstå signifikante uventede tab. Dette mål er mere end nået, da den solvensmæssige overdækning i 2013 er 

øget med 4,3 procentpoint til 11,5 procentpoint.

 

FIH’s kapitalplanlægning er tilpasset den nuværende økonomiske situation. FIH har således fokus på at reducere de 

risikovægtede aktiver, og eksekveringen heraf har været succesfuld, da de risikovægtede aktiver er faldet til 21,4 mia. 

kr. (2012: 29,8 mia. kr.).

FIH’s individuelle solvensbehov udgør 14,3 procent (ultimo 2012: 14,0 procent). Det individuelle solvensbehov er 

påvirket af et fald i de risikovægtede aktiver og et større fald i det individuelle solvensbehov.



40 n  F IH  ÅRSRAPPORT 2013

(mio. kr.) 2013 2012

Solvensbehov 

Kapitalkrav for kreditrisiko, intern model 2.528 3.403

Kapitalkrav for markedsrisiko, intern model 360 428

Kapitalkrav for operationel risiko, intern model 173 222

Kapitalkrav for andre risici, interne modeller 3 129

Kapitalkrav efter søjle II 3.064 4.182

Individuelt solvensbehov (procent) 14,3 14,0

Solvensoverdækningen (kapitalbufferen) udgør 11,5 procentpoint (ultimo 2012: 7,2 procentpoint), svarende til 2,5 mia. 

kr. Solvensoverdækningen opgøres som forskellen mellem solvensprocenten og det af ledelsen fastsatte individu-

elle solvensbehov. FIH’s solvens og kapitalforhold er opgjort for de samlede aktiviteter, dvs. både fortsættende og 

ophørende aktiviteter. Endvidere henvises til rapporten ”Risk Management in FIH 2013” for en uddybende beskrivelse 

af elementerne i beregningen af solvensbehovet. Rapporten findes på www.fih.dk/Top/Om+FIH/Risk+Management/

Risikorapporter.

 

Der er vedtaget nye kapitaldækningsregler i EU, den såkaldte CRD IV forordning og direktiv, der træder i kraft i 2014. 

De nye regler betyder blandt andet, at en større del af basiskapitalen (kapitalgrundlaget) skal udgøres af egentlig 

egenkapital. Da FIH’s basiskapital udelukkende består af kernekapital, er forventningen, at de nye regler kun vil have 

marginale effekter på kapitalen. I tillæg vurderes det heller ikke, at CRD IV vil få væsentligt betydning for beregning af 

bankens risikovægtede aktiver, dog ventes en mindre stigning. Den endelige påvirkning kendes endnu ikke, da visse 

regler fortsat ikke er præciseret i endelige guidelines.
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IX. 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 blev FIH A/S til FIH Erhvervsbank A/S og cementerede dermed 

sin rolle som specialiseret rådgiver til dansk erhvervsliv.

ORgANISATIONEN
FIH’s organisation er bygget op omkring tre forretningsområder, Banking, Markets og Corporate Finance.

BOARD

MANAGEMENT

HR

CORPORATE 
FINANCE

IT

MARKETS

MARKETS
OPRATIONS

BANKING

CHIEF RISK OFFICER COMPLIANCE

INTERNAL 
AUDIT

CREDIT & RISK FINANCE & RISK

Banking fokuserer på at levere finansielle løsninger til primært danske mellemstore erhvervsvirksomheder. 

Markets har ansvaret for FIH’s aktiviteter på de finansielle markeder og varetager således handels- og kundevendte 

aktiviteter på rente-, valuta- og værdipapirmarkederne.

Corporate Finance leverer blandt andet finansiel rådgivning til kunder i forbindelse med køb og salg af virksomhe-

der, fusioner, privatiseringer og kapitaltilførsler. FIH’s Corporate Finance aktiviteter varetages af datterselskabet FIH 

PARTNERS.

Hvert af områderne samt deres resultater er nærmere beskrevet i afsnit V ”FIH’s forretning”, side 21 

De tre forretningsområder understøttes af flere stabsfunktioner, herunder blandt andet HR, IT, Credit & Legal samt 

Finance & Risk. 

SElSkAbSlEdElSE
FIH’s øverste ledelse er bestyrelsen og direktionen. 

Bestyrelsens sammensætning
FIH’s bestyrelse består af otte medlemmer, hvoraf de tre er valgt af FIH’s medarbejdere.

Christian Dyvig har været formand for bestyrelsen siden 1. juli 2012. Henrik Heideby er næstformand. De øvrige ge-

neralforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er Daniel Eriksson, Henrik Gade Jepsen og Fredrik Martinsson.

De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er Lene Foged Nothlevsen, Jacob Baggers Willemoes og Toke Heding. 

Toke Heding erstattede Randi Holm Franke som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem pr. 1. oktober 2013. 
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For oplysning om bestyrelsens kompetencer og ledelseshverv henvises til note 46. 

Direktionens sammensætning
FIH’s direktion består af to sideordnede direktører Bjarne Graven Larsen og Henrik Sjøgreen.

Bestyrelsens ansvarsområder
Bestyrelsen træffer beslutning om FIH’s forretningsmodel, vurderer risikoprofil og politikker, tager stilling til FIH’s 

budget, kapital, likviditet, solvensbehov mv. og sikrer, at direktionens rapportering er fyldestgørende for bestyrelsens 

arbejde. Endvidere fastsætter bestyrelsen retningslinjerne for direktionens varetagelse af den daglige ledelse af FIH, 

herunder fastsættelse af kreditpolitikken med de overordnede retningslinjer for kreditgivning og håndtering af kunde-

forhold. Det er desuden bestyrelsens ansvar at sikre og kontrollere, at FIH drives i overensstemmelse med selskabs-

loven, årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og anden relevant lovgivning og regulering. 

Der blev afholdt i alt otte bestyrelsesmøder i 2013, der er planlagt syv bestyrelsesmøder i 2014. 

Bestyrelsen gennemførte i 2013 den årlige selvevaluering, der også indeholder en evaluering af de enkelte bestyrel-

sesmedlemmers kompetencer og erfaring. Konklusionen er, at den eksisterende bestyrelse besidder alle de kompe-

tencer og har den erfaring, som er nødvendig til for at lede en virksomhed med den forretningsmodel, som FIH har. 

Ledelsesstrukturen afspejler de generelle danske selskabskrav, den finansielle lovgivning på området samt anbefa-

linger fra Komitéen for god Selskabsledelse og Finansrådets anbefalinger på revisionsområdet. FIH offentliggør en 

særskilt Corporate Governance redegørelse for efterlevelsen af alle anbefalinger fra Komitéen for god Selskabsle-

delse samt af Finansrådets anbefalinger på revisionsområdet. FIH’s Corporate Governance rapport er tilgængelig på 

www.fih.dk/Top/Om+FIH/Corporate+Governance.

Bestyrelsens kompetenceprofiler
Christian Dyvig (Formand)
Administrerende direktør i Lundbeckfonden. Christian Dyvig er uddannet advokat og MBA og har haft ledende 

stillinger hos den internationale investeringsbank Morgan Stanley i London og Frankfurt samt hos Nordic Capital, en 

af Nordens førende kapitalfonde. Christian Dyvig har særlig kendskab til gældende lovgivning, risikostyring, kapital-

markeder og corporate finance, forretningsudvikling, strategifastlæggelse, forholdene i dansk erhvervsliv generelt, 

kreditgivning, gennemgang af store engagementer og har derudover regnskabsforståelse. 

Henrik Heideby (Næstformand)
Koncernchef i PFA Pension. Henrik Heideby har tidligere været administrerende direktør i Alfred Berg Bank A/S og 

administrerende direktør i FIH Erhvervsbank. Henrik Heideby har med sin mangeårige erfaring fra forskellige brancher 

inden for den finansielle sektor et indgående kendskab til finansiel regulering, kapitalmarkeder, risikostyring, forret-

ningsudvikling, strategifastlæggelse, IT-sikkerhed og -stabilitet, gennemgang af store engagementer, forholdene i 

dansk erhvervsliv generelt og har derudover regnskabsforståelse og erfaring fra den daglige ledelse i flere forskellige 

relevante finansielle virksomheder. 

Daniel Eriksson
Head of Products i Folksam Life & Non–Life Insurance. Daniel Eriksson har efter syv år i revisionsbranchen og et år i 

konsulentbranchen været ansat i den finansielle sektor siden 2001 og varetaget stillinger med ledelsesansvar. Daniel 

Eriksson har opnået bredt kendskab til henholdsvis forsikringsområdet og kapitalmarkeder, samt til den svenske og 

europæiske regulering af den finansielle sektor. Daniel Eriksson har særlig erfaring med strukturtilpasning af organisa-

tioner, produktudvikling, forretningsudvikling, strategifastlæggelse og har regnskabsforståelse. Endvidere har Daniel 

Eriksson erfaring med daglig ledelse af en relevant finansiel virksomhed.
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Henrik Gade Jepsen
Koncerndirektør i Pensions- og Investeringsforretning/CIO i Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP). Henrik Gade 

Jepsen har tidligere været ansat i Danmarks Nationalbank, Den Internationale Valutafond og Realkredit Danmark. 

Henrik Gade Jepsen har med sin mangeårige erfaring fra forskellige brancher inden for den finansielle sektor et 

indgående kendskab til og erfaring med risikostyring, kapitalmarkeder, kendskab til finansiel regulering, forretnings-

udvikling, strategifastlæggelse, har regnskabsforståelse og erfaring med den daglige ledelse i en relevant finansiel 

virksomhed. 

Fredrik Martinsson
Chief Investment Officer i Investments i ATP. Fredrik Martinsson har tidligere haft ledende stillinger hos ATP Alpha 

Fondsmæglerselskab samt Danske Bank. Fredrik Martinsson har kompetencer og mangeårig erfaring inden for 

ledelse og investering af betydelige finansielle virksomheder. Denne erfaring har sikret et indgående kendskab til og 

erfaring med risikostyring, kapitalmarkeder, kendskab til finansiel regulering, forretningsudvikling og strategifastlæg-

gelse. Har derudover regnskabsforståelse og erfaring med den daglige ledelse i en relevant finansiel virksomhed.

Lene Foged Nothlevsen
Assistant relationship manager i FIH. Lene Foged Nothlevsen er bankuddannet og har siden sin ansættelse i FIH i 

1994 været beskæftiget i forskellige afdelinger i Banking og har gennem sin funktion opnået et indgående kendskab 

til og erfaring med finansiering af små og mellemstore erhvervsvirksomheder. Ud over en tæt kundekontakt, har Lene 

Foged Nothlevsen erfaring med komplekse engagementer og har regnskabsforståelse. Endelig har Lene Foged Noth-

levsen fokus på medarbejdertrivsel og bevarelse af de særlige værdier, som gør FIH til en god arbejdsplads.  

Jacob Baggers Willemoes
Webmaster i FIH. Jacob Baggers Willemoes er bankuddannet og har siden sin ansættelse i FIH i 2001 varetaget en 

række forskellige IT- og marketingfunktioner. Dette har givet et bredt kendskab til organisationen generelt, herunder 

IT-systemerne. Endvidere har Jacob Baggers Willemoes’ hverv som tillidsmand og som medlem af FIH’s sikkerheds-

udvalg givet et solidt kendskab til HR og en tæt dialog med medarbejderne. Med baggrund i disse hverv er Jacob 

Baggers Willemoes særlig opmærksom på sammenhængen mellem forretning, kultur og historie.

Toke Heding
Senior risk analyst i FIH. Toke Heding er uddannet cand. polit. og har været ansat som senior risk analyst siden 2006. 

Han har tidligere undervist i finansiering og mikroøkonomi på Copenhagen Business School og beskæftiget sig med 

administration af IT-projekter i Nordea Bank Danmark. Han har gennem sin nuværende og tidligere ansættelser opnå-

et kendskab til og erfaring med opgørelse af større engagementer, risikostyring, herunder markedsrisici og renterisici, 

har regnskabsforståelse samt indsigt i FIH’s balance. 

Revisionsudvalget
Bestyrelsens revisionsudvalg består af Henrik Heideby (formand), Henrik Gade Jepsen og Christian Dyvig. De med-

arbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer skiftes til at deltage i revisionsudvalget på årlig basis. Frem til generalforsam-

lingen i marts 2014 er repræsentanten Jacob Baggers Willemoes. Herefter overtager Toke Heding. Henrik Heideby er 

udpeget som formand for revisionsudvalget i FIH og besidder de nødvendige faglige kvalifikationer som anført i § 5 i 

bekendtgørelse om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet. Begrun-

delsen for at udpege Henrik Heideby som det uafhængige medlem og medlem med kvalifikationer inden for regn-

skabsvæsen er blandt andet, at Henrik Heideby har en uddannelse som HD i regnskabsvæsen og siden april 2009 

har været formand for revisionsudvalget for IC Companys. For yderligere oplysninger om medlemmerne i revisions-

udvalget henvises til ovenstående kompetenceprofil, note 46 samt www.fih.dk/Top/Om+FIH/Vores+profil/Bestyrelse/

Revisionsudvalg.

Formålet med revisionsudvalget er at bistå bestyrelsen med at overvåge regnskabsaflæggelsesproceduren, overvå-

ge om selskabets interne kontrolsystemer, intern revision samt risikostyringssystemer fungerer effektivt, overvåge 

den lovpligtige revision af årsregnskabet med videre, samt overvåge og kontrollere revisors uafhængighed, herunder 

særligt leveringen af yderligere tjenesteydelser til virksomheden.
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Kredit- og risikoudvalget
Bestyrelsens kredit- og risikoudvalg består af Henrik Heideby (formand), Christian Dyvig, og Henrik Gade Jepsen. 

Formålet med udvalget er at bistå bestyrelsen i kredit- og risikomæssige spørgsmål. Udvalget beskæftiger sig 

primært med forberedelse af kreditbeslutninger, forberedelse af nye eller ændringer af eksisterende risikorammer og 

limits samt forberedelse af politikker samt ændringer til eksisterende politikker på kredit- og risikoområdet. Udvalgets 

indstillinger og udkast skal efterfølgende behandles og godkendes i bestyrelsen.

AFløNNINgSPOlITIk
I overensstemmelse med den finansielle lovgivning og anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse har FIH’s 

bestyrelse vedtaget en aflønningspolitik for FIH. Lønpolitikken har blandt andet til formål at:

•  Være i overensstemmelse med og fremme en sund og effektiv risikostyring.

•  Være i overensstemmelse med FIH’s forretningsstrategi, værdier og langsigtede mål.

•  Sikre, at den samlede variable løn, som FIH forpligter sig til at udbetale, ikke udhuler virksomhedens mulighed for at 

styrke sit kapitalgrundlag.

•  Sikre en markedskonform og konkurrencedygtig aflønning.

Lønpolitikken fastsætter herudover et loft på de variable løndele til bestyrelse, direktion og ansatte, hvis aktiviteter 

har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil. I FIH drejer det sig ud over bestyrelsen og direktionen om 12 

ansatte. For uddybende oplysninger om vederlag i FIH henvises til note 8 og note 46 samt FIH’s lønpolitik på www.

fih.dk/Top/Om+FIH/ Vores+profil/Bestyrelse/Loenpolitik.

SAmFuNdSANSvAR
FIH har udarbejdet en redegørelse for samfundsansvar, der også indeholder en redegørelse for mangfoldighed i ledel-

sen. Redegørelsen findes på www.fih.dk/Top/Om+FIH/Vores+profil/Samfundsansvar. 
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væSENTlIgE INTERNE kONTROllER Og RISIkOSTyRINgSSySTEmER I FORbINdElSE mEd 
REgNSkAbSAFlæggElSEN  
Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for FIH’s kontrol- og risikostyring i forbindelse med regn-

skabsaflæggelsen, herunder overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering i relation til regnskabsaflæggel-

sen. Koncernens interne kontroller og risikostyringssystemer er primært udformet med henblik på en effektiv styring 

af FIH’s 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 bestyrelsen. Det interne kontrolsystem omfatter klart define-

rede organisatoriske roller og ansvarsområder, rapporteringskrav samt godkendelsesprocedurer. 

FIH’s revisionsudvalg overvåger løbende regnskabsaflæggelsesprocessen, effektiviteten af koncernens interne kon-

trolsystemer, interne revision og risikosystemer. Udvalget mødes efter en fastlagt mødeplan og tager aktivt stilling til 

koncernens anvendte regnskabspraksis, herunder metoder for nedskrivninger på udlån.

Risikovurdering
Bestyrelse og direktion foretager løbende vurdering af de risici, som påvirker FIH, herunder risici der påvirker regn-

skabsaflæggelsesprocessen.   

Kontrolaktiviteter
FIH’s kontrolaktiviteter tilrettelægges med udgangspunkt i risikovurderingen og har til formål dels at sikre overhol-

delse af de af bestyrelsen og direktionen godkendte målsætninger, politikker, procedurer med videre, dels at sikre en 

rettidig forebyggelse, opdagelse og rettelse af eventuelle fejl og mangler. Kontrolaktiviteterne omfatter såvel manuelle 

og fysiske kontroller som generelle IT-kontroller og automatiske applikationskontroller. 

Bestyrelse og direktion har etableret formelle koncernrapporteringsprocedurer, som omfatter månedlig rapportering 

af faktiske regnskabsresultater og en løbende budgetopfølgning. Rapporteringen 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 kontrolaktiviteter til sikring af, at 

regnskabsaflæggelsen sker i overensstemmelse med de gældende regnskabsregler beskrevet under anvendt regn-

skabspraksis i årsrapporten.
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FIH SElSkAbER
FIH koncernen omfatter FIH Erhvervsbank A/S og to 100 procent ejede datterselskaber. 

FIH PARTNERS A/S
Selskabet forestår FIH’s Corporate Finance aktiviteter. 

FIH lEASINg Og FINANS A/S
Selskabet afgiver garanti over for FIH Erhvervsbank A/S i forbindelse med långivningen.

Med virkning fra 1. januar 2013 er det tidligere 100 procent ejede datterselskab FIH Kapitalbank A/S blevet fusioneret 

med FIH Erhvervsbank A/S, med FIH Erhvervsbank A/S som det fortsættende selskab. Det tidligere 100 procent ejet 

datterselskab, FIH Realkredit A/S har gennemgået en solvent likvidation i 2013.



F IH  ÅRSRAPPORT 2013 n  49

AkTIONæRFORHOld
FIH Holding A/S ejer 99,99 procent af aktierne i FIH Erhvervsbank A/S. Den resterende del ejes af FIH Erhvervsbank 

A/S selv. FIH Holding A/S er holdingselskab for ejerkredsen bag FIH Erhvervsbank A/S. 

Ejerforhold og stemmerettigheder i FIH Holding A/S pr. 31. december 2013 
 

Navn Ejerandel i procent Stemmerettigheder i procent

Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) 48,8 50,0

PF I A/S* 48,8 50,0

Direktion samt ledende medarbejdere i FIH Erhvervsbank A/S 2,2 0,0

FIH Holding A/S 0,2 0,0

I alt 100,0 100,0

* PF I A/S er holdingselskab for PFA Pensions, Folksam ömsesidig livsförsäkring/Folksam ömsesidig sakförsäkrings 

og C.P. Dyvigs ejerskab af FIH Holding A/S. Der ligger andre holdingselskaber over PF I A/S, men overordnet er 

aktie- og stemmeandelene fordelt på henholdsvis 40 procent til PFA Pension, 40 procent til Folksam ömsesidig 

livs-försäkring/Folksam ömsesidig sakförsäkrings og 20 procent til Cruise I A/S, som er C.P. Dyvigs holdingselskab 

for ejerskabet af FIH Holding A/S. 

I FIH Holding A/S udgør 50 procent af aktiekapitalen præferenceaktier, som har forlods ret til at modtage et årligt 

afkast på otte procent. Et eventuelt overskydende afkast udloddes herefter pro rata mellem de resterende ordinære 

aktier.  

FIH Erhvervsbank A/S’s direktion, Henrik Sjøgreen og Bjarne Graven Larsen ejer hver 0,5 procent af aktierne i FIH 

Holding A/S, svarende til en samlet indbetalt aktiekapital på 18 mio. kr. Investeringen er foretaget i de ordinære ak-

tieklasser. Som det fremgår af tabellen ovenfor, er der ingen stemmerettigheder tilknyttet de aktier, som direktion og 

ledende medarbejdere ejer i FIH Holding A/S.



50 n  F IH  ÅRSRAPPORT 2013

Resultat- og totalindkomstopgørelse 2013
FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S

(mio. kr.) Note 2013 2012 2013 2012

RESULTATOPGØRELSE

Renteindtægter 4 545,1 1.565,5 537,5 1.550,3

Renteudgifter 5 470,3 1.119,8 466,3 1.111,0

Netto renteindtægter 74,8 445,7 71,2 439,3

Gebyrer og provisionsindtægter 6 222,4 198,0 80,5 75,6

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 6 37,2 91,7 40,2 95,2

Netto rente- og gebyrindtægter 260,0 552,0 111,5 419,7

Kursreguleringer 7 638,6 149,0 639,9 149,7

Andre driftsindtægter 43,6 101,2 53,8 113,9

Udgifter til personale og administration 8,9 442,6 527,1 339,0 443,8

Af- og nedskrivninger på immaterielle og 

materielle aktiver 20, 22 6,7 13,7 6,1 13,7

Andre driftsudgifter 32,9 15,3 32,9 15,3

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. 10 139,3 1.276,1 139,3 1.276,1

Resultat af kapitalandele i associerede og -

tilknyttede virksomheder 11 0,0 0,0 24,7 26,9

Resultat før skat 320,7 -1.030,0 312,6 -1.038,7

Skat 12 68,6 -23,1 60,5 -31,8

Årets resultat efter skat, fortsættende aktiviteter 252,1 -1.006,9 252,1 -1.006,9

Ophørende aktiviteter:

Årets resultat efter skat, ophørende aktiviteter 33 -24,2 -530,5 -24,2 -530,5

I alt:

Årets resultat efter skat 227,9 -1.537,4 227,9 -1.537,4

TOTALINDKOMST

Årets resultat 227,9 -1.537,4 227,9 -1.537,4

Anden totalindkomst: 

Poster, der ikke kan overføres til resultatopgørelsen: 0,0 0,0 0,0 0,0

Skat heraf 0,0 0,0 0,0 0,0

I alt 0,0 0,0 0,0 0,0

Poster, der efterfølgende kan overføres til resultatopgørelen: 0,0 0,0 0,0 0,0

Skat heraf 0,0 0,0 0,0 0,0

I alt 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets totalindkomst i alt 227,9 -1.537,4 227,9 -1.537,4

Forslag til resultatdisponering

Reserve efter indre værdis metode - - -20,3 7,4

Udbytte for året 0,0 0,0 0,0 0,0

Overført resultat 227,9 -1.537,4 248,2 -1.544,8

Disponeret i alt 227,9 -1.537,4 227,9 -1.537,4
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balance 31. december 2013

FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S

(mio. kr.) Note 2013 2012 2013 2012

AKTIVER

Kassebeholdning og anfordrings  

tilgodehavender hos centralbanker 12,6 35,2 12,6 35,2

Gældsbeviser, der kan refinansieres i 

centralbanker 0,0 0,0 0,0 0,0

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og 

centralbanker 13 906,6 2.241,5 906,6 2.205,6

Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi 14, 16 0,0 160,7 0,0 0,0

Udlån og andre tilgodehavender 

til amortiseret kostpris 14, 15 10.906,5 16.004,9 10.906,5 16.004,9

Obligationer til dagsværdi 17 10.928,6 17.030,1 10.928,6 16.935,9

Aktier mv. 18 0,0 0,0 0,0 0,0

Kapitalandele i associerede virksomheder 19 0,0 0,0 0,0 0,0

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 19 - - 571,9 692,2

Immaterielle aktiver 20 4,0 6,7 197,1 199,8

Grunde og bygninger:

Investeringsejendomme 21 682,8 751,0 682,8 751,0

Domicilejendomme 22 2,2 2,2 2,2 2,2

Øvrige materielle aktiver 22 1,4 1,4 1,4 1,4

Aktuelle skatteaktiver 0,0 0,0 0,0 9,6

Udskudte skatteaktiver 28 112,4 136,8 114,4 136,5

Aktiver i midlertidig besiddelse 45,1 0,0 45,1 26,1

Andre aktiver 23 2.243,3 9.194,8 2.221,9 9.120,5

Periodeafgrænsningsposter 17,6 29,7 16,6 28,9

Ophørende aktiviteter 33 1.637,2 15.161,8 1.637,2 15.161,6

Aktiver i alt 27.500,3 60.756,8 28.244,9 61.311,4
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balance 31. december 2013
FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S

(mio. kr.) Note 2013 2012 2013 2012

PASSIVER

Gæld

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 24 3.273,1 4.175,7 3.273,1 4.176,2

Indlån og anden gæld 25 13.783,2 14.045,1 14.374,1 14.601,5

Udstedte obligationer til dagsværdi 16, 26 0,0 156,0 0,0 0,0

Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 26 1.048,5 23.158,2 1.048,5 23.158,2

Aktuelle skatteforpligtigelser 29,3 0,1 23,1 0,0

Andre passiver 27 3.474,9 11.776,2 3.412,4 11.707,6

Periodeafgrænsningsposter 2,4 3,3 2,4 3,3

Ophørende aktiviteter 86,9 0,0 86,9 0,0

Gæld i alt 21.698,3 53.314,6 22.220,5 53.646,8

Hensatte forpligtelser 28

Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser 3,7 4,0 3,7 4,0

Hensættelser til tab på garantier 111,8 121,4 111,8 121,4

Øvrige hensatte forpligtelser 9,6 9,6 9,6 9,6

Hensatte forpligtelser i alt 125,1 135,0 125,1 135,0

Efterstillede kapitalindskud 29 0,0 1.830,4 0,0 1.830,4

Egenkapital 30

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

Opskrivningshenlæggelse ejendom 1,4 1,4 1,4 1,4

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode - - 307,1 327,4

Overført resultat 5.161,9 4.961,8 5.077,2 4.856,8

Aktionærernes andel af egenkapitalen 5.676,9 5.476,8 5.899,3 5.699,2

Egenkapital i alt 5.676,9 5.476,8 5.899,3 5.699,2

Passiver i alt 27.500,3 60.756,8 28.244,9 61.311,4

Ikke-balanceførte poster 31

Eventualforpligtelser 1.204,3 1.452,8 1.204,3 1.452,7

Andre forpligtende aftaler 1.210,8 1.207,5 1.210,8 1.207,4

Ophørende aktiviteter, andre forpligtende aftaler 65,5 228,6 65,5 228,6

Ikke-balanceførte poster i alt 2.480,6 2.888,9 2.480,6 2.888,7 
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Egenkapitalopgørelse 2013 – FIH koncernen
Egenkapitalspecifikation

(mio. kr.) Aktiekapital

Opskrivnings-

henlæggelse 

ejendom Overført resultat

Egenkapital 

i alt

Egenkapital 1.1.2012 513,6 1,4 6.651,1 7.166,1

Årets resultat - - -1.537,4 -1.537,4

Årets totalindkomst - - - -

Afgang af nettoaktiver ved spaltning - - -2.151,9 -2.151,9

Tilgang af koncernbidrag fra FIH Holding A/S - - 2.000,0 2.000,0

Forslag til udbytte for regnskabsåret - - - -

Udloddet udbytte for regnskabsåret - - - -

Årets opskrivning af ejendomme

Egenkapital 31.12.2012 513,6 1,4 4.961,8 5.476,8

Årets resultat - - 227,9 227,9

Årets totalindkomst - - - -

Tilbageførsel vedrørende tidligere år - - -27,8 -27,8

Forslag til udbytte for regnskabsåret - - - -

Udloddet udbytte for regnskabsåret - - - -

Årets opskrivning af ejendomme - - - -

Egenkapital 31.12.2013 513,6 1,4 5.161,9 5.676,9

Egenkapitalopgørelse 2013 – FIH Erhvervsbank A/S
Egenkapitalspecifikation

(mio. kr.) Aktiekapital

Opskrivnings- 

henlæggelse 

ejendom

Reserve for netto- 

opskrivning efter 

indre værdis 

metode Overført resultat

Egenkapital 

i alt

Egenkapital 1.1.2012 513,6 1,4 320,0 5.506,0 6.341,0

Årets resultat - - 7,4 -649,2 -641,8

Årets totalindkomst - - - - -

Afgang af nettoaktiver ved spaltning - - - -2.000 -2.000

Tilgang af koncernbidrag fra FIH Holding A/S - - - 2.000 2.000

Forslag til udbytte for regnskabsåret - - - - -

Udloddet udbytte for regnskabsåret - - - - -

Egenkapital 31.12.2012 513,6 1,4 327,4 4.856,8 5.699,2

Årets resultat - - -20,3 248,2 227,9

Årets totalindkomst - - - - -

Tilbageførsel vedrørende tidligere år - - - -27,8 -27,8

Forslag til udbytte for regnskabsåret - - - - -

Udloddet udbytte for regnskabsåret - - - - -

Egenkapital 31.12.2013 513,6 1,4 307,1 5.077,2 5.899,3

 



54 n  F IH  ÅRSRAPPORT 2013

Pengestrømsopgørelse 2013

FIH Koncernen

(mio. kr.) 2013 2012

Resultat før skat 296,4 -1.560,5

Betalte skatter -15,0 6,4

Regulering for ikke-kontante driftsposter -347,7 1.670,6

Udlån og garantier 4.823,9 24.780,2

Udlån til FS Property Finance A/S 13.428,9 -14.252,9

Obligationer 5.786,8 4.408,2

Indlån -314,6 7.919,6

Bankgæld -733,1 -5.763,1

Andre aktiver/forpligtelser -1.063,3 3.015,2

Øvrige 62,4 -58,6

Heraf afgang af nettoaktiver fra spaltning (beholdningsforskydning uden likviditetseffekt) - -2.151,9

Pengestrømme fra driftsaktivitet 21.924,7 18.013,2

Køb/salg af aktier 62,2 273,4

Køb/salg af egne aktier 0,0 0,0

Køb/salg af immaterielle og materielle aktiver -0,9 -0,2

Pengestrømme fra investeringsaktivitet 61,3 273,2

Koncernbidrag fra FIH Holding A/S - 2.000,0

Ændring i efterstillede kapitalindskud -1.300,0 -1.900,0

Ændring i udstedte obligationer -22.043,5 -20.090,8

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -23.343,5 -19.990,8

Ændring i perioden -1.357,5 -1.704,4

Likvider, primo 2.276,7 3.981,1

Likvider, ultimo 919,2 2.276,7

Likvider ifølge regnskab 919,2 2.276,7

* Posten ”Udlån til FS Property Finance A/S” består af mellemregningslånet på nominelt 13.365 mio. kr. og det underskudsabsorberende lån 

på 1.650 mio.kr. udstedt i forbindelse med transaktionen med Finansiel Stabilitet, begge placeret i de ophørende aktiviteter. Påvirkning på 

pengestrømsopgørelsen fra de ophørende aktiviteter fremgår af note 33. 
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Note 1 – Anvendt regnskabspraksis

Indhold
Generelt
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 udstedere af børsnotere-
de obligationer 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 regnskabs-
bekendtgørelse, 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 
udstedere af børsnoterede obligationer og i lov om finansiel virksomhed. 

Anvendt regnskabspraksis er ikke ændret i forhold til årsrapporten 2012. 

Fusion
FIH Erhvervsbank A/S er med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2013 og i henhold til sammenlægningsmetoden blevet fusioneret med datterselskabet 
FIH Kapitalbank A/S med FIH Erhvervsbank A/S som det fortsættende selskab. Sammenligningstallene for FIH Erhvervsbank A/S er som konsekvens af 
fusionen blevet tilrettet, hvilket har reduceret de samlede aktiver i FIH Erhvervsbank A/S med 266,1 mio. kr. Egenkapitalen og resultatet i FIH Erhvervsbank 
A/S er uændret og fusionen har ikke haft nogen påvirkning på koncernregnskabet. 

Spaltning
FIH Holding indgik den 2. marts 2012 en aftale med Finansiel Stabilitet om salg af en portefølje af udlån og kundederivater relateret til investeringsejen-
domme. Salget blev gennemført ved en udspaltning af den bogførte værdi af disse aktiviteter til et nystiftet selskab, FS Property Finance A/S, som moder-
selskabet FIH Holding A/S efterfølgende har solgt til Finansiel Stabilitet. Spaltningen blev foretaget fra både FIH Erhvervsbank A/S og datterselskabet FIH 
Kapital Bank A/S. 

Ejerskabet og kontrollen med forretningssegmentet overgik fra FIH til Finansiel Stabilitet ved aftalens closing pr. 2. juli 2012, hvor de udspaltede aktiver og 
passiver, netto 17,2 mia. kr. ophørte med at være indregnet i FIH koncernen. Samtidig med salget, og som en del af spaltningen, blev der indgået aftale 
mellem FIH Erhvervsbank A/S og FS Property Finance A/S om finansiering af de overtagede aktiver med samlede lån på 15,1 mia. kr. bestående af et 
kortfristet mellemregningslån på 13,4 mia. kr. og et underskudsabsorberende lån på 1,7 mia. kr. Som en del af transaktionen modtog FIH Erhvervsbank 
A/S endvidere et koncernbidrag fra FIH Holding A/S på 2 mia. kr. Samlet betyder udspaltningen, at der 2. juli 2012 er en nettonedgang på egenkapitalen 
på 151,9 mio. kr. (Se endvidere note 30 for yderligere detaljer). 

Mellemregningslånet er indregnet under ophørende aktiviteter til amortiseret kostpris, mens det underskudsabsorberende lån er indregnet under ophøren-
de aktiviteter til dagsværdi. 

Ophørende aktiviteter
Forretningsområdet Private Equity opfylder definitionerne på ophørende aktiviteter, hvorfor dette er reklassificeret til selvstændige regnskabslinjer. End-
videre opfylder de udlån, som FIH Erhvervsbank fik på balancen i forbindelse med transaktionen med Finansiel Stabilitet, definitionerne på ophørende 
aktiviteter. Både pengestrømsopgørelsen og nøgletal er opgjort inklusiv ophørende aktiviteter. 

Ændring af anvendt regnskabspraksis
FIH Erhvervsbank har med virkning fra 1. januar 2013 implementeret de regnskabsmæssige standarder og fortolkninger samt ændringer hertil, der er trådt 
i kraft i 2013. 

Implementeringen af ændringerne til IFRS 7 omkring de præciserede modregningsregler vedrørende finansielle instrumenter har medført yderligere oplys-
ningskrav. Der henvises til note 35.
  
IFRS 13 præciserer principperne for opgørelse af dagsværdi for såvel finansielle som ikke-finansielle aktiver og forpligtelser og kræver en række nye 
oplysningskrav. FIH Erhvervsbanks metoder for opgørelse af dagsværdi er i overensstemmelse med den nye standard, hvorfor standarden har medført 
yderligere oplysningskrav for FIH Erhvervsbank.

Reklassifikation
Der er i årsrapporten 2013 for FIH Erhvervsbank A/S reklassificeret 193,1 mio.kr. fra kapitalandele i tilknyttede virksomheder til immaterielle aktiver, idet 
merværdien ved koncernetableringen med datterselskabet FIH Partners A/S tidligere var sammendraget i posten kapitalandele i tilknyttede virksomhe-
der. Sammenligningstallene er som konsekvens af reklassifikationen ligeledes tilrettet, hvilket har medført en reklassifikation i balancen fra kapitalandele i 
tilknyttede virksomheder til immaterielle aktiver for 2012 på 193,1 mio.kr. (2011: 193,1 mio.kr.). Reklassifikationen har ikke haft regnskabsmæssig effekt på 
resultatopgørelsen.

Koncernregnskabet
Koncernregnskabet omfatter FIH Erhvervsbank A/S og de dattervirksomheder, som kontrolleres af FIH Erhvervsbank A/S. FIH Erhvervsbank A/S 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.
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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 akti-
ver 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.

BALANCE
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 aktiver-
nes værdi kan måles pålideligt, samt at aktiverne er under FIH’s 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.

Finansielle instrumenter
Finansielle aktiver og forpligtelser klassificeres ved første indregning i en af følgende kategorier: handelsbeholdning, finansielle aktiver/forpligtelser til 
dagsværdi eller lån og tilgodehavender. 

Handelsbeholdning
Finansielle aktiver/forpligtelser klassificeres som ”handelsbeholdning”, hvis de er anskaffet med henblik på at skabe en gevinst på kort sigt gennem kort-
sigtede udsving i kurser eller ved indtjening på handelsmarginer, eller hvis de indgår i porteføljer, der udviser dette mønster. Afledte finansielle instrumen-
ter vil altid blive klassificeret som ”handelsbeholdning”, medmindre de indgår i regnskabsmæssig sikring. 

Dagsværdioptionen – Finansielle aktiver og forpligtelser designeret til dagsværdi med værdiregulering over resultatopgørelsen
Finansielle aktiver/forpligtelser til dagsværdi 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. 

Udlån ydet i henhold til dansk realkreditlovgivning er finansieret med udstedte børsnoterede realkreditobligationer med enslydende betingelser. Kon-
cernen køber og sælger løbende egne udstedte FIH Realkreditobligationer, hvorfor disse udlån og udstedte obligationer ligeledes værdiansættes til 
dagsværdi, da der ellers vil opstå en målingsmæssig inkonsistens. 

Øvrige aktiver designeret til dagsværdi omfatter derivater, der indgår i regnskabsmæssig sikring, værdipapirer, som ikke indgår i handelsbeholdningen, 
men som styres på dagsværdibasis samt det underskudsabsorberende udlån til FS Property Finance A/S, idet de forventede fremtidige pengestrømme 
varierer med ændringer i dagsværdien af den indbyggede tabsgaranti.

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 kvalifice-
rede, 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 forelig-
ger, en anden offentliggjort kurs, der må antages bedst at svare hertil.

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 anven-
des 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, indlån og funding (IAS 39). Der foretages sikring af renterisiko-
en opgjort på basisrenten på udlån, indlån og funding, og sikringen foretages med derivater. Den sikrede renterisiko opgjort på basisrenten reguleres til 
dagsværdi, og værdiændringen indregnes i balancen som en del af det sikredes værdi og i resultatopgørelsen under kursreguleringer. 
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De rentesikrende derivater måles til dagsværdi som alle øvrige derivater. Værdiændringerne indregnes i resultatopgørelsen under kursreguleringer.

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 reverse-
forretninger, 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.

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. Efterføl-
gende 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 jævnfør afsnit om regn-
skabsmæssig 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 regn-
skabsmæssige 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 individu-
el 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 nedskriv-
ninger 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 udlån 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 in-
dividuel 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. 
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Udlån til dagsværdi 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 real-
kreditobligationer 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 realkreditud-
lånet og de modsvarende udstedte realkreditobligationer til dagsværdi, som sker med henvisning til dagsværdioptionen jf. IAS 39.

I forbindelse med transaktionen med Finansiel Stabilitet er der indregnet et underskudsabsorberende udlån til FS Property Finance A/S. De forvente-
de fremtidige pengestrømme fra dette udlån vil varierer med ændringer i dagsværdien af den indbyggede tabsgaranti. Som følge heraf måles udlånet 
til dagsværdi via dagsværdioptionen. Målingen til dagsværdi er baseret på en tilbagediskontering af den forventede finansielle udvikling i FS Property 
Finance A/S. Det underskudsabsorberende udlån indgår under ophørende aktiviteter.

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. Investeringsbeholdningen er de beholdninger, hvor formålet er kapitalanbringelse og længeresigtede investeringer. FIH 
koncernen har i 2012 reklassificeret investeringsbeholdningen til handelsbeholdningen. Baggrunden herfor er, at koncernens samlede obligationsbehold-
ning fra og med 2012 behandles efter de samme politikker. Det vil sige, at om end hele beholdningen ikke holdes med henblik på videresalg, så købes 
og sælges de enkelte værdipapirer med henblik at opnå fordele af faktiske eller kortsigtede forskelle mellem købs- og salgspriser eller af andre pris- eller 
renteændringer.

Ved første indregning måles handelsbeholdningen til dagsværdi, som er kostprisen fratrukket transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles handelsbe-
holdningerne til dagsværdi.

Ved første indregning måles investeringsbeholdningen til dagsværdi, som er kostprisen fratrukket transaktionsomkostninger. Investeringsbeholdningerne 
måles efterfølgende til dagsværdi via dagsværdioptionen i IAS 39, idet investeringsbeholdningen forvaltes og løbende vurderes på grundlag af dagsvær-
di 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 mar-
ked 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 værdiansættelses-
modeller 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 
markedsparametre, 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 investe-
ringer 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 ressour-
cebesparende foranstaltninger, dels i form af øget nettoindtjening. 



60 n  N O T E R  F IH  ÅRSRAPPORT 2013

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 nettopenge-
strømme baseret på 3-5 års budgetter for de enkelte projekter. 

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.

Goodwill
Goodwill ved virksomhedsovertagelser indregnes og måles ved første indregning som forskellensværdien mellem kostprisen og dagsværdien af de over-
tagne nettoaktiver på overtagelsestidspunktet. Goodwill afskrives ikke, men testes årligt for værdiforringelse. Såfremt der er indikationer på værdiforrin-
gelse nedskrives goodwillen til genindvindingsværdi over resultatopgørelsen.

Investeringsejendomme
Investeringsejendomme omfatter ejendomme, som FIH Erhvervsbank A/S ejer, og som er udlejet under operationelle leasingaftaler. Ved første indregning 
måles investeringsejendomme til kostpris. Efterfølgende 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 overensstem-
melse hermed. Med henblik på en vurdering af ejendommenes forventede dagsværdi ved pengestrømmenes ophør foretager koncernens egne vurde-
ringsmænd mindst én gang årligt en konkret vurdering af ejendommenes værdi baseret på ejendommenes beliggenhed, ejendomstype og anvendelses-
muligheder samt indretning og vedligeholdelsesstand.

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. 

Aktiver i midlertidig besiddelse
Aktiver i midlertidig besiddelse måles til dagsværdi med fradrag af omkostninger ved salg. Der foretages ikke afskrivninger på aktiver i midlertidig besid-
delse. Værdireguleringer af midlertidigt overtagne aktiver foretages over resultatopgørelsesposten Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. 
 
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 indreg-
ning 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 accepterede værdian-
sættelsesmodeller 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 centralbanker 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 dags-
værdi, og efterfølgende måling foretages til amortiseret kost.
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For fastforrentede indlån, 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 jævnfør afsnit om 
regnskabsmæssig sikring.

Udstedte obligationer til dagsværdi
Udstedte obligationer til dagsværdi omfatter udstedte realkreditobligationer, der ved første indregning måles til kostpris og efterfølgende måles til dags-
værdi 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 udstedelsen og måles efterfølgende til amortiseret kostpris. Den amortiserede kostpris suppleres med dagsværdien af den 
sikrede renterisiko for de udstedte obliga tio ner, som indgår i regnskabsmæssig sikring.

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

Andre passiver
Andre passiver indeholder skyldige renter, gebyrer og provisioner, 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 øko nomiske fordele for at indfri forpligtelsen. Hensatte forpligtelser indregnes til ledelsens bedste skøn over det 
beløb, hvormed forpligtelsen forventes at kunne indfries.

Ved måling af hensatte forpligtelser foretages en tilbage diskon te ring af de omkostninger, der er nødvendige for at afvikle forplig telsen. 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 hoved parten af medarbejderne. I de bidragsbaserede ordninger indbe tales faste 
bidrag til en uafhængig pensionskasse. FIH har ingen forpligtelse til at indbetale yderligere bidrag. Skyldige betalinger indregnes i balancen som en 
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 aconto skat.

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 modreg ning i udskudte skattefor-
pligtelser 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.

Efterstillede kapitalindskud
Efterstillede kapitalindskud er gældsforpligtigelser i form af ansvar lig indskudskapital, som ved første måling indregnes til dagsværdi og derefter måles 
til amortiseret kostpris. Den amortiserede kostpris suppleres med dagsværdien af den sikrede renterisiko for den efterstillede kapital, som indgår i regn-
skabsmæssig sikring.

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.
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Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 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.

Ikke-balanceførte poster
Posten omfatter afgivne garantier og indeståelser, uigenkaldelige tilsagn om at yde kredit og lignende forpligtelser, der ikke ind regnes i balancen. Ga-
rantier måles til pålydende værdi med fra drag af hensættelser til tab. Hensættelser til tab indregnes under ”nedskrivninger på udlån og tilgodehavender 
mv.” i resultatopgø relsen samt under ”hensættelser til tab på garantier” i balancen.

RESULTATOPGØRELSE
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 grund-
lag. 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 
forretnings områder styres ud fra marginalindtjening på aktiverne. Derfor fore tages 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.

Renter
Renteindtægter og -udgifter vedrørende rentebærende finansielle instrumenter til amortiseret kostpris indregnes i resultatopgø rel sen 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 dagsværdi satte finansielle instrumenter. Renteindtægter på udlån, som er fuldt eller delvis nedskre-
vet, 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 tidspunk tet for generalforsam-
lingens godkendelse af udlodningen fra det pågældende selskab. Dette gælder dog ikke for kapitalandele i associerede virksom heder, der måles efter 
indre værdis metode, hvor modtagne udbytter modregnes i værdireguleringen.

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

Kursreguleringer
Kursreguleringer indeholder urealiserede og realiserede kurs reguleringer fra 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 hoved aktiviteter, herunder leasingydelser fra operationelle lea-
singkontrakter samt gevinster og tab ved salg af materielle og immaterielle anlægsaktiver.

Andre driftsudgifter
Andre driftsudgifter omfatter garantiprovision til Det Private Beredskab og bidrag til Indskydergarantifonden.

Udgifter til personale og administration
Udgifter til personale omfatter løn og gager samt sociale omkost ninger, pensioner mv. til FIH’s personale. Forpligtelser til jubilæums   gratialer og fratræ-
delsesgodtgørelser indregnes løbende under hensyntagen til den forventede sandsynlighed for medarbejdernes fratræden før ydelsestidspunktet.

Skat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af ud skudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, 
og direkte på egenkapitalen med den del der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. 

Herudover indregnes skat vedrørende tidligere år i resultat opgø relsen med den del, der kan henføres til resultatposter, og på egenkapitalen for den del 
der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

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

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.
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Pengestrøm fra driftsaktivitet
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som resultat før skat re gu leret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital, be talte renter samt betalt 
selskabsskat.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbin delse med køb og salg af aktiviteter, køb og salg af immaterielle, materielle og andre 
langfristede aktiver samt køb og salg af værdi papirer, der ikke medregnes som likvider.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt 
optagelse af lån, afdrag på rentebæren de gæld, køb og salg af egne aktier samt betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

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

Finanstilsynets nøgletalsdefinitioner 
Følgende definitioner anvendes ved beregning af nøgletal:

Solvensprocent    Basiskapital divideret med risikovægtede aktiver
Kernekapitalprocent    Kernekapital efter fradrag divideret med risikovægtede aktiver
Egenkapitalforrentning før skat   Resultat før skat divideret med gennemsnitlig egenkapital
Egenkapitalforrentning efter skat  Resultat efter skat divideret med gennemsnitlig egenkapital
Indtjening pr. omkostningskrone   Indtægter divideret med omkostninger
Renterisiko    Renterisiko divideret med kernekapital efter fradrag
Valutaposition    Valutaindikator 1 divideret med kernekapital efter fradrag
Valutarisiko    Valutaindikator 2 divideret med kernekapital efter fradrag
Udlån i forhold til indlån   Udlån plus nedskrivninger divideret med indlån
Udlån i forhold til egenkapital   Udlån plus nedskrivninger divideret med egenkapital
Årets udlånsvækst    Vækst i udlån fra primo året til ultimo året
Overdækning i forhold til krav om likviditet  Overdækning i forhold til 10 procents kravet, jf. lov om finansiel virksomhed § 152
Summen af store engagementer   Summen af store engagementer divideret med basiskapital
Årets nedskrivningsprocent   Årets nedskrivninger divideret med udlån plus garantier plus nedskrivninger
Basiskapital i forhold til minimumskapitalkrav Basiskapital divideret med minimumskapitalkrav

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. 

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.

IFRS 9 Financial Instruments 
IFRS 9 er et resultat af IASB’s projekt vedrørende udskiftning af IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling. IFRS 9 og efterfølgende ændrin-
ger hertil omhandler på nuværende tidspunkt bestemmelser vedrørende klassifikation og måling af finansielle aktiver og finansielle forpligtelser samt 
ophør af indregning. IFRS 9 forventes at blive udvidet med nye regler for nedskrivninger og regnskabsmæssig sikring.

Bestemmelserne forventes tidligst at træde i kraft med virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2017 eller senere med visse muligheder for 
førtidig implementering. Standarden er endnu ikke godkendt til brug i EU.

Størstedelen af bestemmelserne i IAS 39 vedrørende indregning og måling af finansielle forpligtelser er overført uændret til IFRS 9. IFRS 9 indeholder 
dog to ændringer.  

For finansielle forpligtelser er principperne stort set uændrede i forhold til IAS 39. Hovedreglen er fortsat indregning til amortiseret kostpris med mulighed 
for anvendelse af dagsværdioptionen. Efter IFRS 9 skal den del af dagsværdiændringerne, som kan henføres til ændringer i kreditrisikoen på en forplig-
telse dog indregnes i anden totalindkomst, medmindre der herved opstår en regnskabsmæssig inkonsistens. Bestemmelserne om ophør af indregning 
er overført uændret fra IAS 39 til IFRS 9.

Det vurderes, at de færdiggjorte dele af IFRS 9 ikke ændrer grundlæggende ved målingen af koncernens finansielle instrumenter. Der udestår imidlertid 
store dele af den kommende standard, herunder for nedskrivninger og regnskabsmæssig sikring, som afhængigt af de kommende beslutninger kan få 
væsentlig indvirkning på både indregning og måling.

IAS 32 Financial Instruments: Presentation 
Bestemmelserne for modregning er præciseret med henblik på at ensrette praksis i anvendelsen af modregningskriterierne. Ændringerne træder i kraft 
for regnskabsår, der begynder 1. januar 2014 eller senere.
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IFRS 10 – IFRS 12 IASB’s konsolideringsprojekt 
I forbindelse med IASB’s konsolideringsprojekt er der udsendt en række nye standarder IFRS 10- IFRS 12. IFRS 10 erstatter afsnittet om konsolidering 
og koncernregnskaber i de nuværende IAS 27 og SIC-12. IFRS 11 erstatter IAS 31 og SIC-13, og IFRS 12 indeholder nye oplysningskrav. IAS 28 konse-
kvensrettes som følge af de nye standarder. Med de nye standarder indføres nye retningslinjer for vurdering af kontrol som grundlag for identifikation af 
en koncernrelation. Samtidig indføres nye oplysningskrav vedrørende de virksomheder, som konsolideres, og de, der ikke konsolideres, men som den 
regnskabsaflæggende virksomhed er involveret i. Standarderne træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2014 eller senere. Der forventes ingen 
væsentlige ændringer til hvilke selskaber, der skal indgå i FIH koncernen.

Note 2 – Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder
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, værdiansættelse af det underskudsabsorberende lån, 
hensættelser til tab på garantier og 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 usikkerhe-
der, som kan medføre, at de faktiske resultater kan afvige fra de oprindelige skøn. De foretagne regnskabsmæs sige skøn vurderes løbende og justeres 
i takt med, at der fore ligger nye oplysninger. I de tilfælde hvor det er muligt at efter prøve de regnskabsmæssige skøn mod andres skøn, gøres det te, 
f.eks. ved sammenligning af markedsværdier, spreads mv. modtaget fra modparter og andre eksterne parter.

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender
Fastlæggelse af OIV og opgørelsen af individuelle samt gruppevise nedskrivninger på udlån og tilgodehavender er forbundet med betydelige skøn i for-
bindelse med kvantificeringen af risikoen for, at debitorerne ikke er i stand til at honorere sine frem tidige forpligtelser helt eller delvist. I de tilfælde hvor 
det vurderes, at debitorerne ikke vil være i stand til at opfylde sine fremtidige forplig telser, er opgørelsen af de fremtidige faktiske betalinger, herunder 
realisationsværdier af sikkerheder, dividender mv., underlagt usikkerhed og beror i væsentlig grad på skøn.

Værdiansættelse af det underskudsabsorberende lån
Opgørelsen af dagsværdien på det underskudsabsorberende lån til FS Property Finance A/S er baseret på forventninger til udviklingen i selskabets 
resultater, og dermed forbundet med væsentlige skøn, herunder af nedskrivninger på udlån. 

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 for finansielle instrumenter
I opgørelsen af dagsværdien for finansielle instrumenter, som ikke handles på et aktivt marked, er beregningen forbundet med skøn. Dagsværdierne op-
gøres på baggrund af anerkendte værdi ansættelsesmodeller samt inputvariabler i form af rentekurver, volatilitetskurver og spreads mv. Værdiansættel-
sesmodellerne diskonterer fremtidige pengestrømme og værdiansætter even tuelle optionselementer. Disse modeller er behæftet med en vis modelrisiko. 

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 værdiansæt telses modeller, der bygger på regnskabsdata, forventninger 
til frem tiden (budgetter) og multipler.

Opgørelsen af dagsværdien på det underskudsabsorberende lån til FS Property Finance A/S er baseret på forventninger til udviklingen i selskabets 
resultater, og dermed forbundet med væsentlige skøn, herunder af nedskrivninger på udlån.

Udskudte skatteaktiver
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. Fremførbare skattemæssige underskud der ikke forventes udnyttet inden-
for 3-5 år er ikke indregnet. Indregningen af et udskudt skatteaktiv forudsætter derfor ledelsens vurdering af sandsynlighed og størrelse af fremtidige 
overskud i selskaberne i sambeskatningen. 
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Note 3 – Segmentoplysninger

Segmentoplysninger baseret på FIH koncernens primære aktiviteter er præsenteret nedenfor

2013
(mio. kr.) Banking Markets

Corporate 

Finance

Øvrige

områder

Fortsættende 

aktiviteter i alt

Ophørende 

aktiviteter I alt

Resultatopgørelse

Netto rente- og gebyrindtægter 339,7 -176,7 141,9 -44,9 260,0 -97,0 163,0

Kursreguleringer 33,6 294,4 0,0 4,5 332,5 -80,5 252,0

Gevinst ved tilbagekøb af  

efterstillet kapital 0,0 0,0 0,0 306,1 306,1 0,0 306,1

Andre driftsindtægter 8,1 0,0 0,0 35,5 43,6 594,9 638,5

Aflønning* 52,0 73,8 91,1 84,0 300,9 0,0 300,9

Driftsomkostninger 107,0 30,2 19,7 24,4 181,3 368,8 550,1

Nedskrivninger på udlån og  

tilgodehavender mv. 139,3 0,0 0,0 0,0 139,3 35,0 174,3

Resultat af kapitalandele 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -37,8 -37,8

Resultat før skat 83,1 13,7 31,1 192,8 320,7 -24,2 296,5

Balance

Udlån 10.906,5 0,0 0,0 919,2 11.825,7 0,0 11.825,7

Obligationer 0,0 10.928,6 0,0 0,0 10.928,6 0,0 10.928,6

Andre aktiver mv. 682,8 1.272,9 0,0 1.153,2 3.108,9 0,0 3.108,9

Ophørende aktiviteter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.637,2 1.637,2

Aktiver i alt 11.589,3 12.201,5 0,0 2.072,4 25.863,2 1.637,2 27.500,4

*Angiver kun personaleomkostninger i de ovennævnte segmenter.

Segmentregnskabet udarbejdes på baggrund af de marginaler med videre, der indtægtsføres i de enkelte områder.  Dermed allokeres ingen 

interne renter mellem segmenterne, ligesom ingen passiver og forpligtelser allokeres. Der beregnes ikke skat på de enkelte forretningsområder.

I ”Øvrige områder” indgår blandt andet resultatet af FIH’s Treasury-funktion. 

Endvidere er gevinsten ved tilbagekøbet af den efterstillede kapital vist under ”Øvrige områder”

Derudover indgår administrationshonoraret vedrørende FS Property Finance (inklusiv tilbageførslen af 2012).

Geografisk opdeling baseret på FIH koncernens udlåns- og obligationsportefølje.

Geografisk opdeling Danmark Sverige Grønland Andre I alt

Renteindtægter (procentfordeling) 94,8 2,1 1,1 2,0 100



66 n  N O T E R  F IH  ÅRSRAPPORT 2013

Note 3 – fortsat

2012

(mio. kr.) Banking Markets

Corporate 

Finance

Øvrige

områder

Fortsættende 

aktiviteter i alt

Ophørende 

aktiviteter I alt

Resultatopgørelse

Netto rente- og gebyrindtægter 460,2 239,3 122,8 -270,3 552,0 -27,8 524,2

Kursreguleringer -60,9 184,3 0,0 25,6 149,0 -157,8 -8,8

Andre driftsindtægter 7,3 0,0 0,0 93,9 101,2 0,0 101,2

Aflønning* 51,3 87,3 88,5 23,2 250,3 0,0 250,3

Driftsomkostninger 139,5 77,6 1,7 87,0 305,8 0,0 305,8

Nedskrivninger på udlån og andre 

tilgodehavender mv. 1.276,1 0,0 0,0 0,0 1.276,1 344,9 1.621,0

Resultat af kapitalandele 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultat før skat -1.060,3 258,7 32,6 -261,0 -1.030,0 -530,5 -1.560,5

Balance

Udlån 16.132,5 0,0 0,0 33,1 16.165,6 0,0 16.165,6

Obligationer 0,0 17.030,1 0,0 0,0 17.030,1 0,0 17.030,1

Andre aktiver mv. 747,2 7.927,8 0,0 3.724,3 12.399,3 0,0 12.399,3

Ophørende aktiviteter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15.161,8 15.161,8

Aktiver i alt 16.879,7 24.957,9 0,0 3.757,4 45.595,0 15.161,8 60.756,8

*Angiver kun personaleomkostninger i de ovennævnte segmenter. 

Segmentregnskabet udarbejdes på baggrund af de marginaler med videre, der indtægtsføres i de enkelte områder.  Dermed allokeres ingen 

interne renter mellem segmenterne, ligesom ingen passiver allokeres. Der beregnes ikke skat på de enkelte forretningsområder.

Restruktureringsomkostninger på 40,5 mio. kr. i 2012 indgår i ”Øvrige områder”

Geografisk opdeling baseret på FIH koncernens udlåns- og obligationsportefølje.

Geografisk opdeling Danmark Sverige Grønland Andre I alt

Renteindtægter (procentfordeling) 94,4 2,0 1,4 2,2 100

FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S

(mio. kr.) 2013 2012 2013 2012

Note 4 – Renteindtægter 

Amortiseret kostpris

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 4,9 7,6 4,9 7,2

Reverseforretninger hos kreditinstitutter og centralbanker 0,0 3,8 0,0 3,8

Udlån og andre tilgodehavender 458,6 721,7 460,4 727,6

Øvrige renteindtægter 0,2 2,2 0,2 2,2

I alt 463,7 735,3 465,5 740,8

Dagsværdi

Udlån og andre tilgodehavender 167,1 232,9 159,3 214,0

Obligationer 227,8 540,3 226,2 538,5

Valutakontrakter 49,9 147,9 49,9 147,9

Rentekontrakter -363,4 -90,9 -363,4 -90,9

I alt 81,4 830,2 72,0 809,5

Renteindtægter i alt 545,1 1.565,5 537,5 1.550,3
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FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S

(mio. kr.) 2013 2012 2013 2012

Note 5 – Renteudgifter 

Amortiseret kostpris

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 8,7 7,3 8,7 7,3

Repoforretninger med kreditinstitutter og centralbanker 0,1 26,3 0,1 26,3

Øvrige repoforretninger 0,4 0,4 0,4 0,4

Indlån og anden gæld 13,8 21,5 13,8 21,5

Udstedte obligationer 10,8 132,6 10,9 132,6

Øvrige renteudgifter 0,3 0,0 0,3 0,0

I alt 34,1 188,1 34,2 188,1

Dagsværdi

Indlån og anden gæld 372,1 310,9 372,1 310,9

Udstedte obligationer 36,2 461,6 32,1 452,8

Efterstillede kapitalindskud 27,9 159,2 27,9 159,2

I alt 436,2 931,7 432,1 922,9

Renteudgifter i alt 470,3 1.119,8 466,3 1.111,0

Note 6 – Gebyrer og provisioner 

Gebyrer og provisionsindtægter

Amortiseret kostpris

Værdipapirhandel og depoter 2,9 4,2 2,9 4,2

Lånesagsgebyrer 15,4 12,5 15,4 12,6

Garantiprovision 2,8 1,2 2,8 1,5

Øvrige gebyrer og provisioner 198,4 180,1 56,5 57,3

I alt 219,5 198,0 77,6 75,6

Dagsværdi

Øvrige gebyrer og provisioner 2,9 0,0 2,9 0,0

I alt 2,9 0,0 2,9 0,0

Gebyrer og provisionsindtægter i alt 222,4 198,0 80,5 75,6

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter

Amortiseret kostpris

Garantiprovision 0,0 0,0 3,0 3,5

Øvrige gebyrer og provisioner 37,2 91,7 37,2 91,7

I alt 37,2 91,7 40,2 95,2

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter i alt 37,2 91,7 40,2 95,2
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(mio. kr.) 2013 2012 2013 2012

Note 7 – Kursreguleringer  

Realkreditudlån -10,6 -0,3 0,0 0,0

Andre udlån og tilgodehavender til amortiseret kostpris, sikring -77,7 -23,5 -77,7 -23,5

Obligationer -314,6 -130,5 -313,3 -129,5

Investeringsejendomme -38,9 -29,4 -38,9 -29,4

Valuta -35,2 -2,0 -35,2 -2,0

Afledte finansielle instrumenter 672,6 355,8 672,6 355,8

Afledte finansielle instrumenter til sikring -247,4 -29,1 -247,4 -29,1

Øvrige aktiver -2,5 -16,3 -2,5 -16,3

Udstedte obligationer 336,4 -41,7 336,4 -41,7

Udstedte obligationer - sikrede 345,9 65,4 345,9 65,4

Kursreguleringer i alt 638,6 149,0 639,9 149,7

Afledte finansielle instrumenter

Valutakontrakter -100,7 155,5 -100,7 155,5

Rentekontrakter 525,9 171,2 525,9 171,2

I alt 425,2 326,7 425,2 326,7

Note 8 – Udgifter til personale og administration

Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion

Bestyrelse 2,8 3,3 2,8 3,3

Direktion 10,3 10,2 10,0 9,9

Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion i alt 13,1 13,5 12,8 13,2

Personaleudgifter

Lønninger 244,3 290,3 159,7 221,2

Ydelsesbaserede pensioner 0,7 0,7 0,7 0,7

Bidragsbaserede pensioner 14,3 18,3 14,0 18,0

Udgifter til social sikring 28,9 23,5 20,1 18,1

Personaleudgifter i alt 288,2 332,8 194,5 258,0

Øvrige administrationsudgifter 141,3 180,8 131,7 172,4

Udgifter til personale og administration 442,6 527,1 339,0 443,6

Gennemsnitligt antal medarbejdere omregnet til fuldtids-beskæftigelse 233,1 282,6 206,8 255,3

Aflønning af bestyrelse, direktion og ansatte med væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil

Bestyrelse

Bestyrelseshonorar 2,8 3,3 2,8 3,3

Fast vederlag i alt 2,8 3,3 2,8 3,3

Antal bestyrelsesmedlemmer 8 8 8 8

Bestyrelsen i FIH Erhvervsbank A/S modtager udelukkende fast vederlag, og derfor udgør henholdsvis udbetalt bonus, hensat bonus og aktie-

baseret vederlag 0 kr. ligesom det samlede variable vederlag udgør 0 kr. I direktionens aflønning i FIH koncernen indgår modtagne bestyrelses-

honorarer fra dattervirksomheder.

Toke Heding afløste Randi Holm Franke som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem 1. oktober 2013. Randi Holm Franke har i 2013 modtaget 

0,2 mio. kr. i vederlag (2012: 0,3 mio. kr.). Vederlag til nuværende bestyrelsesmedlemmer fremgår af note 46. Aflønning til de afgående med-

lemmer af bestyrelsen er medregnet i ovenstående beløb.
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Note 8 - fortsat

FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S

(mio. kr.) 2013 2012 2013 2012

Direktion

Lønninger 8,8 9,2 8,5 8,9

Pensioner 1,2 0,8 1,2 0,8

Fast vederlag i alt 10,0 10,0 9,7 9,7

Hensat bonus 0,0 0,0 0,0 0,0

Aktiebaseret vederlag 0,0 0,0 0,0 0,0

Variabelt vederlag i alt 0,0 0,0 0,0 0,0

Øvrig løn 0,3 0,2 0,3 0,2

Vederlag i alt 10,3 10,2 10,0 9,9

Antal medlemmer af direktionen 2 2 2 2

Øvrig løn består af omkostninger til bil, multimedier, avis mv. 

Øvrige ansatte med væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil

Lønninger 16,6 35,2 16,6 35,2

Pensioner 1,5 2,0 1,5 2,0

Fast vederlag i alt 18,1 37,2 18,1 37,2

Udbetalt bonus 5,7 0,0 5,7 0,0

Hensat bonus 0,9 14,6 0,9 14,6

Aktiebaseret vederlag 0,0 0,0 0,0 0,0

Variabelt vederlag i alt 6,6 14,6 6,6 14,6

Øvrig løn 1,3 0,5 1,3 0,5

Vederlag i alt 26,0 52,3 26,0 52,3

Antal ansatte med væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil 12 17 12 17

Øvrig løn består af omkostninger til bil, multimedier, avis mv. 

Ej fradragsberettigede omkostninger
I henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter er det et vilkår, at kreditinstituttet i den periode kreditinstituttet modtager statsligt  

kapitalindskud ikke må fradrage mere end halvdelen af den enkelte direktørløn i skatteregnskabet. FIH Koncernen er ikke omfattet af denne 

bestemmelse fra og med 2013.

Nyansættelses- og fratrædelsesgodtgørelser
Der er ikke udbetalt eller hensat nyansættelses- eller fratrædelsesgodtgørelse i 2013 vedrørende medarbejdere med væsentlig indflydelse på 

FIH’s risikoprofil.

Direktionens fratrædelsesvilkår
Der er et gensidigt opsigelsesvarsel på 12 måneder. Ved fratrædelse foranlediget af FIH er direktionsmedlemmet berettiget til at modtage en 

fratrædelsesgodtgørelse svarende til  yderligere 12 måneders løn.

Lån til bestyrelse og direktion
Der er ydet lån på medarbejdervilkår på 0,2 mio. kr. til et medlem af bestyrelsen.

Note 9 – Revisionshonorar

Lovpligtig revision af årsregnskabet 1,3 1,6 1,2 1,4

Andre ydelser end revision 0,4 0,6 0,4 0,6

Erklæringsopgaver med sikkerhed 0,4 0,5 0,4 0,5

Skatterådgivning 0,2 0,3 0,2 0,3

Samlet honorar til den generalforsamlingsvalgte revisionsvirksomhed,  
der udfører den lovpligtige revision 2,3 3,0 2,2 2,8

FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S
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Note 10 - Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. 

Udlån 83,0 1.211,0 83,0 1.211,0

Garantier og kredittilsagn 56,3 65,1 56,3 65,1

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. i alt 139,3 1.276,1 139,3 1.276,1

Note 11 – Resultat af kapitalandele i associerede og

tilknyttede virksomheder

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder - - 24,7 26,9

Resultat af kapitalandele i associerede og 
tilknyttede virksomheder i alt 0,0 0,0 24,7 26,9

Note 12 – Skat

Beregnet skat af årets indkomst 110,3 0,0 103,9 -9,5

Udskudt skat (Note 28) -36,5 -21,0 -38,2 -20,2

Skat tidligere år -15,5 -2,1 -15,5 -2,1

Effekt af ændring i skatteprocent 10,3 0,0 10,3 0,0

Skat i alt 68,6 -23,1 60,5 -31,8

Skat i alt, fortsættende aktivitet 68,6 -23,1 60,5 -38,6

Skat i alt, ophørende aktivitet 0,0 0,0 0,0 6,7

Effektiv skatteprocent:

Selskabsskattesats i Danmark (procent) 25,0 25,0 25,0 25,0

Ikke skattepligtige indtægter og ikke fradragsberettigede

udgifter mv.  (procent) 3,4 -0,5 1,4 -1,2

Ikke indregnede skatteaktiver (procent) 0,0 -23,2 0,0 -22,0

Skat af årets resultat (procent) 28,4 1,3 26,4 1,8

Efterregulering af tidligere års skat (procent) -5,2 0,1 -5,4 0,1

Effektiv skatteprocent 23,2 1,4 21,0 1,9

Effektiv skatteprocent, fortsættende aktivitet 21,4 2,6 19,4 0,8

Effektiv skatteprocent, ophørende aktivitet 0,0 0,0 0,0 0,0

Note 13 – Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker

Tilgodehavender hos kreditinstitutter 906,6 2.241,5 906,6 2.205,6

Reverseforretninger 0,0 0,0 0,0 0,0

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker i alt 906,6 2.241,5 906,6 2.205,6

Løbetidsfordeling:

Anfordringstilgodehavender 812,9 1.222,5 812,9 1.186,6

Til og med 3 måneder 0,0 0,0 0,0 0,0

Over 3 måneder og til og med 1 år 74,6 944,4 74,6 944,4

Over 1 år og til og med 5 år 10,1 74,6 10,1 74,6

Over 5 år 9,0 0,0 9,0 0,0

I alt 906,6 2.241,5 906,6 2.205,6
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(mio. kr.) 2013 2012 2013 2012

Note 14 – Udlån og andre tilgodehavender

Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi 0,0 160,7 0,0 0,0

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 10.906,5 16.004,9 10.906,5 16.004,9

Udlån i alt 10.906,5 16.165,6 10.906,5 16.004,9

FIH-lån 11.470,7 16.644,6 11.470,7 16.644,6

Produktionslån 0,5 0,6 0,5 0,6

Ansvarlig lånekapital 575,2 562,3 575,2 562,3

Leasingkontrakter, ejendomme 307,2 505,8 307,2 505,8

Leasingkontrakter, maskiner og driftsmidler 71,1 207,2 71,1 207,2

Realkreditudlån 0,0 160,7 0,0 0,0

I alt 12.424,7 18.081,2 12.424,7 17.920,5

Nedskrivninger på udlån, ultimo 1.518,2 1.915,6 1.518,2 1.915,6

Udlån i alt 10.906,5 16.165,6 10.906,5 16.004,9

Løbetidsfordeling:

Anfordringstilgodehavender 16,5 43,0 16,5 43,0

Til og med 3 måneder 982,4 646,2 982,4 646,5

Over 3 måneder og til og med 1 år 1.756,5 1.132,2 1.756,5 1.131,5

Over 1 år og til og med 5 år 2.977,8 6.717,4 2.977,8 6.703,9

Over 5 år 5.173,3 7.626,8 5.173,3 7.480,0

I alt 10.906,5 16.165,6 10.906,5 16.004,9

Bruttoinvestering i finansiel leasing

Finansiel leasing under udlån omfatter både ejendomsleasing og drifts-

middelleasing med løbetider på mellem 1 og 40 år

Til og med et år 130,6 151,2 130,6 151,2

Over 1 år og til og med 5 år 108,9 180,1 108,9 180,1

Over 5 år 315,2 609,0 315,2 609,0

I alt 554,7 940,3 554,7 940,3

Ikke indtjente finansieringsindtægter 152,2 237,9 152,2 237,9

Nutidsværdi i alt 402,5 702,4 402,5 702,4

Nutidsværdien forfalder således:

Til og med et år 108,8 118,9 108,8 118,9

Over 1 år og til og med 5 år 40,9 82,3 40,9 82,3

Over 5 år 252,8 501,2 252,8 501,2

I alt 402,5 702,4 402,5 702,4

Indregnede renteindtægter på finansiel leasing 23,2 36,6 23,2 36,6

Nedskrivninger på finansiel leasing 3,3 10,6 3,3 10,6
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Note 15 – Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender,  
akkumulerede nedskrivninger mv.

Udlån, individuelle nedskrivninger

Nedskrivninger, primo 1.538,0 2.281,0 1.538,0 2.281,0

Tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger 196,9 108,3 196,9 108,3

Nedskrivninger i perioden 609,0 1.063,2 609,0 1.063,2

Konstateret tab 522,8 304,8 522,8 304,8

Kursreguleringer reklassificeret til andre aktiver 0,0 -14,9 0,0 -14,9

Konstateret tab ifm. spaltning - -1.378,2 - -1.378,2

Individuelle nedskrivninger ultimo 1.427,3 1.538,0 1.427,3 1.538,0

Udlån, gruppevise nedskrivninger

Nedskrivninger primo 377,6 280,3 377,6 280,3

Nedskrivninger i perioden -287,1 262,7 -287,1 262,7

Konstateret tab ifm. spaltning 0,0 -165,4 - -165,4

Gruppevise nedskrivninger ultimo 90,5 377,6 90,5 377,6

Udlån, nedskrivninger i alt

Nedskrivninger, primo 1.915,6 2.561,3 1.915,6 2.561,3

Tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger 196,9 108,3 196,9 116,3

Nedskrivninger i perioden 321,9 1.325,9 321,9 1.333,9

Konstateret tab 522,8 304,8 522,8 304,8

Kursreguleringer reklassificeret til andre aktiver 0,0 -14,9 0,0 -14,9

Konstateret tab ifm. spaltning - -1.543,6 - -1,543,6

Nedskrivninger i alt ultimo 1.517,8 1.915,6 1.517,8 1.915,6

Summen af udlån, hvorpå der er indtruffet objektiv indikation for værdi-

forringelsen før nedskrivning 3.582,0 4.467,5 3.582,0 4.467,5

Summen af udlån, hvorpå der er indtruffet objektiv indikation for værdi-

forringelsen efter nedskrivning 2.154,7 2.929,5 2.154,7 2.929,5

Akkumulerede nedskrivninger på udlån i procent af udlån ultimo perioden 12,2 % 10,6 % 12,2 % 10,6 %

Tab og nedskrivninger på debitorer i procent af udlån ultimo perioden 1,1 % 7,1 % 1,1 % 7,1 %

Konstaterede tab, netto, i procent af nedskrivningssaldo primo perioden 27,3 % 11,9 % 27,3 % 11,9 %

Restgæld på udlån, der er individuelt nedskrevet 4.201,8 3.036,6 4.201,8 3.036,6
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Note 16 – Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi

Realkreditudlån

Nominel værdi 0,0 146,9 0,0 0,0

Regulering til dagsværdi af renterisikoen 0,0 13,8 0,0 0,0

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

I alt 0,0 160,7 0,0 0,0

Udstedte realkreditobligationer

Nominel værdi 0,0 147,9 0,0 0,0

Regulering til dagsværdi, funding af aktuelt udlån 0,0 10,6 0,0 0,0

Beholdning af egne realkreditobligationer 0,0 -2,5 0,0 0,0

I alt 0,0 156,0 0,0 0,0

Den del af ændringen i dagsværdien, som kan henføres til kreditrisikoen på de udstedte obligationer udgør 0,0 mio. kr. i 2013, da alle FIH 

koncernens udstedte realkreditobligationer er udtrukket (2012: 0,0 mio. 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 17 – Obligationer til dagsværdi

Egne realkreditobligationer 0,0 0,0 0,0 2,5

Andre realkreditobligationer 10.928,6 17.030,1 10.928,6 16.637,9

Øvrige obligationer 0,0 0,0 0,0 295,6

Obligationer til dagsværdi i alt 10.928,6 17.030,1 10.928,6 16.939,0

Heraf udgør børsnoterede obligationer 10.928,6 17.030,1 10.928,6 16.939,0

Obligationer forfalder således:

Under 1 år 6.593,9 10.846,7 6.593,9 10.753,1

Over 1 år 4.334,7 6.183,4 4.334,7 6.185,9

I alt 10.928,6 17.030,1 10.928,6 16.939,0

Note 18 – Aktier mv.

Børsnoterede 0,0 0,0 0,0 0,0

Unoterede aktier 0,0 865,0 0,0 0,0

Overført til ophørende aktiviteter 0,0 -865,0 0,0 0,0

Aktier mv. i alt 0,0 0,0 0,0 0,0
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Note 19 – Finansielle anlægsaktiver

Associerede virksomheder 

Kostpris, primo 0,0 52,7 0,0 52,5

Tilgang 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Overført til ophørende aktiviteter 0,0 52,7 0,0 52,5

Kostpris, ultimo 0,0 0,0 0,0 0,0

Op- og nedskrivninger, primo 0,0 -8,6 0,0 -8,6

Resultat 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Anden til- og afgang 0,0 0,0 0,0 0,0

Overført til ophørende aktiviteter 0,0 -8,6 0,0 -8,6

Op- og nedskrivninger, ultimo 0,0 0,0 0,0 0,0

Regnskabsmæssig værdi, ultimo 0,0 0,0 0,0 0,0

Tilknyttede virksomheder

Kostpris, primo - - 484,2 484,2

Tilgang - - 0,0 0,0

Afgang - - 100,0 0,0

Kostpris, ultimo - - 384,2 484,2

Op- og nedskrivninger, primo - - 208,0 282,2

Resultat - - 24,2 27,0

Udbytte - - -25,0 -100,0

Anden til- og afgang - - 19,5 -1,2

Op- og nedskrivninger, ultimo - - 187,7 208,0

Regnskabsmæssig værdi, ultimo - - 571,9 692,2

Heraf kreditinstitutter - - 0,0 119,6

Koncernens investeringer i tilknyttede og associerede selskaber fremgår af koncernoversigten i note 44.

Note 20 – Immaterielle aktiver Udviklingsprojekter Udviklingsprojekter

Udviklingsomkostninger

Kostpris, primo 107,1 134,9 107,1 134,9

Tilgang 0,0 0,0 0,0 0,0

Afgang 52,9 27,8 52,9 27,8

Kostpris, ultimo 54,2 107,1 54,2 107,1

Af- og nedskrivninger, primo 100,4 119,6 100,4 119,6

Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets afskrivninger 2,7 8,6 2,7 8,6

Afgang 52,9 27,8 52,9 27,8

Af- og nedskrivninger, ultimo 50,2 100,4 50,2 100,4

Regnskabsmæssig værdi, ultimo 4,0 6,7 4,0 6,7

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

Der er ikke foretaget nedskrivning vedrørende udviklingsprojekter i 2013.  
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Note 20 - fortsat

Goodwill

Kostpris, primo 0,0 0,0 193,1 193,1

Tilgang 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Kostpris, ultimo 0,0 0,0 193,1 193,1

Af- og nedskrivninger, primo 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Af- og nedskrivninger, ultimo 0,0 0,0 0,0 0,0

Regnskabsmæssig værdi, ultimo 0,0 0,0 193,1 193,1

Årets nedskrivningstest har ikke medført behov for nedskrivning af goodwill.

Note 21 – Grunde og bygninger

Investeringsejendomme

Dagsværdi, primo 751,0 775,5 751,0 775,5

Valutakursregulering 0,1 0,5 0,1 0,5

Tilgang 0,0 3,8 0,0 3,8

Afgang 29,1 0,0 29,1 0,0

Årets regulering til dagsværdi -39,2 -28,8 -39,2 -28,8

Dagsværdi, ultimo 682,8 751,0 682,8 751,0

Årets leasingindtægt 59,7 61,9 59,7 61,9

Løbetidsfordeling af minimumsydelsen:

Til og med et år 32,3 28,8 32,3 28,8

Over 1 år og til og med 5 år 180,5 143,1 180,5 143,1

Over 5 år 195,7 170,5 195,7 170,5

I alt 408,5 342,4 408,5 342,4

Investeringsejendomme omfatter ejendomme, som FIH Erhvervsbank A/S ejer, og som er udlejet under operationelle leasingaftaler. 

Investeringsejendomme måles til dagsværdi. Ejendomsvaluarer har været involveret i fastsættelse af dagsværdien på investeringsejendom-

me. Leasingtager afholder alle driftsomkostninger. Løbetidsfordelingen viser minimumsydelsen frem til kontraktens udløb. FIH har brugt egne 

vurderingsmænd i forbindelse med værdiansættelsen af FIH koncernens investeringsejendomme.
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Note 22 – Øvrige materielle aktiver

FIH Koncernen FIH Erhvervsbank A/S

(mio. kr.)

Domicil

ejendomme Driftsmidler

Domicil

ejendomme Driftsmidler

2013

Kostpris, primo 0,9 43,1 0,9 42,8

Tilgang 0,0 1,0 0,0 0,9

Afgang 0,0 1,0 0,0 0,8

Kostpris, ultimo 0,9 43,1 0,9 42,9

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 41,7 0,0 41,4

Årets afskrivninger 0,0 1,0 0,0 1,0

Tilbageførte af- og nedskrivninger 0,0 1,0 0,0 0,8

Af- og nedskrivninger, ultimo 0,0 41,7 0,0 41,6

Regnskabsmæssig værdi, ultimo 2,2 1,4 2,2 1,3

Årets straksafskrivning på driftsmidler 0,0 3,0 0,0 2,4

2012

Kostpris, primo 0,9 50,0 0,9 49,4

Tilgang 0,0 0,3 0,0 0,3

Afgang 0,0 7,2 0,0 6,9

Kostpris, ultimo 0,9 43,1 0,9 42,8

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 44,2 0,0 43,7

Årets afskrivninger 0,0 2,3 0,0 2,3

Tilbageførte af- og nedskrivninger 0,0 4,8 0,0 4,6

Af- og nedskrivninger, ultimo 0,0 41,7 0,0 41,4

Regnskabsmæssig værdi, ultimo 2,2 1,4 2,2 1,4

Årets straksafskrivning på driftsmidler 0,0 2,9 0,0 2,8

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

Note 23 – Andre aktiver

Tilgodehavende renter og provisioner 220,8 270,0 220,8 270,0

Positiv markedsværdi af afledte finansielle instrumenter mv. 1.917,1 8.536,3 1.917,1 8.536,3

Uafviklede handler 72,7 161,8 72,7 161,8

Øvrige aktiver 32,7 226,7 11,3 152,4

Andre aktiver i alt 2.243,3 9.194,8 2.221,9 9.120,5

Løbetidsfordeling:

Under 1 år 583,3 1.540,7 1.667,0 1.367,4

Over 1 år 1.660,0 7.654,1 554,9 7.753,1

I alt 2.243,3 9.194,8 2.221,9 9.120,5
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FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S 

(mio. kr.) 2013 2012 2013 2012

Note 24 – Gæld til kreditinstitutter og centralbanker

Gæld til kreditinstitutter 564,1 3.367,5 564,1 3.368,0

Repoforretninger 2.709,0 808,2 2.709,0 808,2

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker i alt 3.273,1 4.175,7 3.273,1 4.176,2

Løbetidsfordeling:

Anfordringstilgodehavender 339,1 365,7 339,1 366,2

Til og med 3 måneder 2.709,0 808,5 2.709,0 808,5

Over 3 måneder og til og med 1 år 0,0 0,0 0,0 0,0

Over 1 år og til og med 5 år 225,0 3.001,5 225,0 3.001,5

Over 5 år 0,0 0,0 0,0 0,0

I alt 3.273,1 4.175,7 3.273,1 4.176,2

Note 25 – Indlån og anden gæld

På anfordring 1.382,2 1.413,5 1.973,3 1.969,8

Tidsindskud 12.401,0 12.631,6 12.400,8 12.631,7

Indlån og anden gæld i alt 13.783,2 14.045,1 14.374,1 14.601,5

Løbetidsfordeling:

Anfordringstilgodehavender 1.382,2 1.413,5 1.973,3 1.969,8

Til og med 3 måneder 1.681,1 2.532,4 1.681,1 2.532,5

Over 3 måneder og til og med 1 år 2.884,3 2.664,7 2.884,3 2.664,7

Over 1 år og til og med 5 år 6.370,3 6.006,2 6.370,1 6.006,2

Over 5 år 1.465,3 1.428,3 1.465,3 1.428,3

I alt 13.783,2 14.045,1 14.374,1 14.601,5

Note 26 – Udstedte obligationer

Realkreditobligationer til dagsværdi

Udstedte obligationer til dagsværdi, primo 156,0 211,4 0,0 0,0

Indfrielser 145,4 54,8 0,0 0,0

Kursreguleringer -10,6 -0,6 0,0 0,0

Udstedte obligationer til dagsværdi, ultimo 0,0 156,0 0,0 0,0

Udstedte obligationer til amortiseret kostpris

Udstedte obligationer til amortiseret kostpris, primo 23.158,2 42.959,8 23.158,2 42.959,8

Nyudstedelser 0,0 467,7 0,0 467,7

Tilbagekøb 694,9 3.360,7 694,9 3.360,7

Indfrielser 21.195,2 17.131,5 21.195,2 17.131,5

Kursreguleringer -219,4 222,9 -219,4 222,9

Udstedte obligationer til amortiseret kostpris, ultimo 1.048,5 23.158,2 1.048,5 23.158,2

Udstedte obligationer i alt 1.048,5 23.314,2 1.048,5 23.158,2

Løbetidsfordeling:

Til og med 3 måneder 0,0 11.235,0 0,0 11.235,0

Over 3 måneder og til og med 1 år 613,2 10.034,3 613,2 10.034,3

Over 1 år og til og med 5 år 300,8 102,8 300,8 102,8

Over 5 år 134,5 1.942,1 134,5 1.786,1

I alt 1.048,5 23.314,2 1.048,5 23.158,2

FIH har foretaget tilbagekøb af egne udstedelser for 694,9 mio. kr. i 2013 (2012: 3.360,7 mio. kr.). Tilbagekøbene har givet en indtægt under 

kursreguleringer på 13,7 mio. kr. (en udgift på 10,1 mio. kr. i 2012). 

Nyudstedelser og indfrielser indeholder Commercial Papers, hvilket er kortløbende udstedelser på typisk 3 måneder.
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FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S 

(mio. kr.) 2013 2012 2013 2012

Note 27 – Andre passiver

Skyldige renter og provisioner 332,7 494,1 332,7 490,8

Negativ markedsværdi af afledte finansielle instrumenter mv. 2.570,0 10.231,0 2.570,0 10.230,9

Uafviklede handler 443,5 873,6 443,5 858,4

Øvrige passiver 128,7 177,5 66,2 126,2

Andre passiver i alt 3.474,9 11.776,2 3.412,4 11.706,3

Løbetidsfordeling:

Under 1 år 1.146,3 2.839,7 2.409,7 2.631,5

Over 1 år 2.328,6 8.936,5 1.002,7 9.074,8

I alt 3.474,9 11.776,2 3.412,4 11.706,3

Note 28 - Hensatte forpligtelser

Hensættelser til udskudt skat

Udskudt skat, primo -136,8 -120,1 -136,5 -119,1

Udskudt skat af årets resultat -36,5 -21,0 -38,2 -20,1

Efterregulering af tidligere års beregnet skat 50,6 4,3 -13,0 2,7

Effekt af ændring i skatteprocent 10,3 0,0 10,3 0,0

Udskudt skat, ultimo -112,4 -136,8 -177,4 -136,5

Udskudt skat er indregnet således i balancen

Udskudte skatteaktiver -112,4 136,8 177,4 136,5

Udskudt skat vedrører

Udlån 96,5 121,8 96,5 121,7

Aktier og kapitalandele 0,2 -0,3 0,2 -0,1

Immaterielle anlægsaktiver 3,1 1,7 1,0 1,7

Materielle anlægsaktiver -3,8 -3,0 -3,7 -2,9

Udstedte obligationer -0,5 0,9 0,5 0,9

Øvrige forpligtelser -14,7 -2,3 -14,7 -2,3

Fremførbare skattemæssige underskud -194,2 -255,6 -257,2 -255,5

Udskudt skat i alt -112,4 -136,8 -177,4 -136,5

Udskudte skatter vil blive udlignet i takt med at de underliggende aktiver og passiver realiseres.

Uudnyttede skattemæssige underskud i koncernen vil blive udnyttet i takt med at selskaberne i sambeskatningen opnår skattemæssige over-

skud. De aktiverede underskud forventes udnyttet inden for en overskuelig årrække. Fremførbare skattemæssige underskud der ikke forventes 

udnyttet indenfor 3-5 år er ikke indregnet. Skatteværdien heraf udgør 571 mio. kr.

Hensættelser til tab på garantier

Hensættelser til tab på garantier, primo 121,4 59,3 121,4 59,3

Hensat i året 63,6 75,3 63,6 75,3

Hensættelser anvendt i året 65,9 3,7 65,9 3,7

Tilbageførsel af ubenyttede hensættelser 7,3 9,5 7,3 9,5

Hensættelser til tab på garantier, ultimo 111,8 121,4 111,8 121,4

Af de samlede hensættelser til tab på garantier på 111,8 mio. kr. for 2013 udgør individuelle hensættelser 106,4 mio. kr. og gruppevise hensæt-

telser 5,4 mio. kr. 
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FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S 

(mio. kr.) 2013 2012 2013 2012

Note 29 – Efterstillede kapitalindskud

Efterstillede kapitalindskud, primo 1.830,4 3.806,9 1.830,4 3.806,9

Nyudstedelser 0,0 0,0 0,0 0,0

Tilbagekøb 308,6 0,0 308,6 0,0

Indfrielser 991,4 1.900,0 991,4 1.900,0

Kursreguleringer -530,4 -76,5 -530,4 -76,5

Efterstillede kapitalindskud, ultimo 0,0 1.830,4 0,0 1.830,4

Renter på efterstillede kapitalindskud fordelt på udstedelser

4,80    % JPY 10 mia.  udløb 31.03.2032 23,0 23,4 23,0 23,4

Var.    % EUR 133 mio.  udløb 26.03.2013 4,8 26,5 4,8 26,5

Renter på efterstillede kapitalindskud i alt 27,8 49,9 27,8 49,9

Efterstillede kapitalindskud fordelt på løbetid

4,80    % JPY 10 mia.  udløb 31.03.2032 0,0 839,2 0,0 839,2

Var.    % EUR 133 mio.  udløb 26.03.2013 0,0 991,2 0,0 991,2

Efterstillede kapitalindskud i alt 0,0 1.830,4 0,0 1.830,4

Efterstillede kapitalindskud, som kan medregnes ved opgørelsen af  

basiskapitalen 0,0 905,4 0,0 905,4

FIH har i 2013 foretaget tilbagekøb af det sidste efterstillede kapitalindskud, og har pr. 31.12.2013 derfor ingen efterstillede kapitalindskud. De 

samlede indtægter ved indfrielse og tilbagekøb af efterstillede kapitalindskud og den tilhørende afdækning udgør 306,1 mio.kr. i regnskabsåret 

2013.

Note 30 – Egenkapital

Aktiekapital

Antal aktier i stk. à 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. Beholdning af egne aktier udgør 2.476 stk. 

(2012: 2.476 stk.).

Egenkapitalpåvirkningen ved udspaltning til FS Property Finance A/S pr. 2. juli 2012 udgør 151,9 mio. kr. og består af nedenstående

bevægelser.

Egenkapitalpåvirkning fra udspaltning:

Afgang af nettoaktiver ved spaltning (se nedenfor) - -2.151,9 - -2.151,9

Tilgang af koncernbidrag fra FIH Holding A/S - 2.000,0 - 2.000,0

Samlet egenkapitalpåvirkning - -151,9 - -151,9

Tilgodehavender hos kreditinstitutter - - - -

Udspaltede udlån - -12.647,8 - -12.647,8

Udlån til FS Property Finance A/S - 15.025,2 - 15.025,2

Likviditet - -3.356,9 - -3.356,9

CSA sikkerhedsstillelse - -1.184,1 - -1.184,1

Udspaltede kundederivater - -1.175,0 - -1.175,0

Finansielle instrumenter - 1.232,0 - 1.232,0

Periodeafgrænsningsposter - -45,3 - -45,3

Nettoafgang i alt - -2.151,9 - -2.151,9
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FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S 

(mio. kr.) 2013 2012 2013 2012

Note 31 – Ikke-balanceførte poster

Garantier

Eventualforpligtelser 121,4 114,3 121,4 114,3

Tabsgarantier for realkreditudlån 1.028,8 1.251,9 1.028,8 1.251,9

Øvrige eventualforpligtelser 54,1 86,6 54,1 86,5

Eventualforpligtelser i alt 1.204,3 1.452,8 1.204,3 1.452,7

Løbetidsfordeling:

Til og med 3 måneder 6,1 7,5 6,1 7,5

Over 3 måneder og til og med 1 år 54,1 35,1 54,1 35,1

Over 1 år og til og med 5 år 45,3 138,3 45,3 138,2

Over 5 år 1.098,8 1.271,9 1.098,8 1271,9

I alt 1.204,3 1.452,8 1.204,3 1.452,7

Andre forpligtende aftaler

Uigenkaldelige kredittilsagn 1.097,5 1.186,6 1.097,5 1.186,6

Øvrige forpligtelser 113,3 20,9 113,3 20,8

Ophørende aktiviteter 65,5 228,6 65,5 228,6

Andre forpligtende aftaler i alt 1.276,3 1.436,1 1.276,3 1.436,0

Løbetidsfordeling:

Til og med 3 måneder 0,0 0,0 0,0 0,0

Over 3 måneder og til og med 1 år 262,4 6,0 262,4 6,0

Over 1 år og til og med 5 år 374,8 795,5 374,8 795,4

Over 5 år 639,1 634,6 639,1 634,6

I alt 1.276,3 1.436,1 1.276,3 1.436,0

Øvrige eventualforpligtelser består blandt andet af en række leasing- og outsourcingaftaler – herunder huslejekontrakten vedr. lejemålet på 

Langelinie Allé, som har en uopsigelighedsperiode frem til medio 2015.

De totale fremtidige minimumsydelser i uopsigelighedsperioden fordeler sig således:

Løbetidsfordeling:

Op til 1 år 30,1 35,1 30,1 35,1

Over 1 år og til og med 5 år 13,6 49,5 13,6 49,5

Over 5 år 0,0 0,0 0,0 0,0

I alt 43,7 84,6 43,7 84,6

Heraf fremlejet 0,0 0,0 0,0 0,0

Indregnet lejeudgift i årets resultatopgørelse 18,7 27,8 18,7 27,8
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Note 31 - fortsat

Andre eventualforpligtelser
FIH Erhvervsbank A/S, dets moderselskab, FIH Holding A/S, og dets datterselskaber er sambeskattet. Selskabet hæfter derfor i henhold til 

selskabsskattelovens regler herom fra og med regnskabsåret 2013 for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og fra og med 1. 

juli 2012 ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter og udbytter for disse selskaber.

FIH Erhvervsbank A/S, dets moderselskab, FIH Holding A/S, og dets dattervirksomheder er momsmæssigt fællesregistreret. De fællesregistre-

rede 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 32 – Aktiver stillet som sikkerhed
Ultimo 2013 har FIH Erhvervsbank A/S deponeret obligationer hos Danmarks Nationalbank og Værdipapircentralen i forbindelse med clearing 

og afvikling med videre for i alt 1.474,0 mio. kr. (2012: 6.298,4 mio. kr.).

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

værdipapirerne i balancen, og det modtagne beløb indregnes som gæld til kreditinstitutter. Værdipapirer i repoforretninger behandles som akti-

ver stillet som sikkerhed for forpligtelser. Ultimo 2013 udgjorde sådanne værdipapirer 2.709,0 mio. kr. (2012: 808,2 mio. kr.). Herudover har FIH i 

forbindelse med CSA-aftalen stillet kontanter og obligationer til sikkerhed for engagementer for i alt 2.261,5 mio. kr. (2012: 3.135,0 mio. kr.). 

I forbindelse med central clearing og clearing af listede derivater er der stillet kontant sikkerhed på samlet 815,6 mio.

FIH har herudover ingen pantsætninger, sikkerhedsstillelser eller lignende.

Note 33 – Ophørende aktiviteter
Ophørende aktiviteter består af to elementer. Forhold relateret til udspaltningen og frasalget af Property Finance segmentet til Finansiel Stabi-

litet og forretningsområdet Private Equity. Indregnet på balancen er lån ydet som finansiering af udspaltningen af segmentet Property Finance, 

der 2. juli 2012 blev solgt til Finansiel Stabilitet.

De to udlån udgøres af et kortløbende mellemregningslån på 13.365,3 mio. kr. og et underskudsabsorberende lån på 1.650,0 mio. kr. Mellem-

regningslånet er ved udgangen af første halvår 2013 fuldt ud indfriet. Indfrielsen er sket i takt med forfald af FIH’s udstedte statsgaranterede 

obligationer, idet mellemregningslånet var båndlagt til netop disse indfrielser. Det underskudsabsorberende lån tilbagebetales efter fradrag af 

underskud i det udspaltede selskab og udløber tidligst i 2017.

Transaktionen med Finansiel Stabilitet blev i forbindelse med frasalget midlertidigt godkendt af EU-Kommissionen. EU-Kommissionens ef-

terfølgende godkendelse har medført en række effekter, der ligeledes er indregnet i de ophørende aktiviteter. Den samlede driftspåvirkning af 

EU-Kommissionens godkendelse i de ophørende aktiviteter udgør 368,8 mio. kr. og vedrører blandt andet en kontant betaling på 310,3 mio. kr. 

og forpligtelser hensat til senere betaling mv. på samlet 58,5 mio.kr. Der henvises endvidere til ledelsesberetningens afsnit ”EU-Kommissions-

sagen” på side 15, for uddybende beskrivelse af forholdene knyttet til EU-Kommissionens afgørelse.
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Note 33 - fortsat
Nedenfor er de samlede ophørende aktiviteter specificeret.

FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S 

(mio. kr.) 2013 2012 2013 2012

RESULTATOPGØRELSE

Renteindtægter 81,0 458,4 81,0 458,4

Renteudgifter 178,0 489,2 178,0 489,2

Netto renteindtægter -97,0 -30,8 -97,0 -30,8

Udbytte af aktier m.v. 594,9 0,2 594,9 0,2

Gebyrer og provisionsindtægter 0,0 2,8 0,0 2,8

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 0,0 0,1 0,0 0,1

Netto rente- og gebyrindtægter 497,9 -27,9 497,9 -27,9

Kursreguleringer -80,5 -157,7 -80,5 -157,7

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. 35,0 344,9 35,0 344,9

Andre driftsudgifter 368,8 0,0 368,8 0,0

Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder -37,8 0,0 -37,8 0,0

Resultat før skat -24,2 -530,5 -24,2 -530,5

Skat 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat efter skat,  ophørende aktiviteter -24,2 -530,5 -24,2 -530,5

AKTIVER

Udlån til amortiseret kostpris 0,0 13.365,3 0,0 13.365,3

Udlån til dagsværdi 824,0 887,6 824,0 887,6

Aktier mv. 752,1 795,0 752,1 794,8

Kapitalandele i associerede virksomheder 61,1 113,9 61,1 113,9

Aktiver i alt 1.637,2 15.161,8 1.637,2 15.161,6

PASSIVER

Andre passiver 51,9 0,0 51,9 0,0

Øvrige hensatte forpligtelser 35,0 0,0 35,0 0,0

Passiver i alt 86,9 0,0 86,9 0,0

Ikke-balanceførte poster fremgår af note 31

PENGESTRØMME

Pengestrømme fra driftsaktivitet 13.313,4 3.000,6 - -

Pengestrøm fra investeringsaktivitet 0,0 0,0 - -

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 0,0 0,0 - -

Pengestrøm i alt 13.313,4 3.000,6 - -

Det underskudsabsorberende lån med en hovedstol på 1.695 mio. kr. udgør FIH’s fortsatte involvering i de aktiver, som blev overdraget til 

Finansiel Stabilitet i forbindelse med udspaltningen til FS Property Finance A/S. I 2013 er det underskudsabsorberende lån dagsværdireguleret 

med 85,5 mio. kr. (tab) og den bogførte værdi udgør pr. 31. december 2013 824,0 mio. kr. Dagsværdireguleringen er indregnet under kursregu-

leringer i de ophørende aktiviteter

Ud over det underskudsabsorberende lån har FIH ikke nogen yderligere eksponering for tab som følge af den fortsatte involvering.
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(mio. kr.) 2013 2012 2011 2010 2009

Note 34 – Nøgletalsoversigt

FIH Koncernen

Resultatopgørelsen

Netto rente- og gebyrindtægter 260,0 552,0 717,1 1.217,1 1.236,3

Kursreguleringer 638,6 149,0 52,1 283,9 312,6

Andre driftsindtægter 43,6 101,2 69,4 84,2 108,6

Resultat af finansielle poster 942,2 802,2 838,6 1.585,2 1.657,5

Udgifter til personale og administration 442,6 527,1 512,7 607,5 665,4

Øvrige udgifter 39,6 29,0 50,1 269,8 351,9

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. 139,3 1.276,1 266,5 1.423,0 1.028,5

Resultat af kapitalandele i associerede og

tilknyttede virksomheder 0,0 0,0 0,0 -0,1 -8,4

Resultat før skat 320,7 -1.030,0 9,3 -715,2 -396,7

Skat 68,6 -23,1 2,2 -178,3 -98,7

Årets resultat efter skat, fortsættende aktiviteter 252,1 -1.006,9 7,1 -536,9 -298,0

Ophørende aktiviteter:     

Årets resultat efter skat, ophørende aktiviteter -24,2 -530,5 -1.185,2 1.061,5 309,5

    

I alt: 227,9 -1.537,4 -1.178,1 524,6 11,5

Balancen

Udlån 10.906,5 16.165,6 42.832,5 57.993,6 64.133,8

Egenkapital 5.676,9 5.476,8 7.166,1 8.334,1 7.819,6

Aktiver i alt 27.500,3 60.756,8 84.157,1 109.338,2 130.355,9

Basiskapital 5.531,1 6.332,3 10.131,9 11.777,6 11.799,0

Nøgletal*

Solvensprocent 25,9 21,2 17,8 15,4 13,8

Kernekapitalprocent 25,9 18,2 15,6 13,3 11,4

Egenkapitalforrentning før skat 5,3 -24,7 -16,3 3,9 -1,9

Egenkapitalforrentning efter skat 4,1 -24,3 -15,2 6,5 0,1

Indtjening pr. omkostningskrone 1,52 0,28 0,19 1,11 0,93

Renterisiko 2,2 0,8 0,7 1,6 2,7

Valutaposition 0,7 1,2 0,7 1,4 1,1

Valutarisiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Udlån før nedskrivninger i forhold til indlån 0,9 2,3 7,4 8,1 3,2

Udlån i forhold til egenkapital 2,0 5,6 6,0 7,0 8,2

Årets udlånsvækst i procent -61,0 -29,0 -26,1 -9,6 -11,7

Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 220,5 106,7 109,8 71,4 80,5

Summen af store engagementer 64,3 74,2 36,0 66,1 70,8

Årets nedskrivningsprocent 1,7 4,7 2,1 3,1 1,7

Basiskapital i forhold til minimumskapitalkrav 148,3 169,8 272,6 316,0 317,1

*  Nøgletal er beregenet på baggrund af det samlede resultat, dvs. både ophørende og fortsættende aktiviteter. Nøgletallene er beregnet efter 

Finanstilsynets definitioner, jf. anvendt regnskabspraksis. 
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(mio. kr.) 2013 2012 2011 2010 2009

Note 34 - fortsat

FIH Erhvervsbank A/S

Resultatopgørelsen

Netto rente- og gebyrindtægter 111,5 419,7 613,0 1.034,7 1.104,2

Kursreguleringer 639,9 149,7 53,4 1.632,8 505,5

Andre driftsindtægter 53,8 113,9 154,8 147,2 159,9

Resultat af finansielle poster 805,2 683,3 821,2 2.814,7 1.769,6 

Udgifter til personale og administration 339,0 443,8 529,0 508,9 596,1

Øvrige udgifter 39,0 29,0 49,8 269,4 349,7

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. 139,3 1.276,1 267,3 1.426,0 1.028,4

Resultat af kapitalandele i associerede og

tilknyttede virksomheder 24,7 26,9 25,5 40,3 21,2

Resultat før skat 312,6 -1.038,7 0,6 650,7 -183,4

Skat 60,5 -31,8 -6,1 -135,2 -174,4

Årets resultat efter skat, fortsættende aktiviteter 252,1 -1.006,9 6,7 785,9 -9,0

Ophørende aktiviteter:     

Årets resultat efter skat, ophørende aktiviteter -24,2 -530,5 -1.185,2 -260,1 19,4

    

I alt: 227,9 -1.537,4 -1.178,5 525,8 10,4

Balancen

Udlån 10.906,5 16.004,9 27.461,2 39.301,1 44.256,1

Egenkapital 5.899,3 5.699,2 7.388,5 8.556,4 8.041,9

Aktiver i alt 28.244,9 61.311,4 68.652,8 91.119,2 110.819,9

Basiskapital 5.558,4 6.368,2 10.156,7 11.786,2 11.806,4

Nøgletal*

Solvensprocent 25,3 21,1 17,7 14,8 13,6

Kernekapitalprocent 25,3 18,1 15,6 12,8 11,2

Egenkapitalforrentning før skat 5,0 -24,0 -16,0 3,7 -2,0

Egenkapitalforrentning efter skat 3,9 -23,5 -14,8 6,3 0,1

Indtjening pr. omkostningskrone 1,6 0,25 0,19 1,11 0,9

Renterisiko 2,2 0,8 0,6 1,6 2,6

Valutaposition 0,7 1,2 0,6 1,3 1,1

Valutarisiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Udlån før nedskrivninger i forhold til indlån 0,9 2,2 6,7 7,4 3

Udlån i forhold til egenkapital 2,0 5,3 5,8 6,7 7,9

Årets udlånsvækst i procent -61,0 -29,0 -26,1 -9,4 -11,6

Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 214,2 104,0 107,0 70,0 81,0

Summen af store engagementer 64,0 71,7 35,3 65 69,7

Årets nedskrivningsprocent 1,7 6,5 2,0 3,1 1,7

Basiskapital i forhold til minimumskapitalkrav 149,0 175,9 278,4 321,4 322,5

*  Nøgletal er beregenet på baggrund af det samlede resultat, dvs. både ophørende og fortsættende aktiviteter. Nøgletallene er beregnet efter 

Finanstilsynets definitioner, jf. anvendt regnskabspraksis. FIH Erhvervsbank A/S er med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2013 og i henhold 

til sammenlægningsmetoden blevet fusioneret med datterselskabet FIH Kapitalbank A/S. FIH Erhvervsbank A/S er det fortsættende selskab. 

Sammenligningstallene for FIH Erhvervsbank er som konsekvens af fusionen blevet tilrettet.
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FIH koncernen 2013

(mio. kr.) Andre aktiver Andre passiver

Note 35 – Modregning i FIH Koncernen

Indregnede bruttoaktiver og –forpligtelser omfattet af 

modregningsreglerne 4.871,5 5.524,4

Modregning i balancen 2.954,4 2.954,4

Indregnede nettoaktiver og –forpligtelser i balancen 1.917,1 2.570,0

Relaterede beløb, der ikke er modregnet i balancen 227,5 1.564,6

Nettobeløb 1.689,6 1.005,4

FIH Koncernen har indgået master netting aftaler med finansielle modparter (betalingsnetting) vedrørende koncernens derivatforretninger. Fem 

af disse aftaler opfylder betingelserne for modregning i henhold til IAS 32. De øvrige aftaler opfylder ikke modregningsbetingelserne, da retten 

til nettoafregning er betinget af fremtidige forhold såsom misligholdelse, konkurs eller lignende.

FIH koncernen 2013 FIH koncernen 2012

(mio. kr.)

Regnskabs-

mæssig værdi Dagsværdi

Regnskabs-

mæssig værdi Dagsværdi

Note 36 – Finansielle aktiver og forpligtelser

Finansielle aktiver

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker 12,6 12,6 35,2 35,2

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

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 906,6 907,0 2.241,5 2.240,4

Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi (fair value option) 0,0 0,0 160,7 160,7

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 10.906,5 11.004,0 16.004,9 16.233,6

Obligationer til dagsværdi 10.928,6 10.928,6 17.030,1 17.030,1

Aktier mv. 0,0 0,0 0,0 0,0

Andre aktiver 1.917,1 1.917,1 8.536,3 8.536,3

Finansielle aktiver, i alt 24.671,4 24.769,3 44.008,7 44.236,3

Finansielle forpligtelser

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 3.273,1 3.273,4 4.175,7 4.175,6

Indlån og anden gæld 13.783,2 13.784,5 14.045,1 14.045,1

Udstedte obligationer til dagsværdi (fair value option) 0,0 0,0 156,0 156,0

Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 1.048,5 1.050,4 23.158,2 23.161,7

Andre passiver 2.570,0 2.570,0 10.231,0 10.231,0

Efterstillede kapitalindskud 0,0 0,0 1.830,4 1.835,1

Finansielle forpligtelser, i alt 20.674,8 20.678,3 53.596,4 53.604,5

Andre aktiver jf. balance 2.243,3 - 9.194,8 -

Heraf udgør finansielle aktiver 1.917,1 - 8.536,3 -

Andre passiver jf. balance 3.474,9 - 11.776,2 -

Heraf udgør finansielle passiver 2.570,0 - 10.231,0 -

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 kre-

ditrisikoen baseret på behovet for nedskrivninger. 

Der henvises i øvrigt til afsnittet ”Fastlæggelse af dagsværdier” under anvendt regnskabspraksis.
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FIH Koncernen

(mio. kr.)

Regnskabs-

mæssig værdi

Kursregule 

ringer, netto* Renter*

Gebyrer og

Provisioner*

Note 36 – fortsat

Finansielle aktiver og forpligtelser opdelt i kategorier

2013

Finansielle aktiver

Handelsbeholdning 12.650,7 -89,4 157,1 -

Investeringsaktiver til dagsværdi 0,0 0,0 0,0 -

Realkreditudlån indregnet til dagsværdi (fair value option) 0,0 -10,6 6,1 -

Derivater anvendt til regnskabsmæssig sikring 195,0 -256,8 128,9 -

Finansielle aktiver til dagsværdi via resultatopgørelsen i alt 12.845,7 -356,8 292,1 -

Udlån og andre tilgodehavender 11.825,7 -143,4 624,5 15,4

Finansielle aktiver i alt 24.671,4 -500,2 916,6 15,4

Finansielle forpligtelser

Handelsbeholdning 2.285,9 -290,0 310,9 -

Udstedte realkreditobligationer til dagsværdi (fair value option) 0,0 -10,6 4,1 -

Derivater anvendt til regnskabsmæssig sikring 284,1 -9,5 60,8 -

Finansielle forpligtigelser til dagsværdi via resultatopgørelsen i alt 2.570,0 -310,1 375,8 -

Forpligtelser til amortiseret kostpris 18.104,7 -867,5 465,9 -

Finansielle forpligtelser i alt 20.674,7 -1.177,6 841,7 -

Øvrige -38,8 -0,1 169,8

Total 638,6 74,8 185,2

2012

Finansielle aktiver

Handelsbeholdning 24.493,1 4.586,2 1.918,2 -

Investeringsaktiver til dagsværdi 0,0 0,0 0,0 -

Realkreditudlån indregnet til dagsværdi (fair value option) 160,7 -0,3 13,0 -

Derivater anvendt til regnskabsmæssig sikring 1.073,3 -221,7 441,1 -

Finansielle aktiver til dagsværdi via resultatopgørelsen i alt 25.727,1 4.364,2 2.372,3 -

Udlån og andre tilgodehavender 18.281,6 10,7 953,0 12,6

Finansielle aktiver i alt 44.008,7 4.374,9 3.325,3 12,6

Finansielle forpligtelser

Handelsbeholdning 9.611,7 4.187,0 1.668,4 -

Udstedte realkreditobligationer til dagsværdi (fair value option) 156,0 -0,6 8,9 -

Derivater anvendt til regnskabsmæssig sikring 619,3 -192,6 93,6 -

Finansielle forpligtigelser til dagsværdi via resultatopgørelsen i alt 10.387,0 3.993,8 1.770,9 -

Forpligtelser til amortiseret kostpris 43.209,4 203,2 1.110,8 -

Finansielle forpligtelser i alt 53.596,4 4.197,0 2.881,7 -

Øvrige -28,9 2,1 93,7

Total 149,0 445,7 106,3

Ovenstående opdeling af finansielle aktiver og forpligtelser er udarbejdet i overensstemmelse med IAS 39. Renter på nedskrevne fordringer 

udgør 25,4 mio. kr. (2012: 32,8 mio. kr.).
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FIH Koncernen

(mio. kr.)

Total balance 

værdi

Niveau 1 

Noterede

 priser

Niveau 2 

Observerbare 

inputs

Niveau 3 

Ikke observer bare 

inputs

Note 37 – Aktiver og forpligtelser til dagsværdi

2013

Aktiver

Obligationer til dagsværdi 10.928,6 10.928,6 0,0 0,0

Investeringsejendomme 682,8 0,0 0,0 682,8

Domicilejendomme 2,2 0,0 0,0 2,2

Andre aktiver 1.917,1 0,0 1.917,1 0,0

Aktiver til dagsværdi i alt 13.530,7 10.928,6 1.917,1 685,0

Forpligtelser

Andre passiver 2.570,0 0,0 2.570,0 0,0

Forpligtelser til dagsværdi i alt 16.353,2 0,0 16.353,2 0,0

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

Metoder og forudsætninger for opgørelsen af dagsværdier:

Udlån og andre tilgodehavender 

For udlån målt til dagsværdi opgøres værdien på baggrund af anerkendte værdiansættelsesmodeller, hvor observerbare inputvariable som 

rentekurver anvendes til diskontering af de fremtidige pengestrømme.

Obligationer til dagsværdi

Beholdningen af børsnoterede likvide realkreditobligationer værdiansættes ud fra observerede priser offentliggjort fra aktive markedspladser på 

balancedagen.  

Investeringsejendomme

Dagsværdien af investeringsejendomme fastsættes med udgangspunkt i en tilbagediskontering af forventede kontraktlige fremtidige penge-

strømme 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 ejendommenes forventede dagsværdi ved pengestrømmenes ophør foretager kon-

cernens egne vurderingsmænd mindst én gang årligt en konkret vurdering af ejendommenes værdi baseret på ejendommenes beliggenhed, 

ejendomstype og anvendelsesmuligheder samt indretning og vedligeholdelsesstand.

Domicilejendomme

Domicilejendomme indregnes til kostpris inklusive forbedringsudgifter og måles efterfølgende til omvurderet værdi.

Andre aktiver / Andre passiver

Andre aktiver og andre passiver målt til dagsværdi består af dagsværdier på finansielle instrumenter. For finansielle instrumenter der ikke 

handles på en aktiv markedsplads opgøres dagsværdien på baggrund af anerkendte værdiansættelsesmodeller samt inputvariable i form af 

rentekurver, volatilitetskurver, spreads med videre. Værdiansættelsesmodellerne tilbagediskonterer fremtidige faste og estimerede pengestrøm-

me og værdiansætter eventuelle optionselementer.

Udstedte obligationer til dagsværdi

Udstedte obligationer til dagsværdi består af børsnoterede likvide realkreditobligationer værdiansættes ud fra observerede priser offentliggjort 

fra aktive markedspladser på balancedagen.  
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FIH Koncernen

(mio. kr.)

Total balance 

værdi

Niveau 1 

Noterede

 priser

Niveau 2 

Observerbare 

inputs

Niveau 3 

Ikke observer bare 

inputs

Note 37 – Aktiver og forpligtelser til dagsværdi

2012

Aktiver

Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi 160,7 0,0 160,7 0,0

Obligationer til dagsværdi 17.030,1 17.030,1 0,0 0,0

Aktier 0,0 0,0 0,0 0,0

Investeringsejendomme 751,0 0,0 0,0 751,0

Domicilejendomme 2,2 0,0 0,0 2,2

Andre aktiver 8.536,3 0,0 8.536,3 0,0

Aktiver til dagsværdi i alt 26.480,3 17.030,1 8.697,0 753,2

Forpligtelser

Udstedte obligationer til dagsværdi 156,0 156,0 0,0 0,0

Andre passiver 10.231,0 0,0 10.231,0 0,0

Forpligtelser til dagsværdi i alt 24.432,1 156,0 24.276,1 0,0

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

FIH Koncernen

2013 2012

Finansielle aktiver og forpligtelser målt til dagsværdi på niveau 3

Finansielle aktiver målt til dagsværdi på niveau 3, primo 753,2 1.660,6

Overført til ophørende aktiviteter 0,0 -882,9

Tilgang 0,0 3,8

Afgang 29,1 0,0

Overført til/fra niveau 1 eller 2 0,0 0,0

Ændring i dagsværdi -39,1 -28,3

Finansielle aktiver målt til dagsværdi på niveau 3, ultimo 685,0 753,2

Ændring i dagsværdi er indregnet i resultatopgørelsen under kursreguleringer.
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Note 38 – 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.

2013

(mio. kr.)

(”-” angiver en forpligtelse)

Nominel

værdi

Regnskabs-

mæssig værdi/

dagsværdi Renterisiko

Årets resultat-

førte kursregule-

ringer

FIH koncernen

Aktiver

Udlån - 2.504,2 -48,5 -77,7

I alt - 2.504,2 -48,5 -77,7

Renterisikoafdækkende finansielle instrumenter

Swaps 2.530,4 -210,5 46,6 90,0

Passiver

Indlån - 11.972,9 375,6 140,4

Udstedte obligationer - 414,4 6,4 125,6

Efterstillede kapitalindskud - 0,0 0,0 79,9

I alt - 12.387,3 382,0 345,9

Renterisikoafdækkende finansielle instrumenter

Swaps 31.248,9 121,5 -347,7 -337,4

FIH Erhvervsbank A/S

Aktiver

Udlån - 2.504,2 -48,5 -77,7

I alt - 2.504,2 -48,5 -77,7

Renterisikoafdækkende finansielle instrumenter

Swaps 2.530,4 -210,5 46,6 90,0

Passiver

Indlån - 11.972,9 375,6 140,4

Udstedte obligationer - 414,4 6,4 125,6

Efterstillede kapitalindskud - 0,0 0,0 79,9

I alt - 12.387,3 382,0 345,9

Renterisikoafdækkende finansielle instrumenter

Swaps 31.248,9 121,5 -347,7 -337,4
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Note 38 – fortsat
2012

(mio. kr.)

(”-” angiver en forpligtelse)

Nominel

værdi

Regnskabs-

mæssig værdi/

dagsværdi Renterisiko

Årets resultat-

førte kurs-

reguleringer

FIH koncernen

Aktiver

Udlån - 3.440,1 -69,9 -23,5

I alt - 3.440,1 -69,9 -23,5

Renterisikoafdækkende finansielle instrumenter

Swaps 4.961,9 -324,6 71,9 34,9

Passiver

Indlån - -1.505,9 63,1 -47,5

Udstedte obligationer - -21.722,6 70,6 103,5

Efterstillede kapitalindskud - -839,2 106,7 9,4

I alt - -24.067,7 240,4 65,4

Renterisikoafdækkende finansielle instrumenter

Swaps 37.529,4 413,0 -172,6 -64,0

FIH Erhvervsbank A/S

Aktiver

Udlån - 3.440,1 -69,9 -23,5

I alt - 3.440,1 -69,9 -23,5

Renterisikoafdækkende finansielle instrumenter

Swaps 4.961,9 -324,6 71,9 34,9

Passiver

Indlån - -1.505,9 63,1 -47,5

Udstedte obligationer - -21.722,6 70,6 103,5

Efterstillede kapitalindskud - -839,2 106,7 9,4

I alt - -24.067,7 240,4 65,4

Renterisikoafdækkende finansielle instrumenter

Swaps 37.529,4 413,0 -172,6 -64,0

Note 39 – Kreditrisiko
Maksimal krediteksponering
Koncernens krediteksponering er sammensat af balanceførte poster og ikke-balanceførte poster med kreditrisiko.

FIH Koncernen

2013 2012

Aktiver med kreditrisiko 23.753 41.732

+ Uigenkaldelige kredittilsagn, ej udbetalt 1.098 1.187

+ Bank/finansgarantier 1.150 1.366

 - Kapitalandele 0 0

Maksimal eksponering for kreditrisiko 26.001 44.285

Modtagne sikkerheder 

Krediteksponering 26.001 44.285

Sikkerhedsværdi 11.727 14.813

Blanko i alt 14.274 29.472

Blankoandel, pct 55 67

I den maksimale kreditrisiko ultimo 2013 indgår danske stats- og realkreditobligationer med en kreditrating på ”Aa” eller derover med 

10.929 mio. kr.



F IH  ÅRSRAPPORT 2013 NOTER n  91

Note 39 – fortsat

Krediteksponering vedrørende udlånsaktiviteter
Kreditrisikoen er risikoen for tab som følge af eksponeringen, der knytter sig til almindelig bankforretning. Forudsætningen for enhver kredi-

teksponering 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 førstepriori-

tets pant i de finansierede aktiver. Finansieringen er som udgangspunkt uden kreditkommitment, og ellers med finansielle eller styringsmæssi-

ge covenants, der skal være opfyldt for at finansieringen ikke forfalder til indfrielse. 

FIH’s kreditpolitikker er fastlagt af FIH’s bestyrelse. Politikkerne opdateres og godkendes årligt. Alle væsentlige krediteksponeringer bevilges cen-

tralt i kreditorganisationen eller i FIH’s kreditkomite. Som hjælpeværktøj til fastlæggelse af udlånsvilkår indgår FIH’s 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 FIH’s 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 kreditorga-

nisationen, og resultatet rapporteres løbende til direktion og bestyrelse.

Der har ikke været ændringer i FIH’s overordnede elementer for typer af kreditrisici, kreditrisikovurdeing, eller i FIH’s kreditpolitikker i forhold til 

årsrapporten 2012.

Kreditoplysningerne 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 god-

kendes i henhold til FIH’s beføjelseshierarki, hvilket indebærer, at mere end 90 procent af udlånseksponeringen godkendes/bevilges centralt i 

kreditorganisationen eller i kreditkomiteen. FIH foretager yderligere en struktureret engagementsgennemgang af alle væsentlige engagementer 

minimum to gange årligt. 

Som afdækning for kreditrisikoen tager FIH sikkerhed i en række aktiver. De vigtigste typer af sikkerhed er pant i fast ejendom og/eller pant i 

maskiner samt andre aktiver relateret til sikkerhedsstillers daglige drift. Herudover udgøres sikkerhederne tillige af leasede aktiver, værdipapirer 

samt kontante beholdninger.

FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S

(i procent ultimo året) 2013 2012 2013 2012

Udlån og garantidebitorer fordelt på sektorer og brancher

Offentlige myndigheder 1 2 1 2

Erhverv:

Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 0 0 0 0

Industri og råstofindvinding 33 36 33 36

Energiforsyning 3 2 3 2

Bygge- og anlægsvirksomhed 3 2 3 2

Handel 18 20 18 20

Transport, hoteller, restauranter 17 14 17 14

Information og kommunikation 2 2 2 2

Finansiering og forsikring 12 10 12 10

Fast ejendom 7 5 7 5

Øvrige erhverv 3 6 3 6

Erhverv i alt 98 97 98 97

Private 1 1 1 1

I alt 100 100 100 100
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Note 39 – fortsat

Boniteten i FIH’s krediteksponeringer

Udlån, som ikke er nedskrevet, og hvorpå der ikke er registreret forfaldne ydelser, kan grupperes således i henhold til FIH’s ratingmodel:

FIH koncernen

Udlån uden nedskrivninger og uden restancer fordelt på rating 2013 2012

D 1.583,4 1.057,2

0-3 834,2 1.109,5

4-6 3.616,2 5.441,3

7-9 3.415,9 5.516,4

10-13 120,8 184,7

I alt 9.570,5 13.309,1

Ratingmodeller indgår som en integreret del af FIH’s 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. Kunder 

med rating 0 til 3 er svage engagementer, mens rating 4 til 13 er sunde engagementer. Rating 13 består udelukkende af offentlige virksomheder. 

D er kunder i default.

FIH Erhvervsbank A/S stiller, som nævnt ovenfor, 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 end-

videre 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

(mio. kr.) 2013 2012

Udlån med restancer, hvorpå der ikke er nedskrevet 2.347,9 1.458,5

Udlånene forfalder således:

Til og med 3 måneder 56,0 204,1

Over 3 måneder og til og med 1 år 3,1 89,9

Over 1 år og til og med 5 år 175,5 91,1

Over 5 år 555,9 1.073,4

I alt 790,5 1.458,5

Restancer, hvorpå der ikke er foretaget nedskrivninger 22,6 242,4

Heraf vedrørende offentlig virksomhed 0,0 0,0

Aldersfordeling af restancerne:

Til og med 3 måneder 9,4 234,6

Over 3 måneder og til og med 1 år 1,6 6,0

Over 1 år og til og med 2 år 3,4 0,8

Over 2 år 8,2 1,0

I alt 22,6 242,4
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Note 39 – fortsat
Lån med Objektiv Indikation for Værdiforringelse
Af den samlede udlånssaldo på 12.424 mio. kr. før nedskrivninger udgør lån med Objektiv Indikation for Værdiforringelse (OIV) 3.582  mio. kr. 

OIV er et udtryk for udlån, der objektivt er forringet i henhold til definitionen i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og 

fondsmæglerselskaber m.fl.

For alle OIV markerede udlån beregner FIH det individuelle nedskrivningsbehov for engagementet med kunden. Når det individuelle nedskriv-

ningsbehov beregnes, tages udgangspunkt i en forsigtig markedsværdivurdering af sikkerheden, der fratrækkes salgs- og liggeomkostninger. 

Markedsværdivurderingen tager i disse tilfælde højde for, om det konkrete aktiv forventes realiseret i for eksempel fri handel eller i et tvangs-

salgsscenarie. Endvidere foretages et forsigtigt estimat af en mulig dividende. En vurdering af nedskrivningsbehov på et udlån kan også med-

føre, at der ikke findes grundlag for at foretage en nedskrivning, og udlånet vil i det tilfælde beholde sin aktive rating.

Såfremt der er behov for en individuel nedskrivning, vil udlånet blive default-markeret og flyttet til ratingklasse D (svarende til koncernens mis-

ligholdte udlån, jævnfør definitionen i Bekendtgørelse om Kapitaldækning). Ratingklasse D opdeles yderligere i to grupper; en gruppe for udlån, 

hvor der fortsat beregnes og betales rente, og hvor kunden opretholder sine betalingsforpligtelser overfor FIH (ratingklasse D+), og en gruppe 

for udlån hvor kunden er begæret eller erklæret konkurs, har opnået anden tilsvarende kreditorbeskyttelse og lignende, eller FIH har nulstillet 

rentetilskrivningerne (ratingklasse D-).

FIH koncernen

2013 2012

(mio. kr.) Restgæld Nedskrivning Restgæld Nedskrivning

Udlån, der er individuelt nedskrevne 4.201,8 1.427,3 3.036,6 1.538,0

Udlånene fordeler sig således:

Offentlige myndigheder 49,3 18,5 304,6 105,8

Erhverv:

Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 0,0 0,0

Industri og råstofindvinding 2.446,0 716,8 1.037,9 567,6

Energiforsyning 0,0 0,0 0,0 0,0

Bygge- og anlægsvirksomhed 84,7 22,5 51,1 11,3

Handel 603,7 221,2 652,7 336,2

Transport, hoteller, restauranter 99,5 12,8 125,4 30,9

Information og kommunikation 0,0 0,0 0,0 0,0

Finansiering og forsikring 379,2 280,6 421,0 287,7

Fast ejendom 378,0 106,1 359,2 96,7

Øvrige erhverv 141,9 44,9 76,3 97,5

Erhverv i alt 4.133,0 1.404,9 2.723,6 1.427,9

Private 19,5 3,9 8,4 4,3

I alt 4.201,8 1.427,3 3.036,6 1.538,0

Note 40 – 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 FIH’s forretningsorden for bestyrelsen, bestyrelsens 

instruks til direktionen og yderligere via instrukser sanktioneret af direktionen, og der styres og rapporteres løbende efter disse. 

Renterisikoen opgøres dels ved et mål for FIH’s 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. 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 samle-

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

Med Value-at-Risk (VaR) tages en porteføljebetragtning ved opgørelsen af markedsrisici på finansielle aktiver. Det indebærer, at der ved opgø-

relsen af aktivernes risici 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. FIH’s 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 25 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 FIH’s markedsrisiko.
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(mio. kr.) FIH koncernen

VaR 2013 2012

Rente 5,5 3,6

Statsrente 6,9 0,0

Valuta 0,7 0,3

Aktie (noterede aktier) 0,0 0,0

OAS risiko (Option-Adjusted Spread) 10,5 17,0

Swaptionsvolatilitet 1,8 0,3

Diversifikations effekt -13,8 -3,8

Samlet VaR 11,7 17,4

Renterisiko

Renterisiko på gældsinstrumenter mv. i alt -123,8 -43,5

Renterisiko opdelt på instituttets valutaer med størst renterisiko:

DKK -109,8 -106,2

EUR -34,3 37,7

SEK 3,5 0,4

NOK 1,6 8,2

GBP -0,5 -0,4

USD 18,4 16,5

JPY -2,1 0,5

Øvrige valutaer -0,7 -0,2

I alt -123,8 -43,5

Renterisikoen viser instituttets gevinst/tab fordelt på valutaer ved en opadgående parallelforskydning af rentekurven på 1 procentpoint. Ultimo 

2013 ville årets resultat og egenkapital således blive negativt påvirket med 123,8 mio. kr.
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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 2013
(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 12,6 - - - - - 12,6 -

Tilgodehavender hos kredit institutter 

og centralbanker 812,9 0 74,6 10,1 9,0 - 906,6 -

Udlån og andre tilgodehavender - 1.782,8 4.750,1 2.298,2 2.075,4 - 10.906,5 -95,1

Obligationer mv. - 6.578,8 15,1 4.077,3 257,4 - 10.928,6 -155,2

Øvrige aktiver - 271,4 2.322,1 1.632,1 84,2 436,3 4.746,1 -601,3

Aktiver i alt 825,5 8.633,0 7.161,9 8.017,7 2.426,0 436,3 27.500,4 -851,6

Gæld og efterstillede kapital-
indskud

Gæld til kreditinstitutter og central-

banker 339,0 2.709,0 - 225,0 - - 3.273,0 243,7

Indlån og anden gæld 1.385,9 1.755,9 2.846,4 6.537,6 1.257,4 - 13.783,2 149,7

Udstedte obligationer mv. - 39,7 - 949,9 58,8 - 1.048,4 7,3

Øvrige passiver - 1.082,1 122,7 1.895,2 0,3 618,4 3.718,7 327,1

Efterstillede kapitalindskud - - - - - - - -

Gæld og efterstillede kapital-
indskud i alt 1.724,9 5.586,7 2.969,1 9.607,7 1.316,5 618,4 21.823,3 727,8
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(mio. kr.) 2013 2012

Valutarisiko

Valutarisiko fordelt på valutaer -32,8 -60,2

Valutarisiko opdelt på instituttets valutaer med størst valutarisiko:

EUR -22,9 -62,0

GBP 0,5 1,0

NOK 3,9 5,7

SEK 1,5 1,8

USD -15,5 -1,0

JPY -0,1 -0,2

Øvrige valutaer -0,2 -5,5

I alt -32,8 -60,2

Aktiver i fremmed valuta i alt 1.560

Passiver i fremmed valuta i alt 1.844

Valutakursindikator 1 39,9 8,8

Valutakursindikator 1 i procent af kernekapital efter fradrag 0,7 0,2

Valutakursindikator 2 0,1 0,1

Valutakursindikator 2 i procent af kernekapital efter fradrag 0,0 0,0

* Markedsværdien i mio. DKK.

Indikator 1 viser den numerisk største værdi af valutaer, hvor FIH 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 kan blive udsat for over en 

periode på 10 dage.

(mio. kr.) 2013 2012

Aktierisiko

Børsnoterede aktier 0,0 0,0

Unoterede aktier 752,1 865,0

Kapitalandele i associerede virksomheder 61,1 43,9

I alt 813,2 908,9

Beholdning af unoterede aktier er eksponeret mod markedsværdiudviklingen i de selskaber, der er investeret i. Den største enkelte ekspone-

ring 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 FIH’s resultat og egenkapital blive ændret med ca. 2 mio. kr. Den øvrige eksponering er fordelt på en 

lang række selskaber. Ved en markedsværdiændring på 1 procent i de underliggende selskaber vil FIH’s resultat og egenkapital blive påvirket 

med ca. 8 mio. kr.

Note 41 – Likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko er risikoen for tab, hvis FIH’s 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. 

Koncernens gældsforpligtelser forfalder som følgende:

FIH koncernen 2013
(mio. kr.)

Regnskabs-

mæssig værdi

Kontraktlige 

penge-

strømme

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

Ikke-afledte finansielle instrumenter

 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 3.273,1 3.273,1 3.048,1 0,0 225,0 0,0

 Indlån og anden gæld 13.783,2 15.776,2 3.065,7 2.987,3  7.018,0 2.703,3

 Udstedte obligationer mv. 1.048,5 1.160,1 5,4 624,0 328,7 202,0

 Øvrige passiver 907,3 907,3 907,3 0,0 0,0 0,0

 Efterstillede kapitalindskud 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

I alt 19.012,1 21.116,7 7.026,5 3.611,3 7.401,2 2.905,3
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Note 42 – Kapitalforhold

Kapitalmålsætningen er at have en så høj solvensprocent, at det er muligt at fortsætte udlånsaktiviteterne selv i perioder med dårlige konjunk-

turer. 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 væsentlig højere end de regulatoriske krav.

Kapitalforhold i FIH koncernen

FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S

(mio. kr.) 2013 2012 2013 2012

Basiskapitalopgørelse

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

Reserver 0,0 0,0 307,2 327,4

Overført overskud, ultimo 5.161,9 4.961,8 5.077,2 4.856,8

Egentlig kernekapital 5.675,6 5.475,4 5.898,0 5.698,0

Fradrag i kernekapitalen:

Fradrag for årets løbende underskud 0,0 0,0 0,0 0,0

Udskudte skatteaktiver -112,4 -136,8 -114,4 -323,5

Immaterielle aktiver -4,0 -6,7 -197,1 -6,7

Egentlig kernekapital efter primære fradrag 5.559,2 5.331,9 5.586,5 5.367,8

Hybrid kernekapital 0,0 0,0 0,0 0,0

Andre fradrag i kernekapitalen -28,1 93,6 -28,1 93,6

Kernekapital inkl. hybrid kernekapital efter fradrag 5.531,1 5.425,5 5.558,4 5.461,4

Ansvarlig lånekapital og opskrivningshenlæggelser 1,3 906,8 1,3 906,8

Andre fradrag -1,3 0,0 -1,3 0,0

Basiskapital efter fradrag 5.531,1 6.332,3 5.558,4 6.368,2

Minimumskrav:

Risikovægtede aktiver for kreditrisiko 15,351,8 22.356,7 15.900,0 22.793,0

Risikovægtede aktiver for markedsrisiko 4.502,5 4.714,2 4.502,5 4.696,4

Risikovægtede aktiver for operationel risiko 1.538,2 2.768,9 1.538,2 2.744,0

Risikovægtede aktiver, i alt (RWA) 21.392,5 29.839,8 21.940,7 30.233,4

Kapitalkrav efter søjle I 1.711,4 2.287,2 1.755,3 2.418,7

Kernekapitalprocent 25,9 18,2 25,3 18,1

Solvensprocent 25,9 21,2 25,3 21,1

Note 43 – Nærtstående parter

Alle transaktioner med nærtstående parter sker på markedsbaserede vilkår eller på omkostningsdækkende basis. Der er ikke i året realiseret 

tab på tilgodehavender hos nærtstående parter.

Der har i regnskabsåret været følgende transaktioner med nærtstående parter, som har betydelig indflydelse:

ATP

Gebyr- og provisionsudgifter 29,4 87,0 29,4 87,0

Resultatført i alt 29,4 87,0 29,4 87,0

Periodeafgrænsningsposter 0,0 4,2 0,0 4,2

Aktivposter i alt 0,0 4,2 0,0 4,2

Andre passiver 0,0 0,4 0,0 0,4

Passivposter i alt 0,0 0,4 0,0 0,4

Gebyr- og provisionsudgifter vedrører FIH Erhvervsbank A/S’ likviditetsfacilitet hos ATP, som ikke har været udnyttet i 2013. Ovenstående 

afgivne gebyrer omfatter et månedligt gebyr for trækningsretten hos ATP samt periodisering af et up-front fee. ATP-faciliteten var oprindeligt 

på 10 mia. kr. men blev i 2013 først nedsat, og senere helt annulleret.
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FIH Holding A/S er i 2011 blevet nærtstående part til FIH Erhvervsbank A/S i forbindelse med købet af banken den 6. januar 2011. Der har 

været følgende transaktioner med nærtstående parter, som har bestemmende indflydelse:

FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S

(mio. kr.) 2013 2012 2013 2012

FIH Holding A/S

Renteudgifter 0,2 0,2 0,2 0,2

Udgifter til personale og administration 0,4 0,4 0,4 0,4

Resultatført i alt 0,6 0,6 0,6 0,6

Udlån 21,6 18,1 21,6 18,1

Aktivposter i alt 21,6 18,1 21,6 18,1

Indlån 0,0 1,1 0,0 1,1

Passivposter i alt 0,0 1,1 0,0 1,1

FIH Erhvervsbank A/S og FIH Holding A/S har modtaget Finanstilsynets godkendelse af det koncerninterne engagement.

I ejerstrukturen over FIH Holding A/S er der ultimo 2013 modtaget samlede indlån fra C.P. Dyvig & Co. A/S, Cruise I A/S, FCPD A/S og PF I A/S 

på 0,4 mio. kr. De samlede renteudgifter i 2013 til de nævnte selskaber beløber sig til 0,0 mio. kr.

Der har i regnskabsåret været følgende transaktioner med tilknyttede og associerede virksomheder:

FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S

2013 2012 2013 2012

Tilknyttede virksomheder

Renteindtægter - - 0,0 0,5

Renteudgifter - - 0,1 0,2

Gebyr- og provisionsindtægter - - 0,1 0,3

Gebyr- og provisionsudgifter - - 3,0 3,5

Andre driftsindtægter - - 10,1 12,7

Resultatført i alt - - 7,1 9,8

Obligationer til dagsværdi - - 0,0 2,5

Aktivposter i alt - - 0,0 2,5

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker - - 0,0 0,5

Indlån og anden gæld - - 590,9 556,4

Passivposter i alt - - 590,9 556,9

Ikke-balanceførte poster - - 18,1 140,0

Ikke-balanceførte poster vedrører koncerninterne garantier og kredittilsagn. FIH Leasing og Finans A/S afgiver garanti over for FIH Erhvervs-

bank A/S i forbindelse med långivningen. Dette modsvares delvis af en regaranti fra FIH Erhvervsbank A/S.
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Note 44 – Koncernoversigt

(mio. kr.) Aktivitet

Ejer-

andel* Aktiver

Forpligt-

elser

Egen-

kapital

Om-

sætning Resultat

FIH Leasing og Finans A/S, 

København

Leasing- og finansierings-

virksomhed. 100 % 438,1 0,0 438,1 0,0 -0,3

FIH PARTNERS A/S, København Investment banking. 100 % 194,1 70,8 123,3 141,9 23,1

FIH Realkredit A/S - likvideret,  

København Realkreditvirksomhed - - - - 3,7 0,5

* Der er ikke forskel på ejerandel og stemmeandel.

Associerede virksomheder*

Axcel IndustriInvestor Invest A/S,  

København

At eje aktier i Axcel  

IndustriInvestor A/S og anden 

dermed beslægtet virksomhed. 50,0 % 2,2 1,6 0,6 0,0 -31,8

Interbuild ApS, Ikast-Brande Koncernens hovedaktivitet er  

indenfor træbranchen. 49,0 % 387,4 268,6 118,8 422,1 -128,3

DDD Holding A/S, Hørsholm Koncernens vigtigste forret-

ningsområder er udvikling,  

produktion og markedsføring  

af dermatologiske produkter. 41,5 % 32,8 24,4 8,4 0,0 2,7

Ejendomsselskabet Borgergade

parkering ApS, Vejle

Drift og udvikling af parkerings- 

anlæg. 30,0 % 365,0 251,9 113,1 0,0 3,8

Stema Holding A/S, Helsingør Produktion og salg af coil og  

stangjernsautomater. 28,3 % 141,4 44,6 96,8 170,4 -31,6

LFM Invest  A/S, København Selskabets hovedaktivitet er at  

eje aktier i DSVM Group AB 50,0 % 17,2 0,1 17,1 0,0 0,0

Sjølsø Management ApS, Allerød Byggestyring 49,0 % 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

* Regnskabsoplysninger jf. seneste aflagte årsrapporter.

Note 45 – Begivenheder efter balancedagens afslutning 
Der er ikke indtruffet særlige begivenheder efter balancedagens afslutning, som påvirker det økonomiske resultat.

Note 43 – fortsat

FIH koncernen FIH Erhvervsbank A/S

(mio. kr.) 2013 2012 2013 2012

Associerede virksomheder

Renteindtægter 10,7 15,4 10,7 15,4

Renteudgifter 0 0 0 0

Kursreguleringer -9,6 4,7 -9,6 4,7

Resultatført i alt 1,1 20,1 1,1 20,1

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 93,4 186,1 93,4 186,1

Andre aktiver 20,8 30,4 20,8 30,4

Aktivposter i alt 114,2 216,5 114,2 216,5

Indlån og anden gæld 0,7 0 0,7 0

Passivposter i alt 0,7 0 0,7 0

Der henvises til note 8 for oplysninger om ydet vederlag til koncernens bestyrelse og direktion.
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Note 46 – Bestyrelse og direktion

bestyrelse
cHRISTIAN dyvIg
Formand
Adm. direktør 
Lundbeckfonden

C.P. Dyvig & Co. A/S

Uddannelse

Cand. jur. fra Københavns Universitet (1987)

MBA (Hon.) fra IMD International (1992)

Tidligere stillinger

2003 – 2009  Nordic Capital

1993 – 2003  Morgan Stanley 

1987 – 1992  Reumert & Partnere

Bestyrelsesformand

FCPD A/S

Bestyrelsesnæstformand

H. Lundbeck A/S

ALK A/S

Bestyrelsesmedlem

Cruise I A/S

FIH Holding A/S

PF I A/S

Indtrådt i bestyrelsen

6. januar 2011

Genvalgt til bestyrelsen ved ordinær generalforsamling i 2013

Valgperioden udløber 6. marts 2014

Udvalg

Revisionsudvalg

Kredit- og risikokomité

Aktiebesiddelser i FIH Erhvervsbank A/S 

Christian Dyvig ejer C.P. Dyvig & Co. A/S, som er moderselskab 

til Cruise I A/S, som indirekte ejer ca. 10 procent af aktierne i FIH 

Erhvervsbank A/S.

Vederlag i 2013: 0,6 mio. kr. (2012: 0,5 mio. kr.)

HENRIk HEIdEby
Næstformand
Koncernchef, CEO
PFA Holding A/S

PFA Pension

Uddannelse

Bankuddannet

HD i Regnskabsvæsen

HENRIK HEIDEBY (fortsat)

Tidligere stillinger

1998 – 2001 Adm. direktør, Alfred Berg Bank  A/S 

1992 – 1998   Adm. direktør, Finansieringsinstituttet for Industri og 

Håndværk

1992 – 1998   Direktionsmedlem, Dansk Eksportfinansieringsfond og 

Dagspressens Finansieringsinstitut

1988 – 1992  Direktør, Finansieringsinstituttet for Industri og Hånd-

værk

1984  - 1988 Direktør, Dansk Kapitalanlæg A/S

1982 – 1984   Underdirektør, Finansieringsinstituttet for Industri og 

Håndværk

Bestyrelsesformand

FIH Holding A/S

ATP Fondsmæglerselskab A/S

PF I A/S

PFA Ejendomme A/S

PFA Invest International A/S og 5 datterselskaber

PFA Professionel Forening

Kirk og Thorsen Invest A/S

PFA udbetalingsbank A/S

Mølholm Holding A/S

Mølholm Forsikring A/S

Bestyrelsesnæstformand

IC Companys A/S

Bestyrelsesmedlem

C.P. Dyvig & Co. A/S

PFA Brug Livet Fonden

PFA Kapitalforvaltning, fondsmæglerselskab A/S

Blue Equity Management A/S

Forsikring og Pension

Indtrådt i bestyrelsen

6. januar 2011

Genvalgt til bestyrelsen ved ordinær generalforsamling i 2013

Valgperioden udløber 6. marts 2014

Udvalg

Revisionsudvalg (formand)

Bestyrelsens kredit- og risikokomité (formand)

Aktiebesiddelser i FIH Erhvervsbank A/S 

Ingen

Vederlag i 2013: 0,6 mio. kr. (2012: 0,7 mio. kr.)
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dANIEl ERIkSSON
Produktdirektør, Folksam

Uddannelse

Uddannet Master of Science fra Stockholm School of Economics 

(1993)

Master of Laws fra Stockholm University (1993)

MBA fra INSEAD(1998)

Tidligere stillinger

2003 – 2006   Senior vice president, Securities Operations, Nas-

daqOMX

2001 – 2002   Programme manager, Folksam

2000 – 2001  Senior Manager, Adcore Strategy UK

1993 – 2000   Senior Manager, Accenture, Strategic Service

Medlem af direktionen

Folksam Ömsesidig Liv 

Folksam Ömsesidig Sak 

Bestyrelsesformand

Folksam Fondförsäkring

Aktiv Försäkringadministration

Reda Pensionsadministration 

Bestyrelsesmedlem

KPA Pension

Indecap 

Øvrige væsentlige hverv 

Ledamot i Livutskottet, Svensk Föräkring

Indtrådt i bestyrelsen

6. januar 2011

Genvalgt til bestyrelsen ved ordinær generalforsamling i 2013

Valgperioden udløber 6. marts 2014

Aktiebesiddelser i FIH Erhvervsbank A/S 

Ingen

Vederlag i 2013: 0,2 mio. kr. (2012: 0,3 mio. kr.)

HENRIk gAdE JEPSEN
Koncerndirektør i Pensions- og Investeringsforretning/CIO, ATP

Uddannelse

Cand. oecon. fra Århus Universitet (1989)

Tidligere stillinger

1999 – 2011 Forskellige ledende stillinger, ATP

1998 – 1999 Kontorchef, Realkredit Danmark

1997 – 1998 Fuldmægtig, Danmarks Nationalbank

1994 – 1997 Økonom, Den Internationale Valutafond

1989 – 1994 Fuldmægtig, Danmarks Nationalbank

HENRIK GADE JEPSEN (fortsat)

Bestyrelsesformand

ATP Fondsmæglerselskab A/S

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

NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Via Venture Partners Fund I-II K/S

Strandgade 7 A/S

Selskabet Vangede A/S

Bestyrelsesmedlem

FIH Holding A/S

Indtrådt i bestyrelsen

6. januar 2011

Genvalgt til bestyrelsen ved ordinær generalforsamling i 2013

Valgperioden udløber 6. marts 2014

Udvalg

Revisionsudvalg

Bestyrelsens kredit- og risikokomite

Aktiebesiddelser i FIH Erhvervsbank A/S 

Ingen

Vederlag i 2013: 0,4 mio. kr. (2012: 0,4 mio. kr.)

FREdRIk mARTINSSON
Chief Investment Officer i Investments, ATP

Uddannelse

Bachelor i Business Administration fra Lunds Universitet i 1992 

Tidligere stillinger

2006 – 2011 ATP, Chief Investment Officer (dual employment)

2006 – 2011 ATP Alpha Fondsmæglerselskab A/S, CEO

2004 – 2005 ATP, Head of Equity 

2001 – 2004 ATP, Equity Portfolio Manager

1998 – 2001 Danske Bank A/S, Chief Equity Analyst 

1995 – 1998 Goldman Sachs, Equity Analyst 

1992 – 1995 Hagströmer & Qviberg, Equity Analyst 

Bestyrelsesmedlem

ATP Fondsmæglerselskab A/S

ATP Alternative Investments K/S

ATP Timberland Invest K/S

ATP Ejendomme A/S

ATP Private Equity K/S

ATP Private Equity Partners I-V K/S
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FREDRIK MARTINSSON (fortsat)

ATP Real Estate Partners I-II K/S

FIH Holding A/S

NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Via Venture Partners Fund I-II K/S

Selskabet Vangede A/S

Indtrådt i bestyrelsen

30. januar 2013

Valgperioden udløber 6. marts 2014

Aktiebesiddelser i FIH Erhvervsbank A/S 

Ingen

Vederlag i 2013: 0,2 mio. kr. (2012: 0,0 mio. kr.)

lENE FOgEd NOTHlEvSEN
Assistant Relationship Manager, FIH Erhvervsbank A/S
Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Uddannelse

Bankuddannet

Tidligere stillinger

1997 – 1999  Kundeassistent  HMI-Gruppen, FIH Erhvervsbank

1996 – 1997  Projektmedarbejder, FIH Erhvervsbank

1994 – 1996 Bankelev, FIH Erhvervsbank

Bestyrelsesformand

Christian Møller Invest II ApS

Indtrådt i bestyrelsen

15. marts 2011

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for fire år ad gan-

gen, og der vil dermed blive afholdt valg hertil i begyndelsen af 2015.

Valgperioden udløber på tidspunkt for generalforsamling 2015

Aktiebesiddelser i FIH Erhvervsbank A/S 

Ingen

Vederlag i 2013: 0,2 mio. kr. (2012: 0,3 mio. kr.)

JAcOb bAggERS WIllEmOES
Webmaster, FIH Erhvervsbank A/S
Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Uddannelse

Bankuddannet

Tidligere stillinger

2000 – 2001  Kundekonsulent, First View Bank

1999 – 2000  Kunderådgiver, Lån & Spar Bank

Bestyrelsesmedlem

Finansieringsinstituttets Medarbejderfond

Øvrige væsentlige hverv 

Tillidsmand i FIH Erhvervsbank A/S

Medlem af Samarbejdsudvalget i FIH Erhvervsbank A/S

Medlem af Sikkerhedsudvalget i FIH Erhvervsbank A/S

Indtrådt i bestyrelsen

15. marts 2011

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for fire år ad 

gangen, og der vil dermed blive afholdt valg hertil i begyndelsen 

af 2015.

Valgperioden udløber på tidspunkt for generalforsamling 2015

Udvalg

Revisionsudvalg (frem til næste generalforsamling)

Aktiebesiddelser i FIH Erhvervsbank A/S 

Ingen

Vederlag i 2013: 0,2 mio. kr. (2012: 0,3 mio. kr.)

TOkE HEdINg
Senior Risk Analyst, FIH Erhvervsbank A/S
Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Uddannelse

Cand. Polit. fra Københavns Universitet (2001)

Tidligere stillinger

2002 - 2006 Underviser Mikroøkonomi og Finansiering, CBS

2001 - 2002 Business Controller, Nordea IT
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bJARNE gRAvEN lARSEN
Direktør, FIH Erhvervsbank A/S

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

Medlem af direktionen

FIH Holding A/S

Bestyrelsesmedlem 

FIH Leasing og Finans A/S

FIH PARTNERS A/S

Industriens Pension

Vederlag 2013, FIH Erhvervsbank A/S: 4,9 mio. kr. 

Vederlag 2013, datterselskaber: 0,1 mio. kr

direktion

Generalforsamlingen afholdes torsdag den 6. marts 2014 kl. 12.00 i FIH’s lokaler, Langelinie Allé 43, 2100 København Ø

TOKE HEDING (fortsat)

Indtrådt i bestyrelsen

1. oktober 2013 

Har været suppleant siden seneste valg af medarbejderrepræsentan-

ter primo 2011. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges 

for fire år ad gangen, og der vil blive afholdt valg igen i begyndelsen 

af 2015.

Valgperioden udløber på tidspunkt for generalforsamling 2015

Aktiebesiddelser i FIH Erhvervsbank A/S 

Ingen

Vederlag i 2013: 0,1 mio. kr. (2012: 0,0 mio. kr.)

RANdI HOlm FRANkE
Senior Project Manager, FIH Erhvervsbank A/S
Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Indtrådt i bestyrelsen

12. marts 2007

Udtrådt af bestyrelsen 

30. september 2013

Vederlag i 2013: 0,2 mio. kr. (2012: 0,3 mio. kr.)

HENRIk SJøgREEN
Direktør, FIH Erhvervsbank A/S

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

Medlem af direktionen

FIH Holding A/S

Bestyrelsesformand

Axcel IndustriInvestor Invest A/S

FIH Leasing og Finans A/S 

FIH PARTNERS A/S 

Bestyrelsesmedlem

FS Property Finance A/S

Simon Fougner Hartmanns Familiefond 

Vederlag 2013, FIH Erhvervsbank: 4,9 mio. kr. 

Vederlag 2013, datterselskaber: 0,1 mio. kr. 
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lEdElSESPÅTEgNINg
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 for FIH Erhvervs-

bank A/S.

Koncernregnskabet er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysnings-

krav for udstedere af børsnoterede obligationer. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsesberet-

ningen er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver og passi-

ver, finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for 

regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i instituttets aktiviteter og økonomiske forhold, 

samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet kan påvirkes af.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 5. februar 2014

DIREKTION  

Bjarne Graven Larsen Henrik Sjøgreen 

Direktør Direktør 

   

  

BESTYRELSE  

Christian Dyvig Henrik Heideby Daniel Eriksson

Formand Næstformand 

Henrik Gade Jepsen Fredrik Martinsson 

Lene Foged Nothlevsen Jacob Baggers Willemoes Toke Heding

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
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INTERN REvISIONS ERklæRINgER
Til kapitalejerne i FIH Erhvervsbank A/S 

Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet
Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for FIH Erhvervsbank A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013 omfattende 

resultat- og totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis for såvel koncernen som 

banken samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som 

godkendt af EU samt danske oplysningskrav for udstedere af børsnoterede obligationer. Årsregnskabet for banken udarbejdes efter lov om 

finansiel virksomhed.

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial 

Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for udstedere af børsnoterede obligationer, samt for udarbejdelsen af et 

årsregnskab for banken, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret 

for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab for banken uden væsentlig 

fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Intern revisions ansvar
Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet for banken. Revisionen er 

udført i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi 

overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet 

for banken er uden 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 forretnings-

mæssige risici. Ud fra væsentlighed og risiko har vi testet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet 

for banken. 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 

banken. 

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 bankens 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 2013 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013 er i overens-

stemmelse med International Financial Reporting Standards som er godkendt af EU og danske oplysningskrav for udstedere af børsnoterede 

obligationer.

Det er endvidere vores opfattelse, at årsregnskabet for banken giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 

31. december 2013 samt af resultatet af bankens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013 i overensstemmelse med lov om 

finansiel virksomhed.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den ud-

førte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet for banken.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregn-

skabet for banken.

København den 5. februar 2014

 

Brian Hansen  

Revisionschef  
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dEN uAFHæNgIgE REvISORS ERklæRINgER
Til kapitalejerne i FIH Erhvervsbank A/S

Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet
Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for FIH Erhvervsbank for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013, der omfatter 

resultat- og totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis for såvel koncernen som 

banken samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som 

godkendt af EU og danske oplysningskrav for udstedere af børsnoterede obligationer. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virk-

somhed.

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial 

Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for udstedere af børsnoterede obligationer, samt for udarbejdelsen af et 

årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den in-

terne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset 

om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i 

overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder 

etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden 

væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnska-

bet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet 

og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for 

bankens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshand-

linger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af bankens interne kontrol. En revision 

omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt 

den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet.

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 

2013 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013 i overensstemmelse med 

International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for udstedere af børsnoterede obligationer.

Det er endvidere vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. decem-

ber 2013 samt af resultatet af bankens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013 i overensstemmelse med lov om finansiel 

virksomhed.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den ud-

førte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregn-

skabet.

København, den 5. februar 2014

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Erik Holst Jørgensen Anders O. Gjelstrup
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