
 

NOTAT 

 
 

Økonomisk status for Bankpakken og Kreditpakken 
 
Statens foreløbige resultat af bankpakkerne fremgår af tabel 1. 
 
Det er vigtigt at fremhæve, at der er tale om et foreløbigt resultat. Det 
endelige resultat vil ikke mindst afhænge af, om der kommer nye tab 
under Bankpakke II (Kreditpakken) samt hvor godt et resultat, der 
kommer ud af Finansiel Stabilitets afvikling af de overtagne 
engagementer. Resultatet for 2012 og fremadrettet vil ligeledes afhænge 
af, hvornår de statslige kapitalindskud indfries. Kapitalindskuddene kan 
tidligst indfries i 2012.  
 
Bankpakken (Bankpakke I) 
Finansiel Stabilitet A/S aflagde den 4. februar 2011 regnskab for Bank-
pakke I inklusive Roskilde Bank. Heraf fremgår det, at statens resultat 
på Bankpakke I kan opgøres til et overskud på ca. 2,5 mia. kr.  
 
Kreditpakken (Bankpakke II) 
Ved ordningens udløb i 2009 var der ydet kapitalindskud for ca. 46 mia. 
kr. fordelt på 43 institutter. Af dette beløb må de statslige kapitalindskud i 
EIK Banki P/F og EIK Bank Danmark A/S (i alt ca. 0,6 mia. kr.), 
Amagerbanken (ca. 1,1 mia. kr.), Fjordbank Mors (ca. 0,4 mia. kr.) og 
Max Bank (ca. 0,23 mia. kr.) anses som tabt, ligesom de årlige 
rentebetalinger fra disse institutter bortfalder. Der er endvidere tab som 
følge af hhv. urealiserede tab på aktier i Århus Lokalbank på 110 mio. kr. 
samt realiserede tab på aktieposterne i Max Bank på 116 mio. kr. 
 
For de statslige kapitalindskud er der et foreløbigt resultat på 7,09 
mia. kr . (se nedenfor) 
 
Som led i Kreditpakken blev det desuden besluttet, at Finansiel Stabilitet 
A/S kunne yde individuelle statsgarantier. Pr. 31. december 2010 havde 
50 institutter foretaget udstedelser for i alt 193 mia. kr. med individuel 
statsgaranti. Efterfølgende har staten haft tab på de individuelle 
statsgarantier i Amagerbanken og Fjordbank Mors. Tabene kan dog ikke 
opgøres endeligt endnu. Staten har endvidere ydet en medgift til et 
datterselskab under Finansiel Stabilitet A/S i forbindelse med købet af 
dele af Max Bank.  
 
Det forventes, at den endelige medgift til Finansiel Stabilitet A/S i 
forbindelse med Max Bank bliver på cirka 0,45 mia. kr. Medgiften kan 
imidlertid blive både større og mindre, men dog maksimalt 0,82 mia. kr. 
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svarende til det maksimale tab på de individuelle statsgarantier i Max 
Bank, hvis Max Bank blev afviklet efter Bankpakke III. 
  
For de individuelle statsgarantier er der et foreløbigt resultat på 0,30 mia. 
kr. (se nedenfor), når der regnes med en medgift på 0,45 mia. kr. 
 
Statens skønnede resultat på Bank- og Kreditpakkerne 2008-2012, opgjort pr. primo marts 2012.  
  
 Mia. kr.  
Resultat af Bankpakke I 2,50 
  
Statslige kapitalindskud  
Nettorenteindtægter, Statsligt kapitalindskud, fratrukket de statslige fundingomk.  
2009 1,00 
2010  3,00 
2011  2,99 
2012  2,68 
I alt nettorenteindtægter 9,67 
  
Urealiseret tab på aktieposterne i Aarhus Lokalbank, kurser d. 11/10 2011 0,11 
Realiseret tab på aktier i Max Bank 0,12 
Kapitalindskud Eik Bank 0,62 
Kapitalindskud Amagerbanken 1,11 
Kapitalindskud Fjordbank Mors 0,40 
Kapitalindskud Max Bank (der ikke er konverteret) 0,23 
I alt tabt på de individuelle statsgarantier 2,58 
  
Resultat af de statslige kapitalindskud 7,09 
  
Individuelle statsgarantier  
Garantiprovision, individuelle statsgarantier   
Til og med 2011 2,15 
2012 1,30 
Indtægter i alt 3,45 
  
Tab på individuelle statsgarantier  
Medgift ved Max Bank 1  0,45 
Individuel statsgaranti Amagerbanken (84 pct. dividende)                                                                  Maks. 2,12 
Individuel Statsgaranti Fjordbank Mors (86 pct. dividende) Maks. 0,57 
Udgifter i alt 3,15 
  
Resultat af individuelle statsgarantier 0,30 
  
Resultat af Kreditpakken i alt 7,39 
  
  
Resultat i alt 9,89 

 

                                                 
1 Medgiften kan både blive større og mindre. Dog maksimalt 0,82 mia. kr. svarende til 
det maksimale tab på de individuelle statsgarantier i Max Bank, hvis banken blev afvik-
let efter Bankpakke III.  


