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Det indeholder rapporten
Her kan du læse mere om, hvad rapporten 
Årets Finansvirksomhed indeholder

Forord
Hvorfor har vi lavet undersøgelsen og kåringen af Årets Finansvirksomhed?

Konjunktursurvey blandt de største finansvirksomheder
Resultater fra FinansWatchs konjunktursurvey blandt de største banker, 
forsikringsselskaber og pensionsselskaber. Forventninger til andet halvår 2018  
og sammenligning med resultater fra 2017 og 2016. Desuden interview med en række 
topchefer fra branchen.

Metode og resultater
Udførlig beskrivelse af metoden bag årets finansvirksomhed. Rangering af de 
finansielle virksomheder – opdelt i store banker, mindre banker, små banker, 
forsikringsselskaber og pensionsselskaber – overordnet og underkategorien  
vækst. Begrundelse for vinderne i de forskellige kategorier.

Fem års tendenser i finanssektoren
Tværgående tendenser fra de finansielle selskabers 2017-regnskaber samt udviklingen 
over de seneste fem år. Fokus på de tre brancher: banker, forsikringsselskaber og 
pensionsselskaber.

Internationale tendenser
Tendenser i den europæiske finanssektor, som EY ser dem: En fremtid drevet af 
digitalisering og innovation.

Sammenhæng mellem finansielle resultater og image
Sammenligning af finansvirksomhedernes finansielle resultater og deres image i 
befolkningen

Finansaktiemarkederne
Overblik over udviklingen i finansvirksomhedernes aktiekurser over de seneste 10 år.

Danskerne om den finansielle sektor
Danskernes holdning til regulering, indtjening og priser i finanssektoren. Resultater 
fra meningsmåling blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning. 
Sammenligning med resultater fra tilsvarende målinger gennemført de seneste to år.

Appendiks
Samtlige resultater fra meningsmålingen blandt et repræsentativt udsnit  
af den danske befolkning.
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Fokus på nøgletal
Hvilke danske finansselskaber har skabt de bedste økonomiske resultater i 2017 og  
de forudgående år? Hvilke tværgående tendenser gemmer der sig i tallene, hvordan  
ser finanssektoren selv på udviklingen det kommende halve år, og hvad mener den 
almindelige dansker om sektoren?

Det er nogle af disse spørgsmål, som vi vil besvare i nærværende rapport udarbejdet  
af FinansWatch i samarbejde med EY.

Vi har analyseret regnskaberne for alle danske pengeinstitutter samt de stør-
ste  forsikringsselskaber og pensionsselskaber. Rapporten indeholder detaljerede 
 rangeringer af virksomhederne. Metoden er udarbejdet af FinansWatch, mens EY har  
ageret sparringspartner og valideret data. 

Rapporten indeholder desuden en gennemgang af tendenser i de tre brancher, en 
 konjunkturmåling blandt topledelsen i de største danske finansvirksomheder samt  
et overblik over udviklingen i finansselskabernes aktier. En meningsmåling blandt  
danskerne giver derudover en status på danskernes syn på finanssektorens ageren.  
Endelig er finansselskabernes økonomiske resultater sammenlignet med deres  
image i befolkningen. 

På baggrund af analysen i denne rapport har FinansWatch i maj 2018 kåret årets finans-
virksomheder i de udvalgte kategorier. Beskrivelse af vindere og metode fremgår også  
af rapporten.

Årets Finansvirksomhed er en del af FinansWatchs videntilbud, FW Insight, der  
indeholder en række undersøgelser af og tilhørende arrangementer om forretnings
kritiske spørgsmål i den finansielle sektor.

Læs mere om FW Insight bagest i rapporten.

God læselyst

Jens Ruskov
Chefanalytiker 
Watch Medier
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Sektion 2 

Konjunktursurvey blandt de 
største finansvirksomheder
FinansWatch har gennemført et konjunktursurvey blandt de største banker, 
forsikringsselskaber og pensionsselskaber. Undersøgelsen er gennemført i 
perioden fra 3. til 22. maj 2018.

I undersøgelsen er der spurgt til selskabernes forventning til den samlede udvikling 
i deres branche i andet halvår 2018 sammenlignet med samme periode sidste år. 
Spørgsmålene er besvaret af et medlem af selskabernes topledelse. FinansWatch 
gennemførte tilsvarende surveys på samme tidspunkt de seneste to år.

Her er resultaterne af årets survey sammenlignet med de to sidste års resultater.

Samtidig har vi bedt en række topchefer i branchen om at uddybe deres syn på den 
aktuelle situation i branchen. Deres svar kan ses sammen med de relevante resultater.



Bankernes forventninger
Topledelsen i 25 af landets største banker har svaret på undersøgelsen.

Bankerne ser noget mindre positivt på fremtiden, end de gjorde for et år siden. Således forventer fire ud af 25 banker, at de 
danske bankers samlede indtægter stiger i andet halvår, mens seks banker forventer, at de falder. I 2017 forventede 10 ud af 
25 deltagende banker, at de danske bankers samlede indtægter ville stige i andet halvår. Det er dog fortsat langt færre ban-
ker, der forventer, at indtægterne vil falde end for to år siden.

Samme mønster gør sig gældende, når man spørger til bankernes forventninger til bundlinjen i branchen. Otte ud af de 25 
banker forventer, at de danske bankers bundlinje stiger i andet halvår sammenlignet med samme periode sidste år. Ni ban-
ker har svaret, at de forventer, at branchens bundlinje falder. Dermed er billedet stort set det samme som i 2016, og optimis-
men fra sidste år er stort set forsvundet. 

Forventningerne til udviklingen i bankernes nedskrivninger er lidt mere pessimistiske end de seneste to år. Men de danske 
bankers nedskrivninger er også allerede på et meget lavt niveau.

Synet på udlånsudviklingen er væsentligt mere positivt end de seneste to år. Mere end halvdelen af de 25 banker forventer, 
at branchens udlån vil stige i andet halvår. Kun tre banker forventer, at branchens udlån falder.

De seneste to år har et stort flertal af bankerne forventet, at antallet af bankansatte ville falde. I år er det kun lige omkring 
halvdelen, mens tre banker endda forventer, at antallet af bankansatte vil stige i andet halvår.
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sidste år?

3

10

4

12

10

15

18

4

6

2016

2017

2018

Stiger Uændret Falder

8

17

8

11

7

8

14

9

2016

2017

2018

Stiger Uændret Falder

1

1

7

11

7

10

20

16

8

2016

2017

2018

Stiger Uændret Falder

4

6

14

18

13

8

11

4

3

2016

2017

2018

Stiger Uændret Falder

2

1

3

4

5

10

27

18

12

2016

2017

2018

Stiger Uændret Falder

Hvordan forventer du 
overordnet, at de danske 
bankers indtægter 
udvikler sig i andet halvår 
2018 sammenlignet med 
samme periode sidste år?

Hvordan forventer du 
overordnet, at de danske 
bankers bundlinje 
udvikler sig i andet halvår 
2018 sammenlignet med 
samme periode sidste år?

Hvordan forventer du 
overordnet, at de danske 
bankers nedskrivninger 
på udlån udvikler sig i 
andet halvår 2018 
sammenlignet med 
samme periode sidste år?

Hvordan forventer du 
overordnet, at de danske 
bankers udlån udvikler 
sig i andet halvår 2018 
sammenlignet med 
samme periode sidste år?

Hvordan forventer du 
overordnet, at de danske 
bankers medarbejder-
antal udvikler sig i andet 
halvår 2018 sammenlignet 
med samme periode 
sidste år?

 9ÅRETS FINANSVIRKSOMHED RAPPORT 2018

Sektion 2




