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1 Indledning 

Baggrund og formål 
Der skal, jf. bekendtgørelsen om beregning af dankortgebyret for den fysiske handel, gen-
nemføres en undersøgelse af omkostningerne til driften af Dankortet hvert andet år. Resulta-
tet af undersøgelsen udgør grundlaget for fastsættelsen af dankortgebyret i den fysiske han-
del for de kommende to år. 

Det er aftalt med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at Nets Denmark A/S (herefter Nets) 
gennemfører undersøgelsen på vegne af branchen, og at en uafhængig ekstern rådgiver fo-
retager en gennemgang af undersøgelsen. Formålet med den eksterne rådgivers gennem-
gang er at vurdere: 

 Om Nets har gennemført omkostningsundersøgelsen i overensstemmelse med den an-
givne metode 

 Om der er væsentlige forhold, der afkræfter rigtigheden i indberetningerne og om udvik-
lingen i omkostningerne for den fysiske handel fra 2010 til 2012 samlet set kan begrun-
des. 

Den eksterne rådgiver skal ikke foretage en revision eller et review i overensstemmelse med 
de internationale revisionsstandarder og yderligere krav ifølge dansk lovgivning af resultatet 
af omkostningerne til driften af Dankortet i den fysiske handel eller foretage egne undersø-
gelser af givne omkostningsposter. 

KPMG har i perioden fra september til november 2013 foretaget gennemgangen af den af 
Nets gennemførte undersøgelse af omkostningerne til driften af Dankortet for 2012 i den fy-
siske handel. 

Kapitel 1 indeholder KPMG's konklusion på vurderingen af de tre ovenstående forhold. I ka-
pitel 2 beskrives den anvendte undersøgelsesmetode, mens beregningen af omkostningerne 
i den fysiske handel beskrives i kapitel 3.  

KPMG afleverer ud over denne rapport en intern fortrolig rapport til Nets og Konkurrence- og 
Forbrugerstyrelsen. 

Konklusion 
Det er KPMG's vurdering, at den gennemførte undersøgelse for 2012 svarer til de tidligere 
års undersøgelser. Nets har i forbindelse med undersøgelsen foretaget de i afsnit 2.1 be-
skrevne kontroller og efterprøvninger af bankernes indrapporteringer og forudsætninger, og 
der er med baggrund heri blevet foretaget både nødvendige og relevante tilpasninger i ind-
rapporteringerne. 

KPMG er i forbindelse med gennemgangen af omkostningsundersøgelsen for 2012 ikke ble-
vet bekendt med væsentlige forhold, der afkræfter rigtigheden i indberetningerne. Stigningen 
i omkostningerne fra 2010 til 2012 på 28 mio. kr. kan primært forklares ved et højere aktivi-
tetsniveau i bankerne og ved generelle omkostningsstigninger i Nets. 
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Det er KPMG's anbefaling, at der på baggrund af forøgelsen af butikkernes betalingsandel i 
den nye dankortaftale bør foretages en vurdering af, om der i kommende undersøgelser skal 
ske ændringer i den anvendte opgørelsesmetode. 
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2 Undersøgelsesmetode 
I dette kapitel beskrives den anvendte undersøgelsesmetode. 

Nets har aftalt med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at undersøgelsen af omkostninger-
ne for 2012 skal gennemføres efter samme metode, som er anvendt i 2008 og 2010. Under-
søgelsen består af følgende to dele, som kort uddybes i de efterfølgende afsnit: 

 En undersøgelse af bankernes omkostninger til Dankortet  

 En opgørelse af Nets' omkostninger til Dankortet.  

2.1 Undersøgelse af bankernes omkostninger 
Undersøgelsen af bankernes omkostninger er baseret på en spørgeskemaundersøgelse hos 
en række udvalgte banker, som repræsenterer ca. 70 % af kortmassen. Der er tale om en 
selvangivelsesmetode, hvor bankerne begrunder de anvendte beregningsforudsætninger, 
men ikke leverer egentlig systemdokumentation eller anden lignende dokumentation herfor.. 

De store banker deltager altid i undersøgelsen, og de øvrige banker består af repræsentan-
ter fra de forskellige datacentraler, således at der på baggrund af deres indrapporteringer 
kan foretages en opregning til en samlet omkostning for de respektive datacentraler. I tabel 1 
er vist de deltagende banker i omkostningsundersøgelsen for 2012. 

Tabel 1. Deltagende banker i omkostningsundersøgelsen for 2012 

 

Nets fremsender en vejledning, et indrapporteringsskema og en opgørelse af givne aktivi-
tetsdata (for den pågældende bank) til de deltagende banker.  

Indrapporteringsskemaet består af en række indrapporteringspunkter. For hovedparten af 
punkterne gælder, at de beregnes som mængde ganget stykpris. Såfremt banken ikke har 
konkrete oplysninger, foretages der i stedet en estimering af det givne indberetningspunkt. 
Bankerne skal for alle indberetningspunkter angive de anvendte beregningsforudsætninger.  

Når Nets får de udfyldte skemaer retur fra bankerne, foretager de en kvalificering af indrap-
porteringerne, som bl.a. indeholder en kontrol af: 

 Om der er sket større ændringer i stykpriser 

 Om beregningerne er baseret på de kendte aktivitetsoplysninger  

Datacentral Banker

Danske Bank Danske Bank

Nordea Nordea

Bankdata Jyske Bank

Nordjyske Bank

Sydbank

BEC Arbejdernes Landsbank

Vestjysk Bank

SDC Frøs Herred Sparekasse

Lån & Spar Bank

Svendborg Sparekasse
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 Om der er fyldestgørende beskrivelser af beregningsforudsætningerne.  

Nets kontakter bankerne, hvis der konstateres forhold, som kræver en uddybning. Eventuelle 
afledte korrektioner til indrapporteringerne aftales med de givne banker, inden de indarbej-
des i undersøgelsen. Nets foretager som udgangspunkt ikke egne korrektioner, da undersø-
gelsen er funderet på, at bankerne opgør deres egne nettoomkostninger. 

2.2 Opgørelse af Nets' omkostninger 
Opgørelsen af Nets' omkostninger til driften af Dankortet i den fysiske handel baseres på en 
intern økonomirapportering for Dankortet. Der er tale om et produktregnskab, som indehol-
der både direkte dankortrelaterede omkostninger og en fordeling af afdelingsomkostninger 
via aktivitetsregistreringer og en generel fordeling af fællesomkostninger. 

Nets har gennemgået produktregnskabet og har fratrukket poster, som ikke kan relateres til 
driften af Dankortet i den fysiske handel, f.eks. omkostninger direkte relateret til den øvrige 
handel og en andel af de fordelte fællesomkostninger. Hertil er tillagt halvdelen af omkost-
ningerne ved at gennemføre omkostningsundersøgelsen i 2011. 

2.3 Vurdering af undersøgelsesmetode 
Omkostningsundersøgelsen for 2012 er gennemført efter samme metode, som er anvendt 
ved de tidligere undersøgelser. Selvom Nets har foretaget en kvalificering af indrapporterin-
gerne, og der er foretaget en række nødvendige og relevante korrektioner, så medfører bru-
gen af en spørgeskemaundersøgelse, at der er en vis usikkerhed til resultatet.  

Det er vores vurdering, at usikkerheden kan gå i begge retninger. Der kan lige så godt være 
banker, som har underestimeret deres nettoomkostninger eller har undladt at indregne givne 
omkostninger, som der er banker, der har overestimeret deres omkostninger. 

Det er tidligere vurderet, at undersøgelsesmetoden ud fra en afvejning af ressourceindsats i 
forhold til usikkerhed har været tilstrækkelig.  

Der er i foråret 2013 indgået en ny dankortaftale mellem Dansk Erhverv og en række af de-
tailhandlens øvrige organisationer og Nets. Aftalen betyder, at detailhandlens abonnements-
betaling hæves fra 50 % i 2012 til 100 % i 2018 af de samlede omkostninger til driften af 
Dankortet i den fysiske handel, og den sikrer detailhandlen afgørende indflydelse på beslut-
ninger om ny- og videreudvikling af Dankortet.  

En forøgelse af betalingsandelen vil alt andet lige betyde, at alle har interesse i, at præcisio-
nen af omkostningsundersøgelsen yderligere forbedres. Det er derfor KPMG's anbefaling, at 
man som et led i det fremadrettede samarbejde vurderer, om der skal foretages ændringer i 
opgørelsesmetoden for bankerne, eller om man via forbedring af vejledninger og værktøjer 
kan reducere den givne usikkerhed med en minimal ekstra ressourceindsats. 
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3 Omkostninger for den fysiske handel 
I dette kapitel beskrives principperne for opgørelse af omkostningerne i den fysiske handel. 

3.1 Bankernes omkostninger 

Indrapporteringspunkter 
I indrapporteringsskemaet skelnes der mellem omkostninger ved at være dankortudsteder 
og omkostninger ved at være kontoførende bank for butikkerne. Førstnævnte kategori udgør 
langt hovedparten af bankernes omkostninger og indeholder følgende hovedposter: 

 Kortproduktion/-stamdata: 

- Oprettelse af kortstamdata for nye dankortkunder 

- Produktion, udsendelse og aktivering af nye Dankort og udstedelse af pinkoder. 

 Transaktionsbehandling/-kontrol: 

- Bogføring af dankorttransaktioner på kundens konto 

- Dankorttransaktionernes andel af udsendelsen af kontoudtog. 

 Kundeservice og kortadministration: 

- Almindelige kundeforespørgsler i relation til Dankortet i filialer og kundecentre 

- Spærring af Dankort. 

 Indsigelsesbehandling og tab 

- Registrering og behandling af indsigelser 

- Tab som følge af dækningsgarantien og tredjemands misbrug af Dankort (udsteders 
tab). 

 Generel drift og udvikling: 

- Opdatering af kortholderregler og andre informationsaktiviteter vedrørende Dankortet 

- Bankernes egne omkostninger til drift og udvikling af egne dankortrelaterede syste-
mer og processer. 

Der foretages hertil en modregning af indtægter ved bl.a. hastebehandlinger, udsendelse af 
kontoudtog på papir og udsendelse af erstatningskort. På grund af forskellige prisstrukturer 
varierer indtægternes størrelse på tværs af bankerne. 
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Opregning og fordeling på den fysiske og øvrige handel 
Der indgår følgende elementer i opregning til en samlet omkostning for Dankortet: 

 Der foretages en opregning til en samlet omkostning pr. datacentral baseret på forskelli-
ge opregningsparametre pr. indberetningspunkt (f.eks. kortoprettelser, kortmasse og 
dankorttransaktioner). 

 Der foretages et fradrag for omkostninger til Visa-andelen af Visa/Dankortet. Man benyt-
ter både kortmasseandel og transaktionsandel til at opgøre fradraget. 

KPMG har efterprøvet de indre sammenhænge i opregningen og vurderer, at de anvendte 
opregningsparametre er passende. 

Ved beregningen af den fysiske handels andel af omkostningerne til driften af Dankortet hen-
føres først eventuelle direkte omkostninger til den fysiske handel og den øvrige handel. I ind-
rapporteringsskemaet er indsigelsesbehandling f.eks. opdelt på fysisk handel og øvrig han-
del, og pinkodeudstedelser er relateret til den fysiske handel. De resterende omkostninger 
bliver herefter fordelt efter transaktionsandelen. 

Da alle banker i undersøgelsen indmelder deres misbrug og tab på Dankortet til Nets, opgør 
Nets disse poster specifikt for den fysiske handel for samtlige banker.  

Aktivitetsniveau 
Tabel 2 viser, at både kortmassen og det samlede antal dankorttransaktioner er steget fra 
2010 til 2012. 

Tabel 2. Kortmasse og transaktioner i 2010 og 2012 

 

KPMG har som en del af gennemgangen bl.a. kigget på udviklingen i følgende enhedsom-
kostninger pr. datacentral, da dette tager højde for et ændret aktivitetsniveau: 

 Omkostning til kortproduktion/-stamdata pr. kortoprettelse 

 Omkostning til henholdsvis bogføring og kontoudtog pr. transaktion 

 Omkostning til kundeservice pr. kort 

 Omkostning pr. kortspærring. 

2010 2012 Ændring Vækst

Kortmasse (1.000 stk) 4.237 4.705 468 11%

Transaktioner i alt (1.000 stk.) 871.529 975.257 103.728 12%

Transaktioner pr. kort 205,7 207,3 1,6 1%
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3.2 Nets' omkostninger 
Nets' omkostninger kan grupperes i følgende hovedposter: 

 Direkte omkostninger: pinkoder, gebyrer, markedsføring og tab som følge af misbrug 
(indløsers tab) 

 It: drift og udvikling af kortsystemer og en andel af den fælles it-drift 

 Service: generel kundeservicering, indsigelsesbehandling og misbrugshåndtering 

 Produktadministration: styring og udvikling af dankortproduktet. 

Der er på samme måde som for bankernes omkostninger foretaget et fradrag for Visa-delen 
af Visa/Dankortet og sket en fordeling af omkostninger på fysisk handel og øvrig handel. 

KPMG har efterprøvet de indre sammenhænge i Nets' opgørelse af omkostningerne for den 
fysiske handel, herunder om fradragene til omkostningerne er relevante og tilstrækkelige. 
Der er ikke foretaget kontrol af, om produktregnskabet for Dankort er opgjort korrekt. 

3.3 Resultat 
Undersøgelsen for 2012 viser, at nettoomkostningen til driften af Dankortet i den fysiske 
handel i 2012 udgør 618 mio. kr. Dette svarer til en stigning på 28 mio. kr. eller 5 % fra 2010 
til 2012. 

Nettoomkostningen pr. kort falder fra 139 kr. i 2010 til 131 kr. i 2012. Faldet i omkostningen 
skyldes, at kortmassen er steget med 11 %. 

Det er vores vurdering, at der er indregnet de relevante omkostninger i forhold til driften af 
Dankortet i den fysiske handel. Tilsvarende er det vores vurdering, at det via grupperingen af 
omkostningerne, aktivitetsregistreringerne og de beregnede enhedspriser er muligt at forkla-
re udviklingen i omkostningerne fra 2010 til 2012. 
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