
HAR EUROEN EN FREMTID?

Som en del af gældsaftalen med Grækenland fra maj 2010 
er det meningen, at Grækenland skal have udbetalt yder
ligere EUR 8 mia. i oktober 2011. En forudsætning herfor er,  
at grækerne lever op til de krav, der er i aftalen ved
rørende  størrelsen af underskuddet på statsbudgettet. End
videre skal Grækenland udarbejde tiltag for yderligere at  
begrænse underskuddet i de kommende år. 

De seneste ugers forhandlinger mellem EU, valutafonden (IMF) 
og Grækenland om forudsætningerne for den kommende ud
betaling har været vanskelige, da grækerne ikke har levet op 
til deres del af aftalen, og markedet er blevet nervøst for den 
stigende risiko for en græsk statsbankerot og en mulig afsmit
ning til andre lande. 

I dette nummer finder du nyheder om

 Har euroen en fremtid?

 Godt halvårsresultat for KommuneKredit

  KommuneKredits udlånspriser er igen sat ned

  KommuneKredit udsteder obligationer for USD 1 mia.

  Ny mulighed for konvertering af 4 procents 

obligationslån

  Ny webløsning til egne leasingdata på  

www.kommuneleasing.dk
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Der er specielt i Tyskland, men også i andre lande, en voksende 
modstand, dels mod at give de gældsramte sydeuropæiske 
lande yderligere likviditet, og dels uenighed om hvordan ECBs 
rolle skal være. ECB har efter sommeren opkøbt lange stats
obligationer i de gældsramte lande, særligt i Spanien og Italien 
for at presse renten ned. Det er delvis lykkedes.

Kombinationen af disse forhold har i den seneste tid fået euro
en til at svækkes betydeligt mod USD, samtidig med at ren
terne på tyske statsobligationer er faldet yderligere. Det har 
fået renteforskellen til f. eks. Italien til at udvides på trods af, 
at ECB har opkøbt lange, italienske statsobligationer. Positivt 
for EUR er, at Tyskland og Frankrig medio september slog fast, 
at Grækenland ikke skal forlade EURsamarbejdet til trods for 
deres økonomiske problemer. 

Usikkerheden i markedet om Grækenlands situation er på 
trods af disse forsikringer stor, og den er ikke blevet mindre, 
når man ser på den løbende diskussion om mulig sikkerheds
stillelse for godkendelse af yderligere hjælp til Grækenland. 
Det er især Finland, Holland og Østrig, der ønsker pant i græske 
aktiver for at låne dem flere penge. 

På et møde mellem EU's finansministre i weekenden 17.18.  
september med deltagelse af ECB og den amerikanske finans
minister kom der ikke nye brugbare løsninger på bordet. Ameri
kanernes anbefaling af en mangedobling af den europæiske 
hjælpefond på EUR 440 mia. – for at undgå et sammenbrud for 
Eurozonen – blev afvist af de europæiske lande.

Hidtil har markedet fokuseret på besparelser i de gældsramte 
lande for at hjælpe dem ud af krisen. Det engelske tidsskrift 
”The Economist” skriver i en analyse den 17. september, at øget 
vækst er den bedste vej ud af krisen, da besparelser sænker 
væksten og gør det umuligt at slippe ud af gældskrisen. I ste
det anbefaler analysen, at landene iværksætter strukturelle 
reformer (heriblandt senere pensionsalder) og privatiseringer 

af offentlige selskaber samt afbureaukratisering af den of
fentlige sektor. Det ventes at skabe den nødvendige vækst for 
at kunne reducere de store budgetunderskud. 

Analysen fokuserer på yderligere tiltag for at dæmme op for 
krisen. Det er en form for kontrolleret konkurs for Grækenland 
og en ubegrænset støtte fra den europæiske hjælpefond og 
ECB til de øvrige gældsramte – men solvente – lande. Des
uden er det vigtigt, at der udarbejdes planer for at undgå, at 
de europæiske banker, der har store beholdninger af græske 
statsobligationer, går konkurs. Der skal fokuseres på økono
misk vækst fremfor besparelser og – vigtigst af tiltagene – skal 
der sættes et system i værk, der kan forhindre at en lignende 
krise kan opstå igen.

I tilfældet Grækenland fremhæver analysen, som nævnt en 
form for kontrolleret konkurs, hvor de største udfordringer er 
at undgå en græsk udmeldelse af euroen og at sikre en redning 
af de banker, der har størst beholdning af græske statsobliga
tioner. Den ubegrænsede økonomiske støtte til de solvente 
og gældsramte lande bør være tilstrækkeligt til at undgå, at 
en eventuel græsk konkurs smitter af på andre lande. På kort 
sigt er det primært ECB, der kan sikre den nødvendige likviditet 
samt opkøbe statsobligationer for at presse renten ned. 

Der er i Eurozonen en fælles rentepolitik, og på længere sigt 
ser markedet også en tættere koordineret finanspolitik for at 
holde sammen på Eurozonen. Det vil kræve ændringer af eksi
sterende traktater og indførelse af nye. Det er sandsynligvis 
ikke populært i befolkningerne i mange lande, herunder særligt 
i Tyskland. Alternativet til ikke at foretage en tættere økono
misk integration ser markedet som en opbrydning af Euro zonen 
og en opløsning af EUR, hvilket i markedets optik er langt værre 
end tættere integration. Med en koordineret finanspolitik vur
derer markedet, at euroen trods de nuværende problemer alli
gevel har en fremtid. Det er en langsigtet proces med mange 
bump på vejen – så der er lang vej til en varig løsning.

HAR EUROEN EN FREMTID?
Fortsat fra forsiden
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Bruttoudlånet i første halvår 2011 faldt med ca. kr. 4 mia. til 
kr. 14 mia. i forhold til første halvår 2010. Det skyldes hoved
sageligt et fald i konverteringsaktiviteten, idet Kommune Kredit 
i de senere år har tilskyndet til låneomlægninger i et stort antal 
kommuner med henblik på dels at reducere antallet af lån, og 
dels at opnå løbetidsforlængelser, hvor det var muligt. Denne 
aktivitet vil være faldende fremover.

Nettoudlånet er faldet med ca. kr. 800 mio., hvilket er mindre 
end forventet set i lyset af de store lånepuljer i 2010. Det skyl
des, at Indenrigs og Sundhedsministeriet har overført låne
tilsagn for kr. 1,8 mia. fra 2010 til 2011, således at det høje 
anlægsniveau kan opretholdes i 2011.

KommuneKreditkoncernen, inkl. KommuneLeasing A/S, realise
rede i 1. halvår 2011 et resultat før skat på 275 mio. kr. mod 201 
mio. kr. i 1. halvår 2010. Resultatet efter skat var 206 mio. kr. 
mod 150 mio. kr. i 1. halvår 2010. Stigningen i overskuddet skyl
des, dels at KommuneKredit i efteråret 2010 justerede sine ud
lånspriser, og dels øget indtjening på investeringsaktiviteterne.

Værdiregulering af udlån, funding og finansielle instrumenter 
udviste en gevinst på 19 mio. kr. mod en gevinst på 16 mio. 
kr. i 1. halvår 2010. Værdiregulering af værdipapirer udviste en 
negativ regulering på 12 mio. kr. mod en gevinst på 44 mio. kr. 
i 1. halvår 2010.
 
Der forventes et resultat for 2011 i niveauet 400 mio. kr. eks
klusiv kursreguleringer, hvilket er særdeles tilfredsstillende i 
forhold til målet, som er et resultat efter skat og korrektion for 
værdiregulering svarende til 320 mio. kr. 

Balancen er stort set uændret i forhold til ultimo 2010. Ud
viklingen i balancen er påvirket af to store indfrielser fra kom
muner på i alt ca. kr. 4 mia. KommuneKredits kapitaliseringen 
udgjorde ultimo juni 2011 2,9 pct. mod 2,82 pct. ultimo 2010. 
Stigningen skyldes dels den øgede indtjening, og dels at balan
cen er stort set uændret i forhold til ultimo 2010. 

GODT HALVÅRSRESULTAT FOR 
KOMMUNEKREDIT

I tredje kvartal 2011 har KommuneKredit nedsat udlånspriserne 
igen. Årsagen til denne positive udvikling er bl.a., at Kommune
Kredit har kunnet fremvise et solidt halvårsresultat ved udgan
gen af juni 2011. Samtidig har den internationale gælds krise i 
primært Sydeuropa og USA betydet, at store mængder likvidi
tet tilflyder det, man populært kan betegne som sikre investe
ringer eller ”sikker havn”.

KommuneKredit er en af de få institutioner som stadig har den 
bedste kreditvurdering, som kan opnås, og KommuneKredit 
har derfor status som ”sikker havn”. Der opstår derfor mulig
heder for at opnå billigere finansieringsrenter, når der er uro 
på de internationale kapitalmarkeder, og tilsvarende er der for 
KommuneKredit rigelig adgang til finansiering.

Der tales meget om bankkrise og svære finansieringsmulig
heder i banksektoren som følge af den finansielle krise, men 

der er altså ikke grund til bekymring, når det handler om den 
kommunale finansiering i Danmark.

KommuneKredits Udlåns Rente (KUR) er i løbet af september 
måned sat ned fra 1,70 pct. til 1,55 pct., og KommuneKredits 
aftalelån med variabel rente (Model A) er blevet relativt billige
re, svarende til 0,10 procentpoint i DKK pr. næste rentetermin. 

De øvrige udlånsprodukter er ligeledes blevet relativt billigere. 
Således kan der optages inkonvertible aftalelån med fast ren
te i 5 år til 2,15 pct., i 10 år til 2,90 pct. og i 25 år til 3,40 pct.*

Låntagere som har optaget lån i en af KommuneKredits 4 pct. 
obligationsserier anbefales at opsige lånene og omlægge lå
nene til aftalelån med lavere ydelser.

*renteindikationer for aftalelån med fast rente over 25 år med halvårlige ydelser pr. 9. september 
2011.

KOMMUNEKREDITS UDLÅNSPRISER  
ER IGEN SAT NED
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KOMMUNEKREDIT UDSTEDER OBLIGATIONER 
FOR USD 1 MIA.
KommuneKredit fortsætter strategien, der blev introduceret 
i 2007, med at udstede store og likvide obligationsudste
delser (benchmarkudstedelser) i udlandet. Den 23. august 
solgte Kommune Kredit derfor obligationer i det internationale 
kapital marked for i alt USD 1 mia. i en ny 3årig udstedelse. 
Obligationerne har en kupon på 0,75 pct. p.a. og udløber 2. 
september 2014.

KommuneKredit og de medvirkende banker havde fulgt mar
kedsudviklingen igennem en længere periode, og det blev 
besluttet at åbne for salget af obligationer om formiddagen 
den 23. august. Der var stor interesse for obligationerne fra 
investorerne, da KommuneKredit kun udsteder denne type af 
obligationer ca. en gang om året. Særligt centralbanker og of
ficielle institutioner viste stor interesse, og der blev lukket for 
tegningen af obligationerne samme eftermiddag.

I modsætning til 2010, hvor KommuneKredit udstedte en til
svarende 3årig obligation i USD for i alt USD 1,5 mia., havde 
KommuneKredit i år på forhånd valgt kun at udstede USD 1 
mia. Obligationerne blev hurtigt solgt til en bred kreds af inve
storer både med hensyn til geografi og investortyper. Central
banker og officielle institutioner stod for den største del af 
ordrene med 87 pct. af de samlede ordrer. De resterende 
obli gationer blev solgt til bl. a. banker, forsikringsselskaber og 
porte føljeforvaltere.

NY MULIGHED FOR KONVERTERING AF  
4 PROCENTS OBLIGATIONSLÅN
Renteniveauet er hen over sommeren faldet så meget, at det 
nu kan betale sig at konvertere obligationslån med 4 procents 
kuponrente. Disse lån kan derfor med fordel opsiges til kontant 
indfrielse pr. juni termin 2012.

KommuneKredit vil udsende konsekvensberegninger til de 
kunder, der med fordel kan opnå en besparelse. Beregningerne 
forventes udsendt i løbet af oktober måned.
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Adgangen til egne leasingdata kræver password og ad
gangskode, som kan bestilles ved at sende en mail til  
kleas@kommuneleasing.dk. Ved bestillingen af adgangskode 
bedes følgende oplyst:

 Alle kontaktoplysninger
 Hvilke leasingaftaler adgangen skal omfatte.  

NY WEB-LØSNING TIL EGNE LEASINGDATA  
PÅ WWW.KOMMUNELEASING.DK

Som et af de eneste leasingselskaber har KommuneLeasing 
i flere år tilbudt sine kunder adgang til egne leasingdata via 
www.kommuneleasing.dk . Da teknologien på den gamle hjem
meside var forældet, er alle data nu flyttet til en ny platform 

med tidssvarende teknologi og flere udviklingsmuligheder. 
Både design og brugervenligheden har i samme forbindelse 
fået et løft.

Adgangen til egne leasingdata giver brugeren et stort over
blik over alle leasingaftaler, herunder aftaledokumenter, 
leverandørfakturaer, faktureringer, betalinger, kontoudtog i 

for bindelse med oparbejdningsaftaler, afviklingsprofil samt 
årsopgørelser m.v. For leasede køretøjer er der endvidere mu
lighed for at se registreringsattesten.
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Udover det nye design vil du som bruger opleve mange nye 
funktioner i forhold til den gamle version herunder:

1. Mulighed for at få tilsendt glemt password via mail, hvis man 
allerede er oprettet som bruger.

2. Via søgefunktion har man bl.a. mulighed for at søge på køre
tøjers registreringsnummer eller aftalenummer.

3. Adgang til indfriede og udløbne aftaler.

4. Sortering af aftaler på status ( Tilbud, Etablering = aftaler 
under oparbejdning / indkøb, administration og arkiv ).
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5. Stigende/faldende sorteringsmulighed på aftalenummer, 
rammenummer, anskaffelsessum, bilregistreringsnummer og 
leasinggenstandens navn.

KommuneLeasing vil løbende udbygge og forbedre mulig
hederne på hjemmesiden. På længere sigt arbejder vi på, at 

leverancegodkendelser vil kunne foretages elektronisk via 
hjemmesiden.

Hvis du som bruger har en god ide eller et forbedringsforslag, 
vil vi meget gerne høre fra dig. 

KOMMUNEKREDIT INFORMATION

Yderligere eksemplarer af KommuneKredit Information 
kan rekvireres hos KommuneKredit eller downloades i 
PDFformat fra vores hjemmeside under Nyheder.

KommuneKredit Information udgives af:

KommuneKredit
Kultorvet 16
1175 København K
Telefon: 3311 1512
Telefax: 3391 1521

kk@kommunekredit.dk
kleas@kommuneleasing.dk
www.kommunekredit.dk

Ansvarshavende redaktør:
Adm. direktør Søren Høgenhaven

I redaktionen:
Direktør Johnny Munk
Leasingchef Frank Hammer

Redaktionen er afsluttet d. 19. september 2011


