
RENTENYT
DER LÆGGES OP TIL STIGENDE RENTER I 2011 I EUROPA, 

MEN IKKE I USA

Udmeldingerne fra den amerikanske centralbank har i den for-
løbne del af 2011 tegnet et billede af, at den korte, tonean-
givne rente i USA forventes uændret til ind i 1. halvår 2012. 
Når banken ser på nøgletal for ledigheden, boligmarkedet og 
inflationen, er der ikke umiddelbar fare for, at der kommer for 
megen fart på amerikansk økonomi i 2011. 

Ledigheden er godt nok faldende, men meget langsommere end 
det normalt er set efter recessioner. Boligmarkedets nedtur fra 
2007 har været dyb og alvorlig, men der er nu mindre stigninger 
i såvel boligpriser som i antal solgte boliger. Der er dog fortsat 
lang vej op til et normalt niveau for boligmarkedet i USA. 

I dette nummer finder du nyheder om

 Rentenyt – Stigende rente i Europa

  Rente- og valutaforventninger 2010:  

Hvad forventede markedet og hvordan blev det så?

  KommuneKredits regnskab for 2010

 Leasing af redningsmateriel 

  Ny hjemmeside

 Nyt om el-biler

 Nye afdelingschefer i KommuneKredit

KOMMUNEKREDIT
INFORMATION

N
R

. 1
 · 

M
A

R
. 2

0
1

1

Fortsættes næste side



2KOMMUNEKREDIT INFORMATION

Til gengæld er centralbanken ikke så bekymret for stigende 
 inflation, da stigningen i råvarepriserne kun i begrænset omfang 
har ramt forbrugerpriserne. Endvidere er der stadig megen ledig 
kapacitet i den amerikanske økonomi, så prisstigninger i råvare-
ledet ikke i første omgang vil blive bragt videre til forbrugerne. 

Mens de korte renter i USA har været stabile gennem længere 
tid, har der været anderledes stigende renter i den lange ende 
af markedet. Rentestigningerne skyldes primært, at de øko-
nomiske nøgletal har forbedret sig mere end forventet. Når så 
samtidig råvarepriserne er stigende, har det forstærket ten-
densen til højere renter. 

Markedet ser en vækst i USA på i underkanten af 3,5-4 pct. i år, 
hvor den længe ventede forbedring af boligmarkedet og ledig-
heden stadig trækker ud. Til gengæld er der fremgang i næsten 
alle øvrige sektorer af økonomien. Med stigningerne i de lange 
renter er det markedets vurdering, at der skal yderligere økono-
misk fremgang i USA til for yderligere at løfte renterne herfra. 

USA er det toneangivne land i de finansielle markeder, hvilket 
får renteudviklingen i USA til at smitte af på andre rentemarke-
der, herunder EUR-markedet. EUR-markedet afviger fra USD-
markedet ved, at ECB allerede nu indikerer, at den korte rente 
kan blive hævet i april 2011. Det kommer efter, at ECB efter 
mødet den 3. marts overraskede ved at udtale, at banken så 
med ”stærk årvågenhed” på den seneste økonomiske udvik-
ling. Netop det ordvalg har ved tidligere lejligheder betydet, at 
renten på det efterfølgende møde (her 7. april) vil blive hævet. 
Hvis forhøjelsen bliver på 0,25 pct., vil det bringe renten op på 
1,25 pct. Renteforhøjelsen kommer 4-5 måneder tidligere end 
forventet. Det er de stigende energipriser, der gør, at ECB nu 
ventes at gribe til rentevåbnet. 

ECB’s rente har siden maj 2009 ligget på 1 pct., og der lægges 
nu op til en serie af renteforhøjelser i 2011. Hvor mange og 
hvor hurtigt er markedet lidt uenige om, men udover den ven-
tede forhøjelse i april, ligger det til 2-3 yderligere forhøjelser på 
0,25 pct., således at året forventes at slutte med en ECB-rente 
på 1,75-2 pct. 

Reaktionen i markedet har været en stigende EUR-kurs mod 
stort set alle andre valutaer, og en stigende rente i den korte 
ende af markedet. Stigningen i markedsrenterne kan fortsæt-
te nogen tid, da usikkerheden om antallet af rentestigninger 
gør investorerne nervøse, hvorfor de sælger korte obligationer. 

Set fra Tysklands side er en renteforhøjelse passende. Set fra 
de sydeuropæiske lande er det ikke det rette tidspunkt med en 
rentestigning nu, hvor flere lande kæmper for at komme ud af 
gældkrisen. Samtidig vurderes det underliggende inflationspres 
via lønninger at være begrænset, da langt hovedparten af EU-
landene stadig har megen ledig kapacitet og en høj ledighed.

Fredag den 11. marts var der ekstraordinært møde i det Euro-
pæiske Råd (eurolandenes regeringschefer). På mødet skulle 
Rådet tage stilling til det seneste udkast til den fransk-tyske 
europagt, der blev lagt frem på mødet i Rådet i starten af febru-
ar. Europagten drejer sig om en mere koordineret finans politik 
i årene fremover med konkrete forslag til, hvilke områder der 
kunne foreslås at have ens regler for alle Eurozonelandene.  Det 
er bl.a. at tilpasse tilbagetrækningsalderen i takt med den sti-
gende forventede levetid, en løntilbageholdenhed i den offent-
lige sektor, og at landene skal sørge for at have en tilstrækkelig 
stærk økonomi til at håndtere de kommende store udfordringer 
med pensioner og sociale ydelser. Det er vigtigt at understrege, 
at ovenstående regler skal indarbejdes i de enkelte landes lov-
givning, hvilket giver mulighed for individuel fortolkning.

Markedet ser europagten som Tysklands (og Frankrigs) be-
tingelse for at være villige til at finansiere en udvidelse at 
den europæiske krisefond, så lande som Portugal, Spanien 
og måske Italien også kan få del i fondens midler. Lande som 
Græken land og Irland har allerede fået tilført likviditet fra fon-
den. Pagten ses som et vigtigt skridt til at få bedre orden på 
de offentlige finanser i hele Eurozonen indenfor en over skuelig 
årrække. Når man ser på ECB’s advarsel om, at der skal komme 
styr på gælden i Eurozonen, kommer pagten på et godt tids-
punkt, selv om det vil tage mange år at få ryddet op i den euro-
pæiske statsgæld.  

I Danmark er de korte renter steget i takt med de europæ-
iske efter ECB’s overraskende udmelding. Renterne på de 
korte løbe tider er steget i forventning om, at Nationalbanken 
vil følge ECB med en renteforhøjelse af udlånsrenten på 0,25 
pct. fra de nuværende 1,05 pct. Dette har fået de korte mar-
kedsrenter til at stige samtidig med, at rentekurven er blevet 
fladere.  Valutamæssigt er DKK stabil mod EUR, som næsten 
den eneste valuta. Det viser også, at markedet stadig har tiltro 
til Nationalbankens fastkurspolitik. Det ventes, at markeds-
renterne vil følge udviklingen i de europæiske renter tæt, og 
det vil betyde fortsat stigende, korte renter.

RENTENYT...
Fortsat fra forsiden
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Fortsættes næste side

Rente- og valutaforventninger er som bekendt ikke en eksakt 
videnskab, men snarere en opsummering af begivenheder – 
kendte som ukendte – i kombination med de økonomiske læ-
rebøger, der prøver at fortælle os, hvad der kan forventes i det 
kommende år. Ofte er der forskel – nogen gange stor – på det 
markedet forventer ved årets start, og det som faktisk sker i 
årets løb. Vi vil her prøve at opsummere de forventninger, mar-
kedet havde til udviklingen i starten af 2010, og sammenligne 
med de fakta, vi har set ultimo 2010.

Forventningerne til renteforhøjelser fra den amerikanske cen-
tralbank, ECB og den schweiziske centralbank varierede i star-
ten af 2010. I USA var der forventning om uændret rente i hele 
2010, og det har faktisk holdt stik. I USA forventes først en 
rentestigning i 2012. De korte amerikanske markedsrenter har, 
set over året, kun vist en lille stigning og er fortsat meget lave.

Det var ventet, at ECB ville hæve renten midt i 2010, da den øko-
nomiske udvikling så bedre ud, og inflationen kun forventedes 
at stige langsomt – det var inden olieprisen begyndte at galop-
pere derudaf. Det viste sig ikke at være korrekt, da ECB holdt 
renten i ro i hele 2010. Nu peger alt på, at ECB hæver renten til 
april med 0,25 pct. De korte markedsrenter i Eurozonen har væ-
ret stigende over året, da ECB gradvist har fjernet nogle af de 
stimulanser, der har holdt den korte markedsrente kunstigt lav 
under finanskrisen. De nuværende korte markedsrenter passer 
bedre med den nuværende forventning om stigende ECB-renter.  
Det helt store emne i 2010 var gældskrisen, hvor først Græken-
land og siden Irland fik økonomisk støtte. Det har også været 
en medvirkende årsag til den uændrede rente fra ECB i 2010.

Den schweiziske centralbank har ikke i 2010 ændret den tone-
angivne rente. Markedet havde ventet en forhøjelse i 2. halvår, 

RENTE- OG VALUTAFORVENTNINGER 2010
HVAD FORVENTEDE MARKEDET OG HVORDAN BLEV DET SÅ?

da den økonomiske udvikling i Schweiz var foran udviklingen i 
Eurozonen. De korte markedsrenter i Schweiz har udviklet sig 
anderledes end udviklingen i USA og Eurozonen. Her er der set 
et fald i 1. halvår 2010 og en meget stabil udvikling i resten af 
året i takt med, at forventningen om en renteforhøjelse blev 
udskudt til september 2011. 

På valutasiden er der sket en del mere, når man ser på udvik-
lingen i CHF mod EUR og DKK. I starten af 2010 var der fortsat 
kraftigt opkøb af CHF i valutamarkedet fra centralbanken for at 
imødegå en stigning af CHF, mens kursen lå i overkanten af kurs 
500 mod DKK. I løbet af året er kursen steget fra kurs 500 i til 
en top i december på kurs 600. Stigningen skyldes i høj grad, at 
centralbanken ikke længere ville holde kursen på CHF nede og 
dermed opgav opkøb af CHF i markedet. Herudover har Schweiz 
igen været den sikre havn, når der var uro i markedet. Det var 
særligt udtalt i forbindelse med den voksende gældskrise i 
 Eurozonen.

I Danmark var forventningerne i starten af 2010, at National-
banken ville følge ECB med renteforhøjelser, men faktisk 
sænkede Nationalbanken renten i flere omgange, så for-
skellen til ECB’s udlånsrente faldt til kun 0,05 pct. I 2. halvår 
af 2010 blev DKK svækket mod EUR, og Nationalbanken 
valgte i flere omgange at hæve indlånsrenten med 0,10 pct.  

I takt med Nationalbankens indsnævring af renteforskellen til 
EUR i starten af året faldt også den korte danske markeds-
rente. Siden juni har renten været svagt stigende i takt med, 
at markedsrenterne i Eurozonen var stigende. Markedet ser nu 
renteforhøjelser i takt med stigninger i ECB’s rente i løbet af 
2011 og kun en begrænset udvidelse af renteforskellen mel-
lem markedsrenterne i EUR og DKK.

KOMMUNEKREDITS REGNSKABSRESULTAT 
FOR 2010
KommuneKredit fastholdt i 2010 sin position som den abso-
lut førende långiver til den kommunale sektor, idet bankernes 
inter esse i at yde lån til kommunerne på de renteniveauer, 
KommuneKredit kan tilbyde, har været begrænset. Betydnin-
gen af at kommunerne har deres eget finansieringsselskab, 
der kan tilbyde stabil og billig finansiering, er således yderligere 
understreget.
 
Bruttoudlånet udgjorde i 2010 34,8 mia. kr. mod 30,8 mia. kr. 
Nettoudlånet udgjorde 20,9 mia. kr. mod 14,8 mia. kr. i 2009. 
Væksten i nyudlånet skyldes flere faktorer.

For det første fik kommunerne i 2010 tildelt en ekstraordinær 
lånepulje på 4,3 mia. kr. med henblik på at øge investerings-
niveauet og dermed fremme beskæftigelsen i byggesektoren.

For det andet har forsyningssektoren øget sin låntagning 
bl.a. som følge af øgede investeringer i energiforsyning. End-
videre skulle den kommunale vand- og spildevandsforsyning 
senest den 1. juli 2010 være udskilt i særlige kommunalt 
ejede selskaber, hvor kommunerne fik mulighed for at yde ga-
ranti for lånoptagelsen. Finansiering af vand- og spildevands-
forsyningen er dermed ikke længere en del af den kommunale 
låntagning.

Der blev endvidere gennemført låneomlægninger for 13,9 mia. 
kr. Disse omlægninger har bl.a. haft til formål at sammenlægge 
lån til mere overskuelige låneporteføljer og gennem løbetids-
forlængelser at skabe et større politisk råderum i kommuner 
og regioner.
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Koncernens nettorenteindtægter udgjorde 453 mio. kr. i 2010 
mod 350 mio. kr. i 2009. Det bemærkes, at der i 2009 blev foreta-
get en rentekorrektion med 142 mio. kr. til KommuneKredits lån-
tagere. Når sammenligningstallet for 2009 korrigeres for dette, har 
der reelt set været et fald i nettorenteindtægterne på 39 mio. kr. 
som altovervejende skyldes lavere renteindtægter på egenbehold-
ningen af værdipapirer som følge af det lave renteniveau i 2010.

Koncernens resultat før skat blev på 411 mio. kr. mod 255 mio. 
kr. i 2009. Det forøgede overskud kan altovervejende henføres 
til indtjening på værdiregulering af værdipapirer og finansielle 
instrumenter m.v. på 47 mio. kr. Årets resultat efter skat blev 

på 309 mio. kr., der henlægges til egenkapitalen. Egenkapita-
len steg fra 4,4 mia. kr. ultimo 2009 til 4,7 mia. kr. ultimo 2010. 
Egenkapitalen udgjorde ultimo 2,8 pct. af aktiverne mod 3,1 
pct. i 2009. KommuneKredits langsigtede målsætning for egen-
kapitalen er i størrelsesordenen 3,0 pct., idet dette anses for 
passende til at understøtte koncernens aktiviteter.

KommuneLeasing, KommuneKredits 100 pct. ejede dattervirk-
somhed, havde i 2010 et overskud efter skat på  7,7 mio. kr.   
Til- og afgang af leasingudlån har i 2010 været stort set ens, såle-
des at det samlede leasingudlån udgjorde 2,8 mia. kr. ultimo 2010.

Køb af redningsmateriel – stigevogne, slange tendere, ambu-
lancer m.v. – kan være likviditetsmæssigt en stor belastning 
for kommunerne. Eksempelvis koster en stigevogn, med de 
krav, der er til bestykning og virkningsgrad, ca. 3,5 mio. kr. 
 Finansiel leasing af materiellet, kan derfor være en rigtig god 
måde at fordele investeringen over flere år, således at materi-
ellet betales i takt med brugen af udstyret.

Også kommuner som har udliciteret redningsopgaven, f. eks. til 
Falck, har haft økonomisk fordel ved selv at anskaffe rednings-
køretøjerne via leasingfinansiering hos KommuneLeasing, og 
herefter stille køretøjerne til rådighed for Falck. I og med, at det 
nu er kommunen, der stiller køretøjerne til rådighed for Falck, er 
de samlede omkostninger til redningsberedskabet blevet mindre 
som følge af den billigere finansiering.

Udover den økonomiske fordel i forbindelse med en billigere 
 finansiering oplyser kommunerne, at de står i en mere gunstig 

forhandlingssituation ved nyt udbud af redningsopgaven, idet 
de selv har brugsretten over køretøjerne.

KommuneLeasing kan tilbyde attraktiv leasing af materiellet 
også i perioder på 10 år eller mere. I forbindelse med leasing af 
materiellet tilbyder KommuneLeasing at udarbejde eventuelle 
investeringsbudgetter, der omfatter udskiftning af køretøjer 
over en lang årrække, alt sammen til stor hjælp for rednings-
beredskabets planlægning.

Skal kommunens redningsopgaver i udbud og det kommunale 
beredskab skal byde på opgaven, så kontakt Kommune Leasing. 
Sammen finder vi den bedste finansieringsløsning.

Få mere information hos seniorrådgiver John Stævngaard, tlf. 
3369 7627 e-mail: kleas@kommuneleasing.dk.

LEASING AF REDNINGSMATERIEL

KommuneKredit
Kultorvet 161175 København K

Telefon 33 11 15 12
kk@kommunekredit.dk

www.kommunekredit.dk

CVR nr. 22 12 86 12

ÅRSRAPPORT 2010

BERETNING & REGNSKAB

Fortsat fra forrige side
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På KommuneKredits hjemmeside har alle kunder adgang til at 
se oversigter over egne lån, ydelsesoversigter, indfriede lån og 
eventuelle andre hæftelser. Der er ligeledes mulighed for at 
foretage udtræk over de forventede betalinger til Kommune-
Kredit til brug for budgetteringen.

Adgangen til de forskellige oplysninger er nu gjort mere over-
skuelig og intuitiv, så man hurtigere kan finde de ønskede 
oplysninger. Endvidere er de enkelte rapporter/udtræk gjort 
mere informative. 

Eksisterende brugernavn og password kan fortsat benyttes.

FORBEDRET ADGANG TIL AT SE EGNE LÅN  
PÅ HJEMMESIDEN
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I mange år er der blevet talt om el-biler, men der har været få 
biler på markedet. 2011 bliver formentlig året, hvor dette vil æn-
dre sig. Store bilproducenter som Citroën, Mitsubishi, Peugeot, 
Nissan og Renault har offentliggjort, at de i løbet af året vil intro-
ducere 100 pct. batteridrevne personbiler på markedet. 

Med introduktionen af de nye el-biler er der ikke længere tale 
om niche-biler, men om reelle alternativer til benzin- og diesel-
drevne biler. Som eksempel blev Nissan Leaf i slutningen af 
2010 kåret til årets bil i Europa 2011 i konkurrence med mar-
kedets ledende benzin- og dieselbiler.

Personbiler
Mitsubishi, Peugeot og Citröen har i samarbejde udviklet 
hver deres version af en fire personers el-bil. Reelt adskiller 
de sig stort kun i individuelt design af kofangere og lygter. 
Mitsubishi I-MiEV, Peugeot iOn og Citröen C-Zero, som de tre 
søstre hedder, er fuldt udstyret med ESP, 6 airbags, aircon-
dition, m.m.

Som de næste er Nissan klar med deres Leaf. Bilen minder af 
udseende og i oplevelse mest som en ”almindelig” familiebil i 
”Golf-klassen” bortset fra den lydløse køreoplevelse.

Fra 3. kvartal forventes Renault at være klar med deres første 
el-bil, Fluence. Her vil der også være tale om en bil i familie-
størrelse, som forventes prissat særdels attraktivt af den dan-
ske Renault importør.

Bilen kommer som sedan ligeledes i ”Golf-klassen” og er i stør-
relse som Renault Megane.

Varebiler
KommuneLeasing ser et stort potentiale for små og mellem-
store el-varebiler i kommunerne. På det danske marked udbydes 
der allerede flere forskellige varebiler og minibusser, som er om-
bygget til elektrisk drift. Vores klare anbefaling er dog at springe 
de ombyggede biler over og vente på de fabriksbyggede biler.

Det forventes, at både Citroën og Peugeot vil være klar med en 
el-version af Berlingo/Partner senere på året. Berlingo/Partner 
benytter en ældre batteriteknologi og er bygget i samarbejde 
med den franske bilbygger Venturi til det franske postvæsen, så 
til trods for ombygningen forventes det at blive en pålidelig vare-
bil. Under test har bilen tilbagelagt en tur fra Shanghai til Paris. 

Sidst på året forventes Renault klar med en el-version af Re-
nault Kangoo. Denne vil være den første varebil, der er bygget 
100 pct. af en kendt bilfabrik. Renault Kangoo vil være udsty-
ret med den nyeste batteriteknologi, lithium-ion, som kendes 
fra f.eks. mobiltelefoner, håndværktøj og bærbare computere. 
Bilen vil have en rækkevidde på 160 km. 

For de små varebiler vil de forholdsvis tunge batterier ikke få 
betydning for bilens lasteevne og indvendige mål. Batterierne 
vil blive placeret under gulvet, hvilket giver et lavt tyngdepunkt 
og sikrer, at varerummets kapacitet er intakt. 

I 2012 forventes det, at flere bilfabrikker vil introducere el-
varebiler på det danske marked heriblandt en el-dreven Ford 
Transit Connect samt forskellige VW modeller.

Kontakt KommuneLeasings bilteam på telefon 3315 4464 
 eller via e-mailadr.: bil@kommuneleasing.dk for yderligere in-
formationer.

NU KOMMER EL-BILERNE PÅ GADEN
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KOMMUNEKREDIT INFORMATION

Yderligere eksemplarer af KommuneKredit Information 
kan rekvireres hos KommuneKredit eller downloades i 
PDF-format 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@kommunekredit.dk
www.kommunekredit.dk

Ansvarshavende redaktør:
Adm. direktør Søren Høgenhaven

I redaktionen:
Direktør Johnny Munk
Leasingchef Frank Hammer

Redaktionen er afsluttet d. 14. marts 2011

ORGANISATIONSÆNDRING I KOMMUNEKREDIT
PR. 1. APRIL 2011 GENNEMFØRER KOMMUNEKREDIT FØLGENDE  

ORGANISATIONSÆNDRING:

Jette Moldrup udnævnes til af-
delingschef for Udlånsafdelingen 
med ansvar for rådgivning og be-
tjening af alle KommuneKredits 
kunder. Med udnævnelsen styrkes 
afdelingens kompetence indenfor 
rådgivning, finans- og derivatområ-
det. Jette Moldrup har hidtil været 
afdelingschef for Treasury-teamet 
og haft ansvaret for likviditet og 
investeringer og indgår fortsat i 
KommuneKredits ledergruppe. 

Eske Hansen udnævnes til afde-
lingschef for Finansafdelingen og 
får dermed ansvaret for alle Kom-
muneKredits funding- og inve-
steringsaktiviteter. Eske Hansen 
har hidtil være afdelingschef for 
Funding-teamet og haft ansva-
ret for KommuneKredits funding-
aktiviteter og indgår fortsat i Kom-
muneKredits ledergruppe.

Morten Dresling flytter i forbindel-
se med organisationsændringen til 
Finansafdelingen. I Finansafdelin-
gen skal Morten Dresling arbejde 
med investeringer, analyse og likvi-
ditetsstyring. Morten Dresling har 
hidtil været senior kunderådgiver 
i KommuneKredits Udlånsafdeling 
og specielt arbejdet med Kommu-
neKredits rådgivningskoncept.


