
EFTER DET GRÆSKE VALG
DRACHMAGEDON UNDGÅET - MEN RISIKOEN BESTÅR

Der blev i søndags (17. juni) afholdt parlamentsvalg i Græken-
land igen. Det er det andet valg på kun 2 måneder, da der ikke 
kunne opnås enighed om regeringsdannelse efter valget i maj. 
Her, mandag formiddag, ser det ud til, at der er opnået et flertal 
i parlamentet for de partier, som er for fastholdelsen af de ved-
tagne besparelser og de aftaler, der er indgået mellem grækerne, 
EU og valutafonden (IMF). Det ventes nu, at lederen af det største 
parti – Samaras fra Nyt Demokrati – får til opgave at danne rege-
ring. Forventningen om en regering, der vil overholde de indgåede 
aftaler, har i første omgang beroliget markederne. EUR er styrket 
mod USD og holder sig stabil mod CHF. De korte renter ser uæn-
drede ud, mens de lange renter i Tyskland og Danmark er svagt 
stigende. På længere sigt er alle græske problemer dog ikke løst, 
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og flere usikkerhedsmomenter vil dukke op i forbindelse med de 
kommende regeringsforhandlinger.

For det første er der flere politikere, der ønsker en national sam-
lingsregering for at vise sammenhold og enighed i Grækenland. 
Regeringsdannelsen risikerer at trække ud og dermed igen skabe 
uro på de finansielle markeder. Samtidig har Nyt Demokrati i valg-
kampen lagt op til at få forlænget gældsaftalen med EU og IMF 
med 2 år. Det ventes ikke at falde i god jord hos Tyskland, så her 
er der en potentiel kilde til fornyet markedsuro. Finansminister-
mødet i EU torsdag den 21. juni kan give en indikation om, hvad de 
øvrige EU-lande har af holdning til en forlængelse.

For det andet har markedet opmærksomheden rettet mod udbe-
talingen af EUR 1 mia. til Grækenland i henhold til hjælpepakken. 
Beløbet er holdt tilbage af långiverne, indtil valget var overstået, 
og den afgåede regering har tidligere nævnt, at der kun er penge 
i statskassen til betaling af offentlige lønninger og pensioner til 
20. juli, så udbetalingen haster. Det ventes, at overvågningen af 
gennemførelsen af de græske spareplaner fortsætter, når en ny 
regering er tiltrådt.

Flere analytikere peger på, at selv om valget har skabt nogen 
klarhed over Grækenlands situation på den korte bane, så er den 
grundlæggende holdning, at grækerne fortsat har stærk mistillid 
til politikere, regering og den offentlige sektor i almindelighed. Der 

er en stærk mistillid til hinanden i erhvervslivet og blandt befolk-
ningen, hvilket ikke ændres på kort sigt. Ledigheden er 22 pct. 
og stigende, skattebetalinger bliver ikke indkrævet, og grækerne 
trækker penge ud af bankerne i stor stil. Markedet ser, at det 
græske samfund skal ændres fundamentalt over de kommende 
år, og spørgsmålet er, om det er muligt. Derfor er der en risiko for, 
at græsk økonomi på længere sigt ikke kan rejse sig på trods af 
alle besparelser og hjælpepakker. Dermed er der stadig risiko for 
en græsk udtræden af eurosamarbejdet.

På længere sigt vurderes det, at EU på topmødet den 28. og 29. 
juni starter en proces mod en finans- og bankunion, hvor det er 
Eurozonen i fællesskab, som beslutter finanspolitikken og regule-
ringen af bankerne. Markedet ser, at det er af afgørende betydning 
at få genetableret tilliden til EUR som valuta gennem en fælles 
finanspolitik, hvor alle lande afgiver suverænitet i den økonomi-
ske politik. Det ventes ikke at være den letteste opgave, men der 
ventes et oplæg på topmødet fra EU’s øverste embedsværk. Den 
største fare for dette projekt – udover modstand fra de enkelte 
EU-lande – er den lave økonomiske vækst i Europa de kommende 
år, der risikerer at bremse en yderligere integration i EU.

Usikkerheden i markedet gør, at det kan forventes, at renterne 
fortsat vil være på et lavt niveau i den kommende tid, men der 
kan også komme kraftige bevægelser afhængig af udtalelser og 
kommentarer fra centrale aktører i markedet.

EFTER DET GRÆSKE VALG
Fortsat fra forsiden

KommuneKredit og KommuneLeasing A/S har gennem nogen 
tid arbejdet på at fusionere for at opnå administrative bespa-
relser. På bestyrelsesmøderne i KommuneKredit og Kommu-
neLeasing A/S den 15. juni 2012 blev det endeligt vedtaget, 
at KommuneLeasing A/S fusioneres ind i KommuneKredit med 
regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2012.

Navnet KommuneLeasing forsvinder ikke, idet KommuneKredit 
– som binavn – fortsætter med at tilbyde leasingfinansiering 
gennem KommuneLeasing, der bliver en division (afdeling) af 
KommuneKredit. 

Fremtidige leasingkontrakter vil således blive indgået med 
”KommuneLeasing, en division af KommuneKredit”, og leasing-
tagerne vil ikke mærke nogen ændring.

Alle eksisterende leasingkontrakter overgår fra leasingselska-
bet KommuneLeasing A/S til foreningen KommuneKredit ved 
dennes leasingdivision KommuneLeasing. KommuneLeasing vil 
sørge for, at alle leasingaktiver med en ekstern registrering – 

ejendomme, skibe og biler – bliver omregistreret med ”Kommu-
neLeasing en division af KommuneKredit” som ejere.

KOMMUNEKREDIT FUSIONERET MED 
KOMMUNELEASING A/S
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I forbindelse med KommuneKredits fusion med KommuneLea-
sing A/S ændres KommuneKredits vedtægter, så Kommune-
Kredit kan drive leasingvirksomhed under binavnet ”Kommune-
Leasing”. Samtidigt ændres KommuneKredits valgperioder til 
at være 4-årige.

Siden oprettelsen i 1899 har KommuneKredits valgperioder 
været 6-årige, og valgsystemet har været udformet således, 
at halvdelen af bestyrelsen var på valg hvert tredje år, hvilket i 
dag synes uhensigtsmæssigt i forhold til de 4-årige valgperio-
der i kommuner og regioner.

Fra 2014 vil det være således, at valgene til KommuneKredits 
bestyrelse bliver 4-årige og følger de kommunale og regionale 

valgperioder med en tidsforsinkelse på 5 måneder, da man 
skal have tid til at vælge kandidater fra de nyvalgte kommu-
nalbestyrelser og regionsråd. Endvidere bliver det således, at 
hele bestyrelsen på 10 medlemmer – 8 valgt af kommunerne 
og 2 af regionerne – er på valg samtidigt. Alt i alt skulle det 
gerne give en bedre sammenhæng mellem valgresultaterne til 
kommunalbestyrelser og regionsråd og sammensætningen af 
KommuneKredits bestyrelse.

Når de nye vedtægter er trykt vil de blive udsendt til kommun-
er og regioner.

ÆNDREDE VALGPERIODER I KOMMUNEKREDIT 

NY SUCCESFULD OBLIGATIONSUDSTEDELSE 
FRA KOMMUNEKREDIT – 1 USD MIA. 
KommuneKredit fortsætter strategien med at udstede store 
og likvide obligationsserier i udlandet. Efter en periode med 
stabile markedsforhold i slutningen af april, gennemførte Kom-
muneKredit den 25. april 2012 endnu en 3-årig udstedelse på 
USD 1 mia. med en fast rente på 1 pct.

Der var en overvældende interesse for obligationerne fra man-
ge investorer, og allerede om morgenen den 25. april 2012 hav-
de de deltagende banker indsamlet potentielle købsordrer på 
obligationer for tæt på USD 1 mia., bl. a. fra asiatiske investo-
rer. Salget af obligationerne åbnede formelt om formiddagen, 

og i løbet af få timer var der modtaget ordrer for mere end USD 
1,3 mia. KommuneKredit besluttede derfor at lukke for yderli-
gere ordrer og fastsætte de endelige vilkår for obligationerne.

Den endelige udstedelse blev fastsat til USD 1 mia. og blev 
solgt til en bred kreds af investorer, bestående af mere end 40 
investorer fra hele verden. Det var især centralbanker, banker 
og forsikringsselskaber, der købte obligationerne. Der var en 
bred fordeling af investorerne på forskellige lande.

Obligationsudstedelsen er swappet til variable danske kroner.

Pensionskasse 7 pct.

Private Banking 18 pct.

Supranational 3 pct.

Virksomhed 1 pct.

Forsikring 1 pct.

Centralbank 49 pct.

Bank 13 pct.

Asset Manager 8 pct.

Afrika/Mellemøsten 8 pct.

Amerika 33 pct.

Asien 11 pct.

Danmark 16 pct.

Europa 32 pct.

Virksomhed 1 pct.Forsikring 1 pct.

Supranational 3 pct.Centralbank 49 pct.

Private Banking 18 pct.Bank 13 pct.
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Asien 11 pct.
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Centralbank 49 pct.

Bank 13 pct.

Asset Manager 8 pct.

Afrika/Mellemøsten 8 pct.

Amerika 33 pct.

Asien 11 pct.
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Virksomhed 1 pct.Forsikring 1 pct.

Supranational 3 pct.Centralbank 49 pct.

Private Banking 18 pct.Bank 13 pct.

Pensionskasse 7 pct.Asset Manager 8 pct.

Danmark 16 pct.
Afrika/
Mellemøsten 8 pct.

Amerika 33 pct. Europa 32 pct.

Asien 11 pct.
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EU har som led i bekæmpelsen af klimaforandringer etableret 
ELENA (European Local Energy Assistance). Projektet er et 
tilskuds- og låneprogram og skal støtte EU landene i at opnå 
”20-20-20” målsætningen inden for 2020:

 Reducere udledningen af drivhusgasser med 20 pct. og/eller
 Forøge andelen af vedvarende energi af energiforbruget 

med 20 pct. og/eller
 Forbedre energieffektiviteten med mindst 20 pct.

ELENA tildeler støtte til at forberede investeringer til klima-
bekæmpelsen. ELENA støtten kan dække op til 90 pct. af 
de omkostninger, der er forbundet med at forberede større 
energibesparende foranstaltninger på offentlige ”enheder”. 
Målgruppen for ELENA vil derfor typisk være regioner og kom-
muner.

Eksempler på støtteberettigede investeringer er:

 Istandsættelse af offentlige bygninger med henblik på ener-
gibesparelse

 Forbedringer med solenergi
 Mere klimavenlig offentlig transport
 El-biler
 Infrastruktur til brændstofpåfyldning af alternativer til ben-

zindrevne biler
 Trafikregulering (hvis det medfører en klimagevinst)
 Biogas og renovation

Programmet administreres af EIB (European Investment Bank) 
og andre udvalgte banker, herunder den tyske KfW bankgruppe. 

EIB
Ansøgere har mulighed for at gå i direkte dialog med EIB, der 
tilbyder finansiering af den endelige investering. EIB behandler 
kun store projekter med investeringer over EUR 50 mill.
Det er muligt at søge om støtte (tilskud) til projektforberedel-
sen i EIB, men finansieringen af investeringen kan ske hos en 
lokal långiver, f. eks. KommuneKredit.

KfW bankgruppe mfl.
KfW bankgruppe skal samarbejde med en lokal operatør (f. eks. 
KommuneKredit), og tilbyder kun en samlet pakke i form af 
støtte til projektforberedelsen og finansiering. KfW behandler 
kun projekter med investeringer under EUR 50 mill.

KommuneKredit er ved at etablere et samarbejde med KfW, 
således at det er muligt at optage finansieringen i Kommune-
Kredit.

I forbindelse med ansøgning, vil der blandt andet blive ta-
get hensyn til ansøgeren (herunder evnen til at gennem-
føre investeringen), investeringsformålet, forventet bidrag til 
”20-20-20” målsætningen, tilskud i forhold til investeringen 
(investeringen skal være mindst 25 gange større end forbere-
delsesomkostningerne).

Forberedelsesomkostningerne
Støtteberettigede omkostninger dækker bl.a. markedsstu-
dier, forretningsplan, energiregnskaber, udbudsprocedurer og 
andre nødvendige omkostninger for at fremme investeringen. 
Omkostninger til f. eks. måleudstyr, PC’ere og andet kontorhold 
dækkes ikke.

Ansøgning
Ansøgning sker enten direkte til EIB (investeringer over EUR 50 
mill.) eller via KommuneKredit til KfW (investeringer under EUR 
50 mill.).

Ansøgningen skal bl. a indeholde:

 Beskrivelse af den planlagte investering
 Forventet investeringsomkostning og plan for gennemførsel
 Beløb og budget for de støtteberettigede omkostninger 

KommuneKredit vil snarest udsende en nærmere beskrivelse af 
kravene til ansøgninger til ELENA-projekter. Eventuelle spørgs-
mål bedes rettet til kundeafdelingen, telefon 33 11 15 12.

ELENA
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Renteniveauet er nu faldet yderligere, og det kan betale sig at 
konvertere flere obligationslån med 4 procents kuponrente. Disse 
lån kan derfor med fordel opsiges til kontant indfrielse pr. decem-
ber termin 2012. 

KommuneKredit har netop udsendt konverteringsberegninger på 
mere end to hunderede obligationslån, der med fordel kan om-
lægges til nye lån, der er billigere. 

Opsigelserne skal være KommuneKredit i hænde senest den 
10. august 2012. Er der spørgsmål i forbindelse med kon-
verteringerne, kan man henvende til udlånsafdelingen, tele- 
  fon 33 11 15 12.

Økonomi- og Indenrigsministeriet offentliggjorde i februar 2012 
en opdateret vejledning til Lånebekendtgørelse nr. 1238 af 15. 
december 2011. 

Lånebekendtgørelsen og vejledningen kan ses på Økonomi- og  
Indenrigsministeriets hjemmeside:

http://www.sum.dk/Indenrigs/Komm-region-oeko/Kommunal-
laantagning.aspx

Følgende ændringer kan fremhæves:

 Der er tilføjet en ekstra måned til administrativt at etablere lån, 
således at udbetalingstidspunktet i supplementsperioden nu 
skal være senest 30. april mod tidligere 31. marts. Den poli-
tikske beslutning har fortsat frist pr. 31. marts.

 Fremadrettet skal nye lånoptagelser have sluteksponering i 
enten danske kroner eller euro. Der kan derfor fremadrettet 
ikke længere etableres lån med sluteksponering i eksempelvis 
schweizerfranc.

 Begrebet ”investeringsudgifter” er forklaret ved beskrivelse af, 
at der kan være tale om såvel opførelse af nyanlæg som køb af 
eksisterende anlæg.

 Det er tilføjet, at der er automatisk låneadgang til såvel hav-
vindmøller, landfaste vindmøller og solvarmeanlæg.

 Den automatiske låneadgang til energibesparende foranstalt-
ninger er udvidet til at omfatte bygningsreglementets energi-
krav til eksisterende byggeri.

 Det er uddybet, at det er Social- og Integrationsministeriet, der 
udmelder løbetid og lånetype for støttede lån (f. eks. til ældre-
boliger) i de enkelte tilsagnsperioder

 Adgang til garantistillelse for lån til anlægsudgifter, jf. vand-
sektorloven samt garantistillelse for kystbeskyttelsesforan-
staltninger, uden belastning af lånerammen, er nu indføjet i 
vejledningen.

 Der indgår nu i vejledningen en beskrivelse og præcisering af, at 
byggelån ikke er omfattet af kassekreditreglen.

De største ændringer i lånebekendtgørelsen og den tilhørende 
vejledning vedrører nye begrænsninger i anvendelsen af finansiel-
le instrumenter, herunder rente- og valutaswaps samt begræns-
ninger ved etablering af nye valutaeksponeringer. Fremadrettet 
kan der kun anvendes simple rente- og valutaswaps, og der må 
ikke indgås finansielle instrumenter med tilknyttede optionsele-
menter. 

Alle sluteksponeringer på porteføljer af lån og finansielle instru-
menter skal fremadrettet være sluteksponeret i euro eller dan-
ske kroner. Der er samtidig indført en overgangsordning som 
vedrører de lån og finansielle instrumenter, som har slutekspo-
nering i anden valuta, og som er indgået før den 1. januar 2012. 
Det bemærkes, at oplysningerne om finansielle instrumenter, der 
skal oplyses i regnskabets obligatoriske oversigter, er påkrævet 
allerede i regnskab 2011.

NY MULIGHED FOR KONVERTERING AF 
4 PROCENTS OBLIGATIONSLÅN

NY VEJLEDNING TIL LÅNEBEKENDTGØRELSEN
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For at bilen altid er så driftssikker som mulig, er det vigtigt at over-
holde alle servicebesøg. Serviceintervallerne fremgår af bilens 
servicehæfte. Overholdelse af serviceintervallerne sikrer tillige, 
at LeasePlans garantier på vedligehold bibeholdes, jf. leasingafta-
len med KommuneLeasing. Brug kun autoriserede værksteder og 
tag en udfyldt rekvisition – fra bilens handskerumsmappe – med. 

Når bilen skal til service, skal der:

 Bestilles tid på et autoriseret værksted for dit bilmærke.
 Udfyldes en ”Rekvisition” og skrive, hvad der skal ske med bilen.

Skulle omkostningerne til reparation blive højere end det mak-
simumbeløb, der står på rekvisitionen (3.000 kr. plus moms), vil 
værkstedet kontakte LeasePlan og bede om en forhåndsgodken-
delse. Når bilen returneres så kontroller, at værkstedet har skre-
vet i servicebogen.

LeasePlans Kundeservice sidder klar til at hjælpe
på telefon 36 73 83 00.

NÅR DEN OPERATIONELT LEASEDE BIL SKAL 
TIL SERVICE

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 afsluttet den 18. juni 2012.


