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I løbet af vinteren har den gængse opfattelse i markedet væ-
ret, at renterne i USA ville begynde at stige fra medio 2015. 
Det er i USA, den økonomiske udvikling er længst fremme efter 
snart 7 år med svag økonomisk vækst og centralbankrenter 
tæt ved 0 pct. Derfor har det været naturligt for markedet at 
forvente, at fremtidige rentestigninger først ville komme i USA. 
Blandt andet derfor er USD også steget i valutamarkedet med 
ca. 20 pct. overfor EUR (og dermed også DKK) siden sidste 
sommer. 

Markedet har lyttet til den amerikanske centralbank (FED) for 
at få en indikation om, hvornår den første officielle rentestig-
ning ville komme. I forbindelse med FEDs møder har markedet 
lagt vægt på bankens formulering vedr. pengepolitikken for at 
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få en ide om, hvornår renterne forhøjes. FED har været forsigtig 
med deres formuleringer i meddelelserne for ikke, at markedet 
skal overfortolke signalerne. Det var en lektion fra sommeren 
2013, hvor udtalelser fra FED fik de korte renter i særligt USA, 
men også i Europa, til at stige kraftigt. Efterfølgende faldt ren-
terne igen, men det skabte usikkerhed i markedet om FEDs 
strategi, og det vil FED gerne undgå. 

Banken har derfor i de seneste meddelelser specifikt nævnt, at 
man er tålmodig med hensyn til rentestigninger. FED har op til 
mødet den 18. marts indikeret, at ordet “tålmodig” kunne fjer-
nes fra den pengepolitiske meddelelse, og derfor var det ikke 
en overraskelse for markedet, at det faktisk skete. Markedet 
forventede, at renteforhøjelsen ville kommme ca. 3 måneder 
efter ændringen af ordlyden i meddelelsen, men her overra-
skede FED markedet på mødet i marts. Markedet bemærkede 
hvor megen energi, der blev anvendt af FEDs medlemmer på at 
eliminere forventningen om en snarlig renteforhøjelse. 

Da markedet havde sat næsen op efter noget andet, faldt 
såvel USD som de korte amerikanske renter. Det tyder på, at 
forventningen om renteforhøjelse i juni nu er mere usikker. 
Markedets efterfølgende tolkning af FEDs udmelding går på 
beskrivelsen af den økonomiske situation i USA, hvor der har 
været en pause i de gode nøgletal hen over vinteren. 

Det er der flere årsager til, men FED er bekymret over den 
kraftige stigning i USD overfor andre valutaer, som er med til 
at vanskeliggøre eksporten fra USA. Samtidig er næsten alle 
andre centralbanker fortsat i færd med at lempe renter eller 
foretage andre former for lempelser af pengepolitikken. Mar-
kedet vurderer, at FED er bekymret for yderligere styrkelse af 
USD samtidig med, at de korte renter stiger. Det kan ramme 
amerikansk økonomisk vækst, som er på vej fremad.

Det kunne udskyde en renteforhøjelse til september eller se-
nere og dermed forlænge perioden med lave renter. Som lån-
tager eller investor er det vigtigt at se på de signaler og nøgle-
tal, der kan betyde stigende renter. I tilfældet med FED har de 
selv nævnt, at de har sat to kriterier for en forhøjelse af renten. 

Den ene er en fortsættelse af forbedringen af den amerikan-
ske ledighed. Den er i februar faldet til 5,5 pct., og FED er af 
den opfattelse, at den “naturlige” ledighed ligger ved 5 pct., 
så der er altså plads til yderligere forbedring af ledigheden før 
den resulterer i bekymrende lønstigninger. 

Den anden er udviklingen i inflationen, som stadig er meget 
lavere end FEDs mål på ca. 2 pct. Det er særligt den stigende 
USD, der er medvirkende til at presse inflationen nedad, og 
senest blev forventningen til inflationen også sænket. Der er 
altså lige nu ikke meget, der tyder på stigende inflation de 
nærmeste måneder, og det virker derfor overvejende sandsyn-
ligt, at den amerikanske centralbank ikke vil røre ved renten 
før i slutningen af året eller måske først i starten af 2016. Her-
udover kan det være FEDs holdning, at det er bedre at hæve 

renten for sent end for tidligt. FED kan altid sætte tempoet i 
renteforhøjelserne op, hvis banken kommer for sent i gang. En 
stigning for tidligt kan skabe utilsigtede bevægelser i renterne 
mod FEDs ønske.

Den sandsynlige udsættelse af den amerikanske rentestig-
ning får også betydning for de europæiske og dermed danske 
renter. På trods af lav økonomisk vækst, negativ inflation og 
meget lave renter i Europa, har udviklingen på det amerikanske 
rentemarked stor betydning for Europa. Med en udsættelse af 
den første amerikanske rentestigning, ser renterne i Eurozo-
nen (og Danmark) ud til at forholde sig lave længe endnu. Her 
er det også vigtigt, at ECB er i gang med obligationsopkøb for 
EUR 60 mia. de næste 19 måneder. Det har fået renten i den 
lange ende af rentekurven til at falde de seneste uger, og det 
forventes at understøtte de lange lave renter længe endnu.

RENTESTIGNINGERNE KOMMER ENDNU  
ENGANG SENERE END VENTET
Fortsat fra forsiden
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2014 blev endnu et godt år for KommuneKredit, hvor brutto-
udlånet blev 29,4 mia. kr. – samme niveau som i 2013, hvor 
udlånet var 30,3 mia. kr. Leasingudlånet udgjorde 1,5 mia. kr., 
hvilket er det samme som i 2013.

Der viste sig i 2014 øget interesse for offentlig-private part-
nerskaber (OPP), og KommuneKredit har nu finansieret 3 sko-
ler, et plejecenter og et svømme- og sportshalsprojekt.

Det samlede udlån steg til 147,9 mia. kr. og leasingudlånet til 
4,2 mia. kr. Balancen udgør nu 201,4 mia. kr. og egenkapitalen 
6,2 mia. kr.

Tendensen fra 2012 og 2013, hvor kommunernes og regio-
nernes låntagning er faldende relativt, er fortsat i 2014. Kom-
munernes og regionernes låntagning udgør nu kun 47 pct., og 
udlån mod garanti og hæftelse er steget til 53 pct.

 

2012 2013 2014

Kommuner og regioner 66 % 51 % 47 %

Mod garanti og hæftelse 34 % 49 % 53 %

KommuneKredits mulighed for at skaffe kapital på de finan-
sielle markeder var fortsat gunstig i 2014, og der var stor inte-
resse fra investorer til at investere i værdipapirer med høj kre-
ditværdighed. KommuneKredit foretog således i 2014 sin hidtil 
største obligationsudstedelse i det internationale marked på 
1,75 mia. USD. 72 pct. blev købt af centralbanker og offentlige 
institutioner.

Forventninger til 2015

Rammen for kommunernes anlægsinvestering er i 2015 redu-
ceret til 17,5 mia. kr. mod 18,1 mia. kr. i 2014. Der forventes 
dog et nogenlunde uændret udlån i 2015.

KommuneKredit forventer fortsat, at der i 2015 vil være gode 
fundingmuligheder på de internationale finansielle markeder, 
og at der fortsat vil være stor investor-interesse for udstedel-
ser fra meget kreditværdige lande og institutioner.

Årets resultat ekskl. værdireguleringer forventes at udgøre 
i størrelsesordenen 275 mio. kr., hvilket er på samme niveau 
som i 2014.

KommuneKredits årsrapport for 2014 kan ses på Kommune-
Kredits hjemmeside: www.kommunekredit.dk/

KOMMUNEKREDITS ÅRSRAPPORT  
FOR 2014

ÅRETS UDLÅN FORDELT EFTER FORMÅL

  Kommuner og regioner 47 %

  Affald, varme og energi 30 %

 Vand og spildevand 16%

  Kollektiv trafik og havne 5%

  Andre formål 2% 47+30+16+5+2
LEASINGUDLÅN I ALT

 Ejendomme 36%

 Biler 20%

 IT  16%

 Medico-teknisk udstyr 13%

 Kontorinventar 5 %

 Skibe 7 %

 Teknisk materiel mv 3%
36+20+16+13+5+7+3

ÅRETS FUNDING FORDELT EFTER MARKED

 Danmark 3 %

 Europa 55 %

 Nord- og Sydamerika  29 %

 Asien 9 %

 Afrika og Mellemøsten 4% 3+55+29+9+4
ÅRETS FUNDING I VALUTA

 USD 58 %

 DKK 20 %

 EUR 2 %

 CHF 0 %

 JPY 6 %

 GBP 10 %

 Andre 4%
58+20+2+6+10+4
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NY OBLIGATIONSUDSTEDELSE I USD

NEGATIVE RENTER OG SKAT

En række af KommuneKredits kunder inden for forsyningsom-
rådet er skattepligtige, og disse skal være opmærksomme på 
den skattemæssige behandling af negative renter.

SKAT har den 27. februar 2015 udsendt et styresignal, hvori 
SKAT redegør for den skattemæssige behandling af negative 
renter:

“Efter statsskattelovens § 6 e kan renteudgifter fradrages i 
den skattepligtige indkomst. Efter sin ordlyd er bestemmelsen 

ikke begrænset til debitors renteudgifter af gæld. Fradrags-
retten må derfor også gælde, når det er kreditor, der har en 
renteudgift.”

Ifølge SKAT medfører dette, at negative renter, der betales 
fra kreditor til debitor, er fradragsberettigede hos kreditor 
som renteudgifter og skattepligtige hos debitor som rente-
indtægter.

Igen i januar 2015 foretog KommuneKredit en udstedelse på 1 
mia. USD i det internationale kapitalmarked. Udstedelsen blev 
foretaget med afviklingen den 16. januar 2015, og nettoprove-
nuet blev på 6,3 mia. kr.

Udstedelsen blev godt modtaget og opnåede både en god 
geografisk spredning og en god fordeling på investorgrupper:

INVESTORGRUPPER

  Supranationals 31 %

  Centralbanker 32 %

 Banker 22%

  Asset Managers 6%

  Agencies 9% 31+32+22+6+9
GEOGRAFISK SPREDNING

 Amerikas 41%

 Europa 34%

 Asien 20%

 Afrika 5% 41+34+20+5
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Der er i disse år en stigende interesse for OPP i kommuner og regio-
ner. OPP er på dagsordenen, fordi et samarbejde mellem offentlige 
og private parter kan bidrage til at skabe merværdi i opgavevareta-
gelsen. KommuneKredit har derfor stort fokus på området, og vores 
OPP-team står klar til at bidrage med rådgivning og finansiering.

Ved at sammentænke finansiering, design, etablering, drift og vedli-
gehold i en kontraktmæssig sammenhæng, kan projekternes total-
økonomi forbedres, og der opnås en optimering af risikoafdækning 
og -allokering. I samspillet med private parter kan kommuner og regi-
oner endvidere fokusere på at stille funktions- og kvalitetsbaserede 
krav til opgaveløsningen. På den måde udnyttes i højere grad den 
private sektors viden og knowhow. OPP er også en organiserings-
model og dermed understøttes, at tidsplaner og budgetter overhol-
des, samt at der sikres en hensigtsmæssig vedligeholdelse af den 
offentlige infrastruktur.

KommuneKredit er finansieringspartner i OPP-projekter, fordi låne- 
og leasingfinansiering fra KommuneKredit kan bidrage med lavere 
finansieringsomkostninger end privat finansiering. KommuneKredit 
har samme kreditvurdering som den danske stat, og der er ikke af-
kastkrav til aktionærer. Derfor kan KommuneKredit tilvejebringe en 
meget konkurrencedygtig finansiering.

KommuneKredit har bl.a. været finansiel partner i OPP-projekter, der 
vedrører skoler, plejeboliger under almenboligloven samt svømme- 
og sportsfaciliteter. Flere projekter er undervejs.

Kontakt os på OPP@kommunekredit.dk, hvis du vil høre mere om 
mulighederne for at gennemføre OPP-projekter med KommuneKre-
dit som finansiel partner.

OPP-definition:

“Et offentlig-privat partnerskab (OPP) er en type offentlig-
privat samarbejde, der er kendetegnet ved at design, 
projektering, etablering, drift og vedligeholdelse er samlet 
i én kontrakt mellem en offentlig udbyder og en privat leve-
randør. Ofte indgår finansieringen af projektet også” 
 
Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen; Standardmodel for 
offentlig-private samarbejder (OPP); 22. september 2014

KOMMUNEKREDIT HAR FOKUS PÅ OPP

KommuneKredits OPP-team
 
Christian Jeppesen,  
Administrationschef  

Guri Weihe,  
Seniorrådgiver OPP/OPS

Jette Moldrup,  
Afdelingschef  

Frank Hammer,  
Leasingchef
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Landets kommuner arbejder p.t. på højtryk for at udmønte den 
aftale, der er indgået mellem regeringen og KL om, at antallet 
af kommunale beredskabsenheder skal reduceres til højst 20 
senest pr. 1. januar 2016.

En stor andel af de nuværende beredskabsenheder har valgt 
at finansiere materielanskaffelser via en finansiel leasingafta-
le med KommuneLeasing. KommuneLeasing modtager derfor 
løbende spørgsmål om muligheden for at overdrage de indgå-
ede leasingaftaler til de nye fælleskommunale beredskabsen-
heder. 

Generelt kan alle leasingaftaler indgået med KommuneLeasing 
overføres uden omkostninger og på uændrede vilkår til de nye 
fælleskommunale § 60 selskaber.

I forbindelse med overførelsen af leasingaftalerne kræver 
KommuneLeasing dog, at der indsendes relevante stiftelses-
dokumenter i form af samordningsaftale, vedtægter o.l. Doku-
menterne skal være vedtaget/underskrevet af de implicerede 
kommunalbestyrelser og af tilsynsmyndigheden. Endvidere 
bedes indsendt identifikationspapirer med CVR nummer.

I forbindelse med etableringen af de ny enheder opstår der må-
ske behov for udskiftning og indkøb af nyt materiel. Finansiel 
leasing er en meget anvendt og fleksibel måde at finansiere 
større anskaffelser på, idet investeringen herved ikke belaster 
regnskabet i et enkelt år, med fordeles over flere år i takt med 
brugen af materiellet.

KommuneLeasing kan stille konkurrencedygtig finansiering 
til rådighed baseret på fast eller variabel rente. Løbetiden på 
aftalen fastlægges efter det konkrete udstyrs levetid, typisk 
mellem 3 og 20 år. 

I forbindelse med materielanskaffelsen tilbyder Kommune-
Leasing, at stille et regnearksbaseret planlægningsværktøj til 
rådighed, så der kan skabes overblik over de fremtidige anskaf-
felsesudgifter og leasingydelser m.v., hvilket kan være til stor 
hjælp for beredskabets planlægning.

KommuneLeasing hjælper også gerne med finansieringsbereg-
ninger m.v., når beredskabets redningsopgaver skal i udbud og 
beredskabet selv ønsker at byde på opgaven.

Kontakt KommuneLeasings seniorrådgiver John Stævngaard 
på telefon 3369 7627 eller e-mail: kleas@kommuneleasing.dk 
for rådgivning og information.

SAMMENLÆGNING AF DE KOMMUNALE  
BEREDSKABER
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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:
Direktør Johnny Munk

I redaktionen:
Leasingchef Frank Hammer
Udlånschef Jette Moldrup

Redaktionen er afsluttet den 23. marts 2015.


