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I december sidste år hævede den amerikanske centralbank 
(FED) renten for første gang siden 2006. Renten havde ligget 
på 0,00–0,25 pct. siden 2008, og renteforhøjelsen til 0,25–0,50 
pct. var ventet. Dette var baseret på fremgangen i den ameri-
kanske beskæftigelse samtidig med, at de øvrige nøgletal vi-
ste en fornuftig udvikling. Forventningen fra FEDs rentekomite 
var efterfølgende 4 renteforhøjelser i 2016 og 4 i 2017.

Onsdag den 16. marts var der igen møde i FEDs rentekomité, 
og det var på dette møde, at markedet i december 2015 for-
ventede den næste rentestigning fra FED. FED valgte imidlertid 
at holde renten uændret. I dagene op til mødet var andelen af 
markedsdeltagere, der forventede en renteforhøjelse, svundet 
ind til 4 pct. 
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I dette nummer finder du indlæg om:

 Markedsnyt – to centralbanker på hver sin kurs

 KommuneKredits Årsrapport 2015

 Elementer i OPP 

 Hvad hedder mit lån?

  SKAT overvejer lempelser af kravene for biler  

på forholdsmæssig registreringsafgift. 

MARKEDSNYT - TO CENTRALBANKER 
PÅ HVER SIN KURS

Fortsættes næste side
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Man kan stille sig selv spørgsmålet, hvad der var årsagerne til 
denne vending i markedet. Siden december har markedet set 
et fortsat fald i olieprisen, hvilket har presset inflationsforvent-
ningerne længere ned. Desuden har den økonomiske udvikling i 
Kina vist sig svagere end ventet, hvilket har haft afsmitning på 
den globale økonomi i starten af 2016. 

Ser man på de seneste økonomiske data fra USA, er det sær-
ligt den fortsatte positive udvikling i beskæftigelsen, der sprin-
ger i øjnene. Hertil kommer, at de underliggende inflations-
forventninger er svagt stigende. Lønstigningerne i januar og 
februar har ligget på henholdsvis 2,5 pct. og 2,2 pct. på årsba-
sis, hvilket har været medvirkende til at løfte FEDs foretrukne 
inflationsindeks op til 1,7 pct. FED har et mål for inflationen på 
”i nærheden af 2 pct.”, så inflationen er ikke så langt fra det 
ønskede niveau. Det har betydet, at markedets forventning til 
rentestigninger stadig er aktuel, men er blevet til forventning 
om færre og senere rentestigninger. 

I skrivende stund venter markedet, at FED tidligst hæver ren-
ten på mødet i juni 2016. De seneste kommentarer fra FED op 
til marts-mødet viser, at FED er af den overbevisning, at det 
stadig er for tidligt at vurdere virkningen af amerikansk øko-
nomi på grundlag af den seneste tids usikkerhed i markedet. 

Interessant er det, at FEDs rentekomité nu har reduceret deres 
forventninger til renteforhøjelser i 2016 fra 4 til 2, mens der 
fortsat ventes 4 renteforhøjelser i 2017. 

Ser man på markedets forventninger til 2017 ventes nu ”kun” 
2 renteforhøjelser og dermed lavere korte renter end det sce-
narie, FED forventer. 

For den europæiske centralbank (ECB) er situationen en gan-
ske anden. Ligesom FED har ECB et mål for inflationen, som 
skal ligge i nærheden af, men under 2 pct. Seneste tal for in-
flationen for Eurozonen blev på -0,2 pct. på årsbasis – langt 
fra ECBs mål. 

ECB har etableret flere tiltag, som skal medvirke til at øge infla-
tionen, heriblandt opkøb af obligationer i Eurozonen for op mod 
EUR 60 mia. pr. måned. Til trods for disse tiltag er det hidtil ikke 
lykkedes at løfte inflationen mod ECBs mål. På ECBs møde den 
3. december 2015 blev indlånsrenten sænket fra -0,20 pct. til 
-0,30 pct. Samtidig forlængede ECB opkøbsprogrammet for 
obligationer til marts 2017. Markedet vurderede i december, 
at disse tiltag i udgangspunktet var de sidste fra ECBs side.

Det viste sig ikke at være tilfældet. På ECBs møde den 10. 
marts blev indlånsrenten sænket med yderligere 0,10 procent-
point til -0,40 pct., samtidig blev refinansieringsrenten og ud-
lånsrenten sænket med 0,05 pct. til henholdsvis 0,00 og 0,25 
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pct. Herudover øgede ECB de månedlige opkøb af obligationer 
fra op til EUR 60 mia. til nu op til EUR 80 mia. 

Blandt de obligationer ECB kan opkøbe, er virksomhedsobliga-
tioner blevet en del af porteføljen. Om tiltagene vil medvirke til 
at løfte inflationen anser markedet som tvivlsomt. Markedet 
ser en risiko for, at den øgede og udvidede opkøbsfacilitet kan 
medvirke til at puste aktivpriserne op uden at skabe den nød-
vendige inflation. ECB forventer selv, at inflationen er steget til 
1,6 pct. i 2018.

Markedet ser mere værdi i ECBs nye 4-årige likviditetstildelin-
ger, der med start i juni i år tildeler likviditet til bankerne på refi-
nansieringsrenten 0,00 pct. Såfremt det enkelte pengeinstitut 
opfylder visse krav til udlånsvækst, kan renten komme så langt 
ned som indlånsrenten (pt. -0,40 pct.). 

Markedet vurderer, at den billige og rigelige likviditet kan være 
af speciel værdi for særligt bankerne i det sydlige Europa. Det 
er her, den økonomiske vækst har været mest underdrejet, og 
en tilførsel af billig likviditet kan være medvirkende til at løfte 
aktiviteten. 

Markedet ser ECBs skifte fra fokus på rente- og valutaæn-
dringer til øget udbud af likviditet som den bedste medicin. 
Markedet forventer ikke flere rentenedsættelser fra ECB eller 
forøgelse/forlængelse af det eksisterende opkøbsprogram.  
Generelt set er kommentarerne efter ECBs møde og seneste  
tiltag, at den rigelige likviditet vil hjælpe det svage opsving på 
vej. For udviklingen i inflationen er det positivt, at olieprisen 
igen er begyndt at stige.

I de kommende måneder vil tal for udlånsvækst, økonomisk 
vækst og inflation være de vigtigste at følge for markedet. 
Herudover vil markedet have et vågent øje med taler og kom-
mentarer fra medlemmer af ECB, samt følge udviklingen i ren-
ter og valuta i Eurozonen. De kommende møder i ECB den 21. 
april, 2. juni og den 21. juli vil være interessante at se frem til. 
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HOVEDTAL FOR KOMMUNEKREDITKORT OM KOMMUNEKREDIT

AKTIVER OG EGENKAPITAL 2011-2015ÅRETS NETTO NYUDLÅN OG BRUTTOUDLÅN 2011-2015

HOVEDTAL FOR KOMMUNEKREDIT

Beløb i mio. 2015 2015 2014 2013 2012 2011

EUR DKK DKK DKK DKK DKK

Årets udlån, nominelle værdier

Obligationslån 212 1.579 1.759 2.385 1.872 2.396

Aftalelån 3.636 27.133 25.540 27.673 32.416 20.701

Bruttoudlån 3.847 28.712 27.299 30.058 34.288 23.097

Konverteringer og afdrag 2.957 22.064 20.869 20.767 27.534 23.176

Netto nyudlån 891 6.648 6.430 9.291 6.754 -79

Årets leasingudlån

Bruttoudlån 242 1.805 1.453 1.525 813 1.539

Afgang 158 1.180 1.048 1.189 905 847

Nettoudlån 84 625 405 336 -92 692

Årets hovedtal

Nettorenteindtægter 90 674 450 503 603 611

Administrationsomkostninger 13 96 95 96 100 95

Værdireguleringer af finansielle instrumenter -60 -451 -17 -75 191 175

Resultat før skat 17 127 338 332 694 691

Skat af årets resultat 3 23 84 53 178 175

Årets resultat 14 104 254 279 516 516

Årets totalindkomst 14 103 249 279 516 516

Årets resultat ekskl. værdireguleringer før skat 78 578 355 407 503 516

Udlån og leasingudlån 21.131 157.693 152.085 142.711 136.296 128.979

Aktiver 28.569 213.199 201.413 184.239 181.885 177.113

Udstedte værdipapirer 26.101 194.784 184.049 169.076 166.045 164.751

Egenkapital 851 6.347 6.244 5.995 5.716 5.200

Egenkapital i pct. af aktiverne 3,0 3,0 3,1 3,3 3,1 2,9

Antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere 62 62 58 59 60

KORT OM 
KOMMUNEKREDIT

KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån og 

leasing til danske kommuner og regioner samt til selskaber og 

institutioner mod 100 pct. kommunegaranti. KommuneKredit 

arbejder under en særlig lov og er under tilsyn af Social- og 

 Indenrigsministeriet.

KommuneKredits mission er:

 � at opfylde den kommunale sektors behov for finansiering og 

tilknyttede serviceydelser for herved at bidrage til at skabe 

større økonomisk råderum for det danske samfund.

KommuneKredits vision er:

 � at være den absolut førende leverandør af finansiering til 

den kommunale sektor,

 � at være anerkendt som en professionel rådgiver og trovær-

dig samarbejdspartner, og

 � at være en attraktiv, udviklingsorienteret virksomhed med 

effektive processer og høj kvalitet, hvor resultaterne skabes 

af engagerede og kompetente medarbejdere.

KommuneKredits medlemmer er kommuner og regioner, der 

har optaget lån eller leasing i KommuneKredit, eller som garan-

terer eller hæfter for lån og leasing optaget i KommuneKredit. 

Medlemmerne hæfter solidarisk for KommuneKredits forplig-

telser. Alle kommuner og alle regioner i Danmark er medlemmer 

af KommuneKredit.

Den overordnede ledelse af KommuneKredit varetages af en 

bestyrelse. Bestyrelsen består af 9 medlemmer, hvoraf 6 væl-

ges af kommunerne, 2 vælges af regionerne, og 1 medlem 

 vælges af bestyrelsen, og dette medlem skal være uafhængigt 

af foreningen samt have kvalifikationer inden for regnskabsvæ-

sen eller revision. Den daglige ledelse varetages af en direktion 

på 2 medlemmer.

KommuneKredits lån finansieres ved udstedelse af værdipapi-

rer på det danske og de internationale kapitalmarkeder. Kom-

muneKredit er kreditvurderet hos Moody’s Investors Service og 

Standard & Poor’s. KommuneKredits langfristede gæld er kre-

ditvurderet til Aaa/AAA og den kortfristede gæld til P-1/A-1+, 

hvilket er den højeste internationale kreditvurdering. 

Den høje rating er først og fremmest en følge af kommunernes 

og regionernes solidariske hæftelse og stærke placering i sam-

fundsøkonomien, og den er baggrunden for, at KommuneKredit 

kan hjemtage finansiering til lave renter. KommuneKredit skal 

ikke give overskud udover, hvad der er nødvendigt for at fast-

holde et passende kapitalgrundlag. Foreningen har desuden et 

lavt omkostningsniveau, således at den hjemtagne finansiering 

kan videreudlånes med en beskeden margin.

Valutakurs d. 31.12.2015, 100 EUR = 746,26 DKK. Opstillingen på obligationslån og aftalelån er ændret i forhold til tidligere år for bedre at afspejle bruttoudlån. 
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KommuneKredits udlån og leasingudlån til kommuner og regio-
ner voksede i 2015 med 5,6 mia. kr. til 157,7 mia. kr. Kommune-
Kredits samlede aktiver udgjorde 213,2 mia. kr. ultimo 2015,  
hvilket er en stigning på 11,8 mia. kr. i forhold til ultimo 2014.

 
ÅRETS UDLÅN FORDELT EFTER FORMÅL

 Kommuner og regioner 38 %

 Affald, varme og energi 40 %

 Vand og spildevand 14%

 Kollektiv trafik og havne 5%

 Andre formål 3%

KommuneKredits totalindkomst blev på 103 mio. kr., hvilket er 
146 mio. kr. mindre end i 2014. Faldet i totalindkomst skyld-
tes negativ værdiregulering. Resultatet blev 442 mio. kr. ekskl. 
værdireguleringer efter skat, mens der i børsmeddelelsen fra 
november blev skønnet et resultat på 400 mio. kr. ekskl. værdi-
reguleringer efter skat.

Nettorenteindtægterne for 2015 lå på et tilfredsstil-
lende niveau. Det meget lave renteniveau med lave fun-
dingrenter har betydet, at KommuneKredits renteudgif-
ter er faldet med 39 pct. til 1.460 mio. kr. i 2015. For at 
opfylde den langsigtede målsætning om en egenkapital-
grad på 3 pct. har KommuneKredit valgt ikke at nedsæt-
te udlånsrenterne svarende til faldet i fundingrenterne.  
Renteindtægterne er derfor kun faldet med 25 pct. til 2.134 
mio. kr. i 2015. Nettorenteindtægterne er på den baggrund 
steget med 50 pct. til 674 mio. kr. i 2015. 

Værdireguleringen af finansielle instrumenter faldt fra -17 mio. 
kr. i 2014 til -451 mio. kr. i 2015. Det skyldtes delvis en ne-
gativ kursregulering på egenbeholdningen af værdipapirer på 
115 mio. kr. på grund af generelt stigende lange renter i DKK i 
slutningen af første halvår. Opdateret regnskabsmæssigt skøn 
for værdiansættelse af finansielle instrumenter har desuden 
medført en negativ værdiregulering på 382 mio. kr., hvoraf en 
andel skønnes at være en engangsregulering. Værdiregulerin-
gen af finansielle instrumenter er en regnskabsmæssig post, 

som vil svinge fra år til år og dermed give udsving i totalind-
komsten, men som ikke har indflydelse på KommuneKredits 
likviditetsstilling eller tilbage betalingsevne.

KommuneKredits fundingsituation på de internationale ka-
pitalmarkeder var fortsat gunstig i 2015. KommuneKredit er 
fortsat den billigste finansieringskilde for kommuner og regio-
ner, der opnår et betydeligt økonomisk råderum ved at have 
deres eget finansieringsinstitut.

 
ÅRETS FUNDING FORDELT EFTER MARKED

 Danmark 13 %

 Europa 67 %

 Nord- og Sydamerika  12 %

 Asien 6 %

 Afrika og Mellemøsten 2%

Forventninger til 2016
KommuneKredit forventer at fastholde positionen som den  
absolut førende långiver til den kommuner og regioner.

Målet for 2016 er i tråd med tidligere år, at totalindkomsten 
skal bidrage til den langsigtede målsætning om, at egenkapi-
talen skal udgøre mindst 3 pct. af aktiverne. KommuneKredit 
fore tager ikke skøn over den forventede værdiregulering. Sig-
tepunktet for nettorenteindtægterne er i størrelsesordenen 
500 mio. kr. årligt. Resultatet ekskl. værdireguleringer før skat 
forventes i 2016 at udgøre 400 mio. kr.

HOVEDTAL FOR KOMMUNEKREDIT

Beløb i mio. kr. 2015 2014 2013 2012 2011

Netto nyudlån 6.648 6.430 9.291 6.754 -79

Nettorenteindtægter 674 450 503 603 611

Årets totalindkomst 103 249 279 516 516

Årets resultat ekskl. værdireguleringer før skat 578 355 407 503 516

Udlån og leasingudlån 157.693 152.085 142.711 136.296 128.979

Aktiver 213.199 201.413 184.239 181.885 177.113

Egenkapital 6.347 6.244 5.995 5.716 5.200

13+67+12+6+2
36+35+15+11+3
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Der kan overordnet skelnes mellem to typer OPP: OPP med of-
fentlig finansiering (i form af offentlig egen- eller fremmedfi-
nansiering) og OPP med privat finansiering. OPP kan gennem-
føres med offentlig finansiering, samtidig med at mange af 
OPP-modellens fordele bibeholdes. 

OPP-modeller med offentlig finansiering og OPP med privat 
finansiering ligner hinanden på væsentlige punkter. I begge 
modeller har OPP-leverandøren ansvaret for bl.a. design og 
projektering samt byggeriets funktionsdygtighed og vedlige-
holdelse i hele kontraktperioden. I begge modeller lider OPP-
leverandøren et økonomisk tab ved manglende målopfyldelse, 
ligesom den ordregivende myndighed bliver kompenseret ved 
manglende kontraktopfyldelse og misligholdelse fra leveran-
dørens side. I begge modeller sammenkobles opførelse og drift 
af projektet i én aftale, hvilket tilskynder til, at leverandøren 
fokuserer på optimering af byggeriets totaløkonomi. 

De to modeller består således grundlæggende af de samme 
centrale elementer, herunder det længerevarende samarbej-
de, anvendelse af konkurrencepræget dialog, funktionskrav, 

ELEMENTER I OPP

betalingsmekanisme, samt kombinationen af projektering, 
byggeri, drift og vedligehold i én og samme aftale.

Flere veje til risikoallokering i OPP
Overførsel af risiko til de private parter er i udgangspunktet 
stærkere i privatfinansierede projekter, idet OPP-leverandøren 
og dennes investorer har investeret privat kapital i hele aftale-
perioden. Risikoallokering kan imidlertid også ske gennem andre 
mekanismer. Det sker f.eks. gennem det økonomiske hæveop-
gør i OPP-aftalerne, ved at indføre bestemmelser om risikode-
ling i aftalegrundlaget, gennem krav om udvidet og tilstrække-
lig sikkerhedsstillelse i anlægs- og driftsfasen, gennem tilkøbte 
forsikringer, udformningen af betalingsmekanismen, gennem 
funktionskravene samt ved anvendelse af konkurrencepræget 
dialog, hvor der bl.a. sker en systematisk gennemgang af pro-
jekternes risici. De forskellige måder at dele risici på er med til at 
understøtte en hensigtsmæssig adfærd hos OPP-leverandøren 
- også i offentligt finansierede OPP-projekter. 

Som illustreret i tabellen nedenfor, er risikodelingen i offentligt 
og privat finansierede OPP-projekter ens på mange punkter. 

TABEL 1 RISIKODELING I TRADITIONELT KONTRAHEREDE PROJEKTER SAMT OPP MED HHV. OFFENTLIG OG PRIVAT FINANSIERING

Risici
O: Ordregivende myndighed bærer risiko
P: OPP-leverandør bærer risiko

Traditionel  
kontrahering

OPP med offentlig 
fremmedfinansiering*

OPP med privat  
fremmedfinansiering

Design og projektering

Gennemførelse af design og projektering O P P

Anlæg

Finansiering i byggefase O P P

Designændringer O O O

Design- og projekteringsfejl O P P

Udførelsesfejl P P P

Konkurs eller betalingsstandsninger O P P

Drift og vedligehold

Ansvarlig for drift og vedligehold O P P

Ansvaret for funktionsmangler O P P

Uopdagede fejl efter 5-10 år O     (O)** P

Slitage pga. for dårligt vedligehold O P P

Omkostninger til D&V underestimeret O P P

Konkurser eller betalingsstandsninger O P P
* Eksemplet tager udgangspunkt i et projekt med privat finansiering i anlægsfasen, hvorefter den offentlige myndighed overtager ejerskabet på ibrugtagningstidspunktet.  
** I nyere OPP-kontrakter ses eksempler på, at ansvarsperioden for anlægsmangler er 10 år. 
Kilde: Tilpasset efter Ernst & Young, 2011. 
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En konkret vurdering
Der er væsentlig forskel i prisen på privat og offentlig finansie-
ring. Besparelsen ved valg af offentlig finansiering kan f.eks. 
anvendes til øget kvalitet i opgaveløsningen, flere services, 
tilkøb af yderligere risikoafdækning i form af f.eks. finansielle 
garantier, eller andre offentlige formål. 

Det er en øvelse i det enkelte projekt at vurdere, hvilke me-
toder til risikoallokering der er bedst egnede i den konkrete 
situation. Ligesom det er centralt at vurdere, om et eventuelt 
ændret risikobillede står mål med de meromkostninger, som 
privat finansiering indebærer. Andre forhold, som også kan 

Fortsat fra side 4

ELEMENTER I OPP

have betydning for valg af finansieringsmodel, er eksempelvis 
projekternes karakter og formål, bl.a. omfanget af kommerciel-
le aktiviteter, samt politiske ønsker og formål med projektet.

Udbud af finansieringsopgaven
KommuneKredit anbefaler, at ordregivende myndigheder ud-
byder finansieringen af OPP-projekter særskilt, således at der 
skabes konkurrence om, hvem der kan tilvejebringe den billig-
ste finansiering. Entreprenører og driftsoperatører kan dermed 
nøjes med at konkurrere om kvalitet og pris på selve løsnings-
forslaget – og ikke også om hvem der kan skaffe den billigste 
finansiering.
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For at gøre det lettere at kommunikere om de forskellige låne-
typer og gældsbetingelser har KommuneKredits lån i mange 
år haft navne. 

KommuneKredit har nu valgt at ændre navnene på de lån, som 
hidtil har været benævnt Model-A lån, Model-C lån og Udlån. 

Lånene benævnes fremadrettet henholdsvis KKvariabel,  
KKcibor og KKfast. Gældsbetingelserne for lånene er uæn-
drede.

Navneændringerne skal gerne bidrage til at beskrive det enkel-
te låns karakteristika bedre, som de fremgår på årsopgørelser, 
engagementsoversigter, opkrævninger mv. 

Lånetyperne og de nye navne fremgår af skemaet nedenfor:

Du kan finde mere information om de forskellige lånetyper 
og deres gældsbetingelser på KommuneKredits hjemmeside 
www.kommunekredit.dk.

HVAD HEDDER MIT LÅN?

KOMMUNEKREDIT KAN TILBYDE FØLGENDE LÅN

Budget sikkerhed
Udbetaling 
til kurs 100

Indfrielse til 
maksimal kurs 100

Byggekredit Lav  Ja  Ja

KKvariabel Lav  Ja  Ja

KKreference Lav  Ja  Nej

KKfast Høj  Ja  Nej

KKbasis Medium  Ja  Nej

KKmax Medium  Nej  Ja

Obligationslån – fast rente Høj  Nej  Ja

Obligationslån – rentetilpasning Lav  Ja  Nej

Vurdering af lånenes budgetsikkerhed er foretaget af KommuneKredit med udgangspunkt i de mest almindelige løbetider og renteaftaler på lån i KommuneKredit. 
Lån med andre karakteristika vil kunne vurderes at have en anden grad af budgetsikkerhed.



SKAT OVERVEJER LEMPELSER AF KRAVENE 
FOR BILER PÅ FORHOLDSMÆSSIG  
REGISTRERINGSAFGIFT

Leasingselskaberne fik i 2010 mulighed for at indregistre biler 
med forholdsmæssig betaling af registreringsafgift. Leasing-
selskaberne kan således nøjes med at betale registrerings-
afgift for de måneder et køretøj er leaset, f.eks. 36 eller 48 
måneder.

Når en bil indregistreres med baggrund i forholdsmæssig af-
gift, er SKAT’s vilkår forholdsvis restriktive. Der har efter lea-
singbranchens opfattelse manglet en naturlig mulighed for 
at ændre selv simple vilkår, som ikke påvirker registreringsaf-
giftsberegningen. Eksempelvis vil en ændring i bilens anslåede 
årlige kilometertal kræve, at leasingaftalen bringes til ophør, at 
rest regi stre rings afgiften afregnes til SKAT, og at der etables 
en ny leasingaftale.

Leasingbranchen har løbende været i dialog med SKAT om de 
mange uhensigtsmæssigheder og begrænsningerne i loven og 
dennes håndtering. Herudover har der været drøftelser med 
Skatteministeriet.

De mange henvendelser har nu betydet, at ministeriet har 
sendt et lovforslag i høring, hvor der lægges op til, at f.eks. 

ændringer i kilometertal bliver mulig, da ændringen ingen be-
tydning har for den betalte afgift, idet denne alene beregnes 
ud fra længden af leasingperioden.

Når ændringerne til loven er vedtaget, vil KommuneLeasing ori-
entere yderligere om konsekvenserne.

KommuneLeasings bilteam står til rådighed med yderligere 
rådgivning på enten bil@kommuneleasing.dk eller 33 15 44 64.
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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
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