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Beløb i mio. 2010 2010 2009 2008 2007 2006

   EUR* DKK DKK DKK DKK DKK

      

Årets udlån i nominelle værdier      

Obligationslån 184 1.373 2.346 8.174 5.569 4.687

Aftalelån   4.491 33.478 28.474 32.280 22.205 16.993

Bruttoudlån i alt 4.675 34.851 30.820 40.454 27.774 21.680

Konverteringer/omlægninger 1.865 13.904 16.007 18.464 12.067 8.224

Nettoudlån i alt 2.810 20.947 14.813 21.990 15.707 13.456

      

Årets leasinglån      

Bruttoudlån  101 756 892 738 838 876

Afgang   105 783 787 732 759 708

Nettoudlån  -4 -27 105 6 79 168

      

Årets hovedtal      

Nettorenteindtægter 61 453 350 378 274 213

Personale- og administrationsomkostninger 11 83 81 71 59 66

Værdireguleringer af værdipapirer m.v. 6 47 -4 39 -2 7

Resultat før skat 55 411 255 338 209 150

Skat af årets resultat 14 102 63 84 24 41

Årets resultat 41 309 192 254 185 109

Årets totalindkomst 41 309 192 254 185 109

      

Udlån   16.787 125.136 111.538 105.213 90.703 86.159

Funding   20.959 156.235 133.926 117.254 105.403 92.167

Samlede aktiver 22.296 166.207 143.207 128.788 117.772 102.758

Egenkapital  628 4.684 4.375 4.183 3.929 3.738

      

Antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere 60 60 57 50 44 45

* Valutakurs 100 EUR = 745,44 DKK. Omregningen er sket til ultimokurser.



KommuneKredit fastholdt i 2010 sin position som den absolut 
førende långiver til den kommunale sektor, idet bankernes inte-
resse i at yde lån til kommunerne på de renteniveauer, Kommu-
neKredit kan tilbyde, har været begrænset. Betydningen af, at 
kommunerne har deres eget finansieringsinstitut, der kan tilbyde 
stabil og billig finansiering, er således yderligere understreget.

Bruttoudlånet udgjorde i 2010 34,8 mia. kr. mod 30,8 mia. kr. 
i 2009. 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. Endvidere 
skulle den kommunale vand- og spildevandsforsyning senest 
den 1. juli 2010 være udskilt i særlige kommunalt ejede selska-
ber, hvor kommunerne fik mulighed for at yde garanti for lån-
optagelsen. Finansiering af vand- og spildevandsforsyningen 
er dermed ikke længere en del af den kommunale låntagning.

Der blev desuden gennemført låneomlægninger for 13,9 mia. 
kr. Disse omlægninger har haft til formål dels at sammen-
lægge lån til mere overskuelige låneporteføljer, dels gennem 
løbetidsforlængelser at skabe et større økonomisk råderum i 
kommuner og regioner.

KommuneLeasings leasingudlån var stort set uændret i forhold 
til 2009. Leasingudlånet udgjorde 2,8 mia. kr. ultimo 2010.

KommuneKredit foretog i 2010 sin anden benchmark udste-
delse. Udstedelsen var planlagt til at udgøre 1 mia. USD, men 
blev som følge af den store efterspørgsel forhøjet til 1,5 mia. 
USD. Lidt over halvdelen blev solgt til centralbanker og offent-
lige institutioner.

På trods af, at den finansielle sektor er blevet stabiliseret i en 
række lande, har KommuneKredit fastholdt sin meget restrik-
tive kreditpolitik. Der har bl.a. været lagt vægt på at nedbringe 
kredit risikoen ved at indgå aftaler om særlig sikkerhed (CSA), 
og antallet af disse aftaler er derfor øget fra 20 til 24 aftaler.

Som følge af det stigende forretningsomfang er likviditetsbe-
redskabet eksklusiv egenkapital desuden øget fra 17,4 mia. kr. 
ultimo 2009 til 23,3 mia. kr. ultimo 2010.

Koncernens nettorenteindtægter udgjorde 453 mio. kr. 
i 2010 mod 350 mio. kr. i 2009. Det skal bemærkes, at der i 
2009 blev foretaget en rentekorrektion med 142 mio. kr. til 
KommuneKredits  låntagere. Når sammenligningstallet for 
2009 korrigeres for dette, har der reelt set været et fald i net-
torenteindtægterne på 39 mio. kr., som hovedsagelig skyldes 
lavere renteindtægter på egenbeholdningen af værdipapirer 
som følge af det lavere renteniveau i 2010.

Administrationsomkostningerne inkl. afskrivninger udgjorde 90 
mio. kr. i 2010 i forhold til 88 mio. kr. i 2009 svarende til en stig-
ning på 2,3 pct. 

Koncernens resultat før skat blev på 411 mio. kr. mod 255 mio. 
kr. i 2009. Det er over forventningerne beskrevet i delårsrap-
porten, hvor der blev skønnet et resultat før skat på 320-370 
mio. kr. Det forøgede overskud kan altovervejende henføres til 
indtjening på værdiregulering af værdipapirer og finansielle in-
strumenter m.v. på 47 mio. kr. Årets resultat blev på 309 mio. 
kr. mod 192 mio. kr. i 2009.

KommuneKredits samlede aktiver voksede med 23,0 mia. kr. til 
166,2 mia. kr. ultimo 2010. Stigningen i aktiverne skyldes dels 
en stigning i udlån på 13,6 mia. kr., dels en stigning i værdien af 
afledte finansielle instrumenter på 6,5 mia. kr., hvilket primært 
kan henføres til udsving i valutakurserne. 

Der er sket en betydelig vækst i udstedelser af internationale 
værdipapirer, så de nu udgør 102,0 mia. kr. 

Årets totalindkomst overføres til egenkapitalen i henhold til 
KommuneKredits vedtægter. Egenkapitalen steg fra 4,4 mia. 
kr. ultimo 2009 til 4,7 mia. kr. ultimo 2010. Egenkapitalen ud-
gjorde ultimo 2010 2,8 pct. af aktiverne mod 3,1 pct. i 2009. 
KommuneKredits langsigtede målsætning for egenkapitalen er 
i størrelsesordenen 3,0 pct., idet dette anses for passende til 
at understøtte koncernens aktiviteter. Ifølge KommuneKredits 
lovgrundlag skal egenkapitalen udgøre mindst 1 pct. af forplig-
telserne, svarende til 1,6 mia. kr.

Udlån
Bruttoudlånet til kommuner udgjorde 21,3 mia. kr., svarende til 
61 pct. af det samlede udlån, mens det i 2009 udgjorde 22,3 
mia. kr., svarende til 73 pct. Udlånet til regioner udgjorde 2,9 
mia. kr., svarende til 8 pct., mens det i 2009 udgjorde 4,1 mia. 
kr., svarende til 13 pct. Faldet i udlånet til kommuner dækker 
over faldende udlån til f. eks. vand- og spildevandsforsyning, 
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der er udskilt i særlige selskaber. Samtidig har der dog været 
stigende udlån med henblik på at øge investeringsniveauet for 
at fremme beskæftigelsen. Udlånet til virksomheder og insti-
tutioner med kommunal hæftelse eller med kommunal garanti 
udgjorde 10,6 mia. kr. i 2010, svarende til 31 pct., mod 4,4 mia. 
kr., svarende til 14 pct. i 2009. Stigningen skyldes især øgede 
udlån til energiforsyningsvirksomheder og til vand- og spilde-
vandsvirksomheder.

Af det samlede udlån udgjorde aftalelån 96 pct. og obligati-
onslån 4 pct. Aftalelånenes andel af udlånet er således steget 
fra 92 pct. til 96 pct. af det samlede udlån i 2010. De fleste 
obligationslån er ydet til kommunalt ejede ældreboliger, hvor 
udlånet i 2010 androg 1,3 mia. kr., hvilket er et fald i forhold til 
udlånet på 2,1 mia. kr. i 2009.

Udlånet i 2010 er fordelt med 66 pct. i variabel rente og 34 
pct. i fast rente. I 2009 var udlånet fordelt med 89 pct. i va-
riabel rente og 11 pct. i fast rente. Forøgelsen af udlånet med 
fast rente skal ses i sammenhæng med forventningerne om 
et fremtidigt højere renteniveau.

Forventninger til 2011
Nyudlånet til kommunerne forventes at falde i 2011, idet den 
ekstraordinære lånepulje er nedsat fra 4,3 mia. kr. i 2010 til 800 
mio. kr. i 2011. Der vil dog være mulighed for at bevilgede låne-
dispensationer for 2010 kan overføres til 2011. Hertil kommer, 
at en del af låntagningen vedrørende anlægsudgifter i 2010 vil 
blive optaget i de første måneder af 2011. Begge disse forhold 
vil mindske nedgangen i låntagningen.

Udlånet til forsyningssektoren forventes også i 2011 at ligge 
på et højt niveau.
 
Som følge af, at dansk økonomi er i en bedre situation end 
mange andre europæiske lande og på grund af Kommune-
Kredits høje rating forventes den gunstige fundingsituation at 
fortsætte i 2011. KommuneKredit forventer derfor at fasthol-
de sin position som den absolut førende långiver til den kom-
munale sektor.

Årets resultat ekskl. værdireguleringer forventes i 2011 at ud-
gøre i størrelsesordenen 320 mio. kr.
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