
Det faldende renteniveau har betydet, at KommuneKredits brut-

torenteindtægter og renteudgifter er faldet i 2014. Nettorente-

indtægterne udgjorde 450 mio. kr. mod 503 mio. kr. i 2013. Faldet 

i nettorenteindtægterne skyldtes primært lavere renteindtæg-

ter på egenbeholdningen i 2014 sammenlignet med 2013.

Det er KommuneKredits vurdering, at nettorenteindtægterne 

for 2014 lå på et tilfredsstillende niveau. 

KommuneKredit er fortsat den billigste finansieringskilde for den 

kommunale sektor, der således opnår et betydeligt økonomisk 

råderum ved at have deres eget finansieringsinstitut.

Nettoudlånet var stort set på samme niveau som i 2013, idet det 

udgjorde 17,4 mia. kr. i 2014 mod 17,9 mia. kr. i 2013.

KommuneKredits totalindkomst blev på 249 mio. kr., hvilket er 

30 mio. kr. mindre i forhold til 2013. Dette svarer til et resultat på 

268 mio. kr. ekskl. værdireguleringer, mens der i delårsrapporten 

for 2014 blev skønnet et resultat på 275 mio. kr. ekskl. værdire-

guleringer.

KommuneKredits samlede aktiver udgjorde 201,4 mia. kr. 

ultimo 2014, hvilket er en stigning på 17,2 mia. kr. i forhold til ul-

timo 2013. Værdien af det samlede udlån er steget med 9,4 mia. 

kr. til 152,1 mia. kr. ultimo 2014.

KommuneKredits funding (finansiering) sker dels ved obligati-

onsudstedelser på NASDAQ OMX Copenhagen A/S (OMX), dels 

ved udstedelse af værdipapirer internationalt. KommuneKredits 

fundingsituation på de internationale kapitalmarkeder var fort-

sat gunstig i 2014, idet der var en stor interesse fra investorer til 

at investere i værdipapirer med høj kreditværdighed.

Forventninger til 2015
Da KommuneKredit som følge af den solide kapitalisering kan 

låne ud med meget beskedne marginer, forventes Kommune-

Kredit at fastholde sin position som den absolut førende långiver 

til den kommunale sektor.

Årets resultat ekskl. værdireguleringer forventes at udgøre i 

størrelsesordenen 275 mio. kr. i 2015, hvilket er på samme ni-

veau som i 2014.

Det kan desuden oplyses, at adm. direktør Søren Høgenhaven 

har meddelt, at han ønsker at gå på pension ved udgangen af 

maj. Der er iværksat en proces for at finde en afløser.
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Beløb i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 2010

Nettoudlån i alt 17.433 17.862 17.025 15.632 20.947

Nettorenteindtægter 450 503 603 611 453

Årets totalindkomst 249 279 516 516 309

Årets resultat ekskl. værdireguleringer efter skat 268 305 378 388 274

Udlån og leasingudlån 152.085 142.711 136.296 128.979 125.136

Aktiver 201.413 184.239 181.885 177.113 166.206

Egenkapital 6.244 5.995 5.716 5.200 4.684
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