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2013 blev endnu et år, hvor KommuneKredit understregede 

sin position som den absolut førende långiver til den kommu

nale sektor. Nettoudlånet steg fra 17,0 mia. kr. i 2012 til 17,9 

mia. kr. i 2013, mens bruttoudlånet faldt fra 35,9 mia. kr. i 2012 

til 30,3 mia. kr. i 2013. Sidstnævnte skyldes et fald i konver

teringsaktiviteten, idet der i årene forud var konverteret et stort 

antal lån til lavere rente, og at der ikke var nogen rentefordel ved 

yderligere konverteringer.

KommuneKredit har en tæt dialog med sine medlemmer og øv

rige kunder. Der fastlægges årligt mål for kundebesøg, og med 

jævne mellemrum gennemføres der tilfredshedsundersøgelser 

for at optimere kundebetjeningen. KommuneKredit tilbyder an

dre finansielle ydelser end lån og leasing, bl. a. rådgivning om 

kommunernes låntagning og styring af den langfristede gæld, 

samt omlægning af lån via derivater (swaps).

KommuneKredits fundingsituation på de internationale ka

pitalmarkeder var fortsat gunstig i 2013, idet der var en stor 

inter esse fra investorer til at investere i værdipapirer med høj 

kredit værdighed. KommuneKredit foretog for første gang to 

benchmarkudstedelser på 1 henholdsvis 1¼ mia. USD, og det 

var specielt positivt, at der var stor interesse fra centralbanker i 

mange lande for at købe KommuneKredits udstedelser.

Fundingsituationen var desuden præget af, at de meget gun

stige satser for swaps fra USD til DKK, der var gældende i 2012, 

gradvist blev reduceret i 2013. KommuneKredit måtte derfor 

medio 2013 foretage en mindre prisjustering for lån med varia

bel rente. KommuneKredit er dog fortsat den billigste finan

sie ringskilde for den kommunale sektor, der således opnår et 

betydeligt økonomisk råderum ved at have etableret deres eget 

finansieringsinstitut.

Nettorenteindtægterne udgjorde 503 mio. kr. mod 603 mio. kr. 

i 2012. Faldet i nettorenteindtægterne skyldtes de mindre gun

stige fundingpriser i 2013 sammenlignet med 2012. Af netto

renteindtægterne på 503 mio. kr. i 2013 stammede 361 mio. kr. 

fra udlånsvirksomheden, mens 142 mio. kr. hidrørte fra renteind

tægter på egenbeholdningen af obligationer. Kommune Kredits 

indtjeningsmål bygger på to principper. For det første skal med

lemmerne kunne låne til så attraktive priser som muligt. For det 

andet skal det sikres, at egenkapitalandelen fastholdes på et 

solidt niveau i størrelsesordenen 3 pct. af aktiverne. 

Værdireguleringer af finansielle instrumenter gav i 2013 et sam

let negativt resultat på 75 mio. kr. Det negative resultat kan især 

henføres til negative kursreguleringer af egenbeholdningen af 

obligationer som følge af kursfald. I 2012 var der en betydelig 

éngangsindtægt på 148 mio. kr. ved tilbagekøb af udstedte 

værdipapirer. Der er stort set ikke gennemført tilbagekøb i 2013, 

hvilket er hovedårsagen til de mindskede værdireguleringer.

Administrationsomkostninger på 96 mio. kr. var 4 mio. kr. mindre 

end i 2012. Det skyldes dels et fald i regulering af pensionforpligt

elsen, dels et fald i afskrivninger på immaterielle aktiver.

Selskabsskatteprocenten bliver nedsat over perioden 2014

2016, og dette har medført tilbageførsel af hensættelser på 

den udskudte skat, hvilket giver skattemæssige indtægter på 

28 mio. kr. for 2013.

KommuneKredits resultat blev på 279 mio. kr., hvilket er et fald 

på 237 mio. kr. i forhold til 2012. Dette svarer til et resultat på 

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

for 2013 blev skønnet et resultat på 300 mio. kr. ekskl. værdi

reguleringer. 

KommuneKredits samlede aktiver udgjorde 184,2 mia. kr. ultimo 

2013, hvilket er en stigning på 2,3 mia. kr. i forhold til ultimo 2012. 

Udlånet er steget med 6,0 mia. kr., og beholdningen af værdi

papirer er steget med 3,2 mia. kr. hvilket har styrket likviditets

beredskabet. Afledte finansielle instrumenter er faldet med 5,4 

mia. kr. som følge af ændrede rente og valutaforhold.

Forventninger til 2014 
De kommunale rammer for anlægsinvesteringer i 2014 er for

øget med 2 mia. kr. til 18,1 mia. kr. Kommunernes lånemulig

heder er imidlertid ikke forbedret, og det forudsættes derfor, at 

de øgede anlægsinvesteringer finansieres ved driftsbesparelser 

eller ved træk på likviditeten. KommuneKredit forventer derfor 

et udlånsniveau på nogenlunde samme niveau som i 2013.

KommuneKredit forventer desuden, at der også i 2014 vil være 

gode fundingmuligheder på de internationale finansielle marke

der, idet der fortsat forventes at være stor interesse fra investo

rerne i udstedelser fra meget kreditværdige institutioner og lande.

KommuneKredit udarbejder løbende langtidsprognoser for ba

lanceudviklingen og fastlægger på denne baggrund indtjenings

mål for det enkelte år. Det er KommuneKredits vurdering, at netto

renteindtægterne for 2013 ligger på et tilfredsstillende niveau. 

Det forventes, at årets resultat ekskl. værdireguleringer vil ligge 

i størrelsesordenen 275 mio. kr. i forhold til 305 mio. kr. for 2013.

København, den 7. marts 2014

ÅRSRAPPORT FOR KOMMUNEKREDIT
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ÅRETS NETTO- OG BRUTTOUDLÅN 2004-2013 AKTIVER OG EGENKAPITAL 2004-2013 

HOVEDTAL FOR KOMMUNEKREDIT

Beløb i mio. 2013 2013 2012 2011 2010 2009

EUR DKK DKK DKK DKK DKK

Årets udlån, nominelle værdier

Obligationslån 306 2.286 1.870 2.396 1.373 2.346

Aftalelån 3.754 28.009 33.992 23.403 33.478 28.474

Bruttoudlån i alt 4.061 30.295 35.862 25.799 34.851 30.820

Konverteringer/omlægninger 1.667 12.433 18.837 10.167 13.904 16.007

Nettoudlån i alt 2.394 17.862 17.025 15.632 20.947 14.813

Årets leasingudlån

Bruttoudlån 204 1.525 813 1.539 756 892

Afgang 159 1.189 905 847 783 787

Nettoudlån i alt 45 336 92 692 27 105

Årets hovedtal

Nettorenteindtægter 67 503 603 611 453 350

Administrationsomkostninger 13 96 100 95 89 91

Værdireguleringer af finansielle instrumenter 10 75 191 175 47 4

Resultat før skat 44 332 694 691 411 255

Skat af årets resultat 7 53 178 175 102 63

Årets resultat 37 279 516 516 309 192

Totalindkomst ekskl. værdireguleringer efter skat 41 305 378 388 274 195

Udlån og leasingudlån 19.129 142.711 136.296 128.979 125.136 111.538

Aktiver 24.696 184.239 181.885 177.113 166.206 143.207

Udstedte værdipapirer 22.663 169.076 166.045 164.751 156.235 133.926

Egenkapital 804 5.995 5.716 5.200 4.684 4.375

Egenkapitalandel i pct. af aktiverne 3,3 3,3 3,1 2,9 2,8 3,1

Antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere 58 58 59 60 60 57

Valutakurs d. 31.12.2013, 100 EUR = 746,03 DKK
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KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån og 

leasing til danske kommuner og regioner samt til selskaber og 

institutioner med 100 pct. kommunegaranti. KommuneKredit 

arbejder under en særlig lov og er under tilsyn af Økonomi 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 troværdig 

samarbejdspartner, og

 � at være en attraktiv, udviklingsorienteret virksomhed med ef

fektive processer og høj kvalitet, hvor resultaterne skabes af 

engagerede og kompetente medarbejdere.

KommuneKredits medlemmer er kommuner og regioner, der har op

taget lån eller leasing i KommuneKredit eller garanterer eller hæfter 

for lån og leasing optaget i KommuneKredit. Medlemmerne hæfter 

solidarisk for KommuneKredits forpligtelser. Alle kommuner og alle 

regioner i Danmark er medlemmer af KommuneKredit.

Den overordnede ledelse af KommuneKredit varetages af en be

styrelse. Bestyrelsen består af 10 medlemmer, hvoraf 8 vælges 

af kommunerne og 2 vælges af regionerne. Den daglige ledelse 

varetages af en direktion på 2 medlemmer.

KommuneKredits lån finansieres ved udstedelse af værdipapirer 

på det danske og de internationale kapitalmarkeder.

KommuneKredit er kreditvurderet hos Moody’s Investors Service 

og Standard & Poor’s. KommuneKredits langfristede gæld er kredit

vurderet til Aaa/AAA og den kortfristede gæld P1/A1+, hvilket 

er den samme vurdering som tildeles danske statsobligationer, og 

det er samtidig den højeste internationale kreditvurdering. 

Den høje rating er blandt andet en følge af kommunernes og 

regionernes solidariske hæftelse og stærke placering i sam

fundsøkonomien og er baggrunden for, at KommuneKredit kan 

hjemtage lån til attraktive priser. KommuneKredit har desuden 

et lavt omkostningsniveau, således at de hjemtagne lån kan 

videre udlånes med en beskeden margin.

Kontaktpersoner

Adm. direktør Søren Høgenhaven

Direktør Johnny Munk

Økonomichef Jens Bloch Behrendt

KommuneKredit 

Kultorvet 16           

1175 København K

Telefon 3311 1512

Telefax 3391 1521

www.kommunekredit.dk

kk@kommunekredit.dk

CVR-nr.: 2212 8612

EAN-nr.: 5790001265762
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