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Forord 

Nationalbanken er Danmarks centralbank. Nationalbanken blev oprettet 
i 1818 og har siden 1936 været en selvejende institution. Lovgrundlaget 
for bankens virksomhed er nationalbankloven fra 1936. Den fastlægger, 
at Nationalbankens formål er at opretholde et sikkert pengevæsen og at 
lette og regulere pengeomsætning og kreditgivning. Nationalbanken er 
uafhængig af Folketing og regering i udformningen af pengepolitikken. 
 
Nationalbankens Beretning og regnskab indeholder en præsentation og 
beskrivelse af bankens regnskab for 2007 og en beretning fra direktio-
nen. Beretningen indeholder en overordnet beskrivelse af dansk og in-
ternational økonomi, penge- og valutapolitikken, det internationale 
samarbejde samt årets vigtigste aktiviteter inden for Nationalbankens 
øvrige funktionsområder og organisation.  
 
Nationalbanken publicerer løbende i kvartalsoversigterne artikler om den 
seneste udvikling inden for en række områder – bl.a. dansk økonomi, 
pengepolitik, finansielle forhold, statistik, sedler og mønter, betalings-
formidling, euroen og EU-samarbejdet. I kvartalsoversigterne præsen-
teres også Nationalbankens prognoser for dansk økonomi og bankens 
aktuelle vurdering af den økonomiske situation i Danmark. Ud over 
kvartalsoversigter publiceres Working Papers, der beskriver forsknings- 
og udviklingsarbejde, samt en lang række særpublikationer, hvor Natio-
nalbankens funktionsområder beskrives indgående.  
 
 
København, 29. februar 2008 
 
 
Nils Bernstein Torben Nielsen Jens Thomsen 
    formand 
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Direktionens beretning 2007 

INTERNATIONAL BAGGRUND FOR DANSK ØKONOMI 

Væksten i verdensøkonomien forblev høj i 2007, primært drevet af me-
get høje vækstrater i en række af de nye vækstmarkeder, herunder Kina 
og Indien. I Europa var konjunkturerne fortsat gode, mens væksten i 
USA aftog. 

Efterspørgslen i verdensøkonomien var høj og førte til højere råvare-
priser – især for prisen på olie. Prisen på en tønde olie af Brent-kvalitet 
steg fra 57 dollar ved årets begyndelse til 94 dollar ultimo 2007. Fødeva-
repriserne steg ligeledes. Årsagen var stigende kornpriser, dels som føl-
ge af dårlig høst og lave lagerbeholdninger, dels på grund af stigende 
efterspørgsel efter afgrøder til bl.a. biobrændsel.  

Afmatningen i den amerikanske økonomi skyldtes især boligmarkedet, 
hvor investeringer og priser fortsatte med at falde. Væksten var lav i 
begyndelsen af 2007 og faldt yderligere mod slutningen af året, hvor 
ledigheden begyndte at vokse. USAs BNP steg med 2,2 pct. i 2007 mod 
2,9 pct. året før. 

I euroområdet var væksten 2,7 pct., hvilket var lidt lavere end i 2006, 
men stadig højt i sammenligning med de foregående år. Væksten var 
højest i begyndelsen af året og aftog derefter lidt, mens ledigheden 
fortsat faldt. Væksten i BNP var jævnt fordelt på de store eurolande og 
primært trukket af indenlandsk efterspørgsel, i Tyskland dog også af 
stigende eksport. 

De finansielle markeder i USA og Europa har været præget af en bety-
delig uro siden sommeren 2007. Den finansielle uro udsprang af tab på 
boliglån til mindre kreditværdige amerikanske boligejere, såkaldte sub-
prime-lån. De længere usikrede pengemarkedsrenter er steget som føl-
ge af den finansielle uro, og spændet mellem usikrede og sikrede pen-
gemarkedsrenter er udvidet på grund af den øgede usikkerhed. En ræk-
ke banker og finansielle institutioner fik fra krisens begyndelse svært 
ved at skaffe tilstrækkelig likviditet på grund af den usikkerhed, der var 
opstået på de finansielle markeder. Både den amerikanske centralbank, 
Federal Reserve (Fed), og Den Europæiske Centralbank, ECB, har i perio-
der tilført ekstra likviditet til markederne. Uroen har medført, at ban-
kerne i såvel USA som Europa har strammet vilkårene for kreditgivning. 

På de internationale kapitalmarkeder faldt renten på den toneangi-
vende amerikanske 10-årige statsobligation fra 4,7 pct. primo 2007 til 
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4,1 pct. ultimo året. Faldet indtraf i 2. halvår og var drevet af den finan-
sielle uro og afmatningen i amerikansk økonomi, som skabte forvent-
ninger om lavere inflation. Den amerikanske inflation ekskl. energi og 
fødevarer aftog gennem året, men mod slutningen steg kerneinflatio-
nen. Som følge af betydeligt højere energi- og fødevarepriser var det 
samlede forbrugerprisindeks i december 2007 4,1 pct. højere end året 
før. Fed satte fra efteråret, fordelt over tre gange, sin rente ned med i 
alt 1 procentpoint til 4,25 pct. I januar 2008 nedsatte Fed renten med 
yderligere 1,25 procentpoint ad to omgange. Nedsættelserne skete bl.a. 
med henvisning til, at der var behov for forebyggende foranstaltninger 
over for stigende negative risici for den amerikanske økonomi på grund 
af den finansielle uro. 

I euroområdet steg renten på den toneangivende 10-årige tyske stats-
obligation fra 3,9 pct. primo 2007 til 4,3 pct. ultimo året. Afkoblingen af 
den europæiske lange renteudvikling fra den amerikanske skal ses i lyset 
af de relativt bedre konjunkturer i Europa og de deraf følgende forskel-
lige forventninger til centralbankernes renteændringer i løbet af året.  

Dollaren faldt yderligere gennem 2007 og nåede i slutningen af no-
vember et nyt lavpunkt over for euroen på 1,49 dollar pr. euro. Ultimo 
december var dollaren faldet 23,4 pct. over for euro i forhold til kursen 
primo året. Efter en fornyet svækkelse i februar 2008 kom dollaren un-
der 1,50 dollar pr. euro, og over for kroner lå kursen under 5 kroner – 
det laveste niveau siden slutningen af 1978. 

De globale aktiemarkeder steg i 1. halvår 2007, men fra sommeren 
blev de mere volatile og med faldende tendens. De toneangivende ak-
tieindeks i USA, Europa og de nye vækstmarkeder sluttede lidt højere 
end ved årets begyndelse, mens det i Japan lå lidt lavere. 

 
DANSK ØKONOMI  

De seneste års stærke højkonjunktur i dansk økonomi fortsatte i 2007, 
hvor økonomien nåede sin kapacitetsgrænse. Beskæftigelsen voksede til 
et historisk højt niveau, og ledigheden faldt til under 58.000 personer 
ved årets udgang svarende til 2,1 pct. af arbejdsstyrken. Det er den lave-
ste ledighedsprocent siden begyndelsen af 1970'erne. Det store pres på 
arbejdsmarkedet betød, at virksomheder i mange brancher og den of-
fentlige sektor havde problemer med at rekruttere den ønskede ar-
bejdskraft. 

Det reale BNP voksede i 2007 med 1,8 pct. mod 3,9 pct. i 2006, jf. tabel 
1. Den økonomiske aktivitet i 2007 blev i vidt omfang begrænset som 
følge af mangel på arbejdskraft og en høj kapacitetsudnyttelse. Produk-
tiviteten faldt, da både beskæftigelsen og antallet af præsterede ar-
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bejdstimer steg mere end produktionen. Udviklingen skyldtes bl.a., at 
flere personer med begrænset arbejdsmarkedserfaring kom ind på ar-
bejdsmarkedet. 

Lønstigningstakten var tiltagende igennem året og afspejlede det 
stramme arbejdsmarked. For den private sektor som helhed lå den årlige 
lønstigningstakt på 4,3 pct. i 4. kvartal 2007 mod 3,1 pct. i samme kvartal 
året før. Opgangen i de danske lønninger førte til en svækkelse af løn-
konkurrenceevnen i forhold til udlandet. 

Målt ved stigningen i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks, HICP, 
var inflationen i gennemsnit 1,7 pct. i Danmark i 2007. Mod slutningen 
af året steg inflationen til ca. 2,4 pct. på grund af høje prisstigninger på 
energi og fødevarer. Den indenlandske markedsbestemte inflation, IMI, 
der beskriver udviklingen i de priser, der fastsættes på markedsmæssige 
vilkår i Danmark, tiltog fra et lavt niveau, men forblev moderat konjunk-
tursituationen taget i betragtning. IMI var i december 1,4 pct. Store pris-
stigninger på bl.a. danske engrosvarer, industriprodukter og byggema-
terialer indikerede dog et højt underliggende prispres ved indgangen til 
2008. 

HOVEDTAL FOR DANSK ØKONOMI Tabel 1 

Realvækst i forhold til året før, pct. 2003 2004 2005 2006 2007 

Bruttonationalprodukt, BNP ......................... 0,4 2,3 2,5 3,9 1,8 

Privat forbrug ................................................ 1,0 4,7 5,2 3,8 2,7 
Offentligt forbrug og investeringer ............. 0,2 2,5 1,0 2,9 0,2 
Erhvervsinvesteringer .................................... -3,0 -0,2 1,2 14,5 10,8 
Boliginvesteringer ......................................... 11,8 11,9 18,7 12,2 4,4 

Indenlandsk efterspørgsel ekskl. lager-      
investeringer .................................................. 0,7 3,7 4,2 5,5 3,2 
Lagerinvesteringer1 ........................................ -0,5 0,6 -0,7 0,6 -0,2 

Indenlandsk efterspørgsel i alt ..................... 0,2 4,3 3,4 6,0 3,0 

Eksport ........................................................... -1,0 2,8 8,3 9,0 3,7 
Import ............................................................. -1,6 7,7 11,3 14,1 6,1 
Nettoeksport1 ................................................. 0,2 -1,8 -0,8 -1,8 -1,1 

Ledighed, pct. af arbejdsstyrken .................. 5,7 5,8 5,1 4,0 2,8 
Lønindeks2, vækst i pct. ................................. 3,7 3,1 2,9 3,1 3,8 
Forbrugerprisindeks3, vækst i pct. ................ 2,0 0,9 1,7 1,9 1,7 
Boligprisindeks4, vækst i pct. ......................... 5,2 10,1 22,1 18,3 2,2 

Betalingsbalance, pct. af BNP ....................... 3,4 3,0 4,4 2,7 1,0 
Offentlig budgetsaldo, pct. af BNP .............. -0,1 1,9 5,0 4,9 4,5 

Privat opsparingsoverskud5, pct. af BNP ...... 3,5 1,2 -0,6 -2,2 -3,5 

Kilde: Danmarks Statistik. 
1 Bidrag til vækst i BNP. 
2 Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor. 
3 EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP). 
4 Realkreditrådets kvartalsvise ejendomsprisstatistik for parcel- og rækkehuse, vækst 4. kvartal-4. kvartal. 
5 Betalingsbalance minus offentlig budgetsaldo (forskel ved afrunding). 
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Renten på den danske toneangivende 10-årige statsobligation steg fra 
ca. 3,9 pct. primo 2007 til ca. 4,4 pct. ultimo 2007. Den nominelle effek-
tive kronekurs steg i takt med, at kronen blev styrket over for en række 
valutaer. Ultimo 2007 lå den nominelle effektive kronekurs knap 3 pct. 
over niveauet ultimo året før og bidrog dermed til svækkelsen af kon-
kurrenceevnen. 

Fremgangen i den indenlandske efterspørgsel var solid og bredt fun-
deret i 2007, om end efterspørgselsvæksten var mere afdæmpet end 
tidligere i opsvinget. Trods afdæmpningen af boligmarkedet steg privat-
forbruget med 2,7 pct. understøttet af stærk indkomstvækst, høj be-
skæftigelse og husholdningernes gode formuestilling. 

Erhvervsinvesteringerne voksede med 10,8 pct. oven på en kraftig 
fremgang året før. Det høje investeringsniveau skal ses i lyset af mang-
len på arbejdskraft, som har ført til en substitution over mod kapital.  

Importvæksten aftog i 2007 efter en kraftig acceleration i importen i 
2004-06. Kapacitetspresset medvirkede til at fastholde en pæn stigning i 
vareimporten, mens tjenesteimporten kun voksede svagt. På eksportsi-
den nød salget godt af høj vækst hos vores nærmeste handelspartnere. 

Betalingsbalancen er forværret siden begyndelsen af 2006, og over-
skuddet på betalingsbalancen faldt til 17 mia.kr. i 2007. Der var i 2007 et 
tiltagende underskud på lønindkomst som følge af øgede betalinger til 
udenlandsk arbejdskraft. 

De offentlige finanser viste i 2007 et overskud på 4,5 pct. af BNP, både 
som følge af høje indtægter fra skatter og afgifter og lave udgifter til fx 
dagpenge. Det offentlige forbrug steg 1,3 pct., og samlet set var finans-
politikken stort set neutral i forhold til den økonomiske aktivitet. 

 
PENGE- OG VALUTAPOLITIK 

I hele 2007 lå den danske krone stabilt på et niveau tæt ved cen-
tralkursen, jf. figur 1. Den danske penge- og valutapolitik er rettet mod 
at holde kronen stabil over for euro. Som følge af euroområdets lavin-
flationspolitik skabes herved en ramme for en lav og stabil inflation i 
Danmark. 

Den formelle ramme for den danske fastkurspolitik er det europæiske 
valutasamarbejde, ERM2 (Exchange Rate Mechanism 2). Danmark delta-
ger i samarbejdet med en centralkurs på 7,46038 kroner pr. euro, og ud-
svingsbåndet for kronekursen er +/- 2,25 pct. i forhold til centralkursen. 

Inflationen ekskl. energi- og fødevarepriser lå stabilt i underkanten af 
2 pct. i euroområdet gennem hele 2007. På grund af stigningerne i 
energi- og fødevarepriserne var den årlige stigning i det samlede for-
brugerprisindeks (HICP) i december 2007 på 3,1 pct. ECBs pengepolitiske 
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mål er at holde inflationen i euroområdet under, men tæt på, 2 pct. på 
mellemlangt sigt. 

ECB besluttede 8. marts og 6. juni 2007 at forhøje minimumsbudren-
ten med 0,25 procentpoint. Efter renteforhøjelsen i juni kom minimums-
budrenten op på 4 pct. Rentebeslutningerne blev begrundet med øget 
inflationsrisiko primært på baggrund af de gode økonomiske vækstud-
sigter for euroområdet. ECB fastholdt sin rente i resten af året på bag-
grund af, at den fortsatte uro på de finansielle markeder øgede usikker-
heden om den realøkonomiske udvikling. 

ECBs renteforhøjelser blev fulgt af tilsvarende forhøjelser af National-
bankens rentesatser, der blev forhøjet med 0,25 procentpoint i henholds-
vis marts og juni 2007. Fastkurspolitikken betyder, at Nationalbankens 
pengepolitiske renter udelukkende er reserveret til fastholdelse af 
kronekursen omkring centralkursen. Det indebærer, at Nationalban-
kens rentesatser normalt følger de renter, som ECB fastsætter for euro-
området. Efter renteforhøjelsen i juni var Nationalbankens udlånsrente 
4,25 pct., mens diskontoen og foliorenten var 4 pct. 

 
Kapitalbevægelser og interventioner 
Porteføljeinvesteringer er den del af de grænseoverskridende kapitalbe-
vægelser, som normalt har størst betydning for de kortsigtede udsving i 
kronekursen. For året 2007 som helhed gav porteføljeinvesteringer an-

KRONENS KURS OVER FOR EURO Figur 1 
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ledning til en nettokapitaludstrømning på i alt 67 mia.kr. Det skyldes 
primært, at de senere års strukturelle tendens, hvor institutionelle inve-
storer køber udenlandske aktier og obligationer, fortsatte i 2007. Samlet 
set var der en registreret nettokapitaleksport på 44 mia.kr., hvilket skal 
ses i lyset af et overskud på betalingsbalancen. 

I hele 2007 solgte Nationalbanken netto valuta i forbindelse med in-
tervention for ca. 2 mia.kr. for at stabilisere kronekursen. Ved udgangen 
af 2007 var valutareserven 169 mia.kr.  

 
Pengemarkedet 
Der har ikke været tegn på, at den internationale finansielle uro har 
smittet nævneværdigt af på dag-til-dag pengemarkedsrenterne i Dan-
mark. Derimod steg de længere usikrede pengemarkedsrenter samt 
spændet mellem usikrede og sikrede pengemarkedsrenter som følge af 
den finansielle uro. Efter årsskiftet er spændet blevet indsnævret noget 
igen. 

Der har ikke været behov for ekstraordinære tiltag med henblik på til-
førsel af kronelikviditet fra Nationalbankens side i forbindelse med den 
finansielle uro. Der har været indikationer på en vis knaphed på dollarli-
kviditet. Det afspejler, at den finansielle uro udsprang fra USA. Knaphed 
på dollarlikviditet er ikke kun et dansk fænomen, men et internationalt. 

Andre centralbanker har ekstraordinært tilført likviditet i egen valuta 
mod sikkerhed, da bankerne i en række lande har været tilbageholden-
de med at udveksle likviditet med hinanden via pengemarkedet. Desu-
den har ECB og den schweiziske centralbank udbudt dollarlikviditet via 
en aftale med Fed. 
 
De pengepolitiske instrumenter 
Nationalbanken overgik 3. maj 2007 til normalt at anvende 7-dages lø-
betid på pengepolitiske udlån og indskudsbeviser. Reduktionen i løbeti-
den fra 14 til 7 dage skete for at mindske de store udsving i den danske 
dag-til-dag rente i forbindelse med forventninger om renteændringer. 
Overgangen til 7-dages løbetid forløb gnidningsfrit, og der var ikke sto-
re udsving i dag-til-dag renten omkring forhøjelsen af de pengepolitiske 
renter i juni. De øvrige penge- og valutapolitiske instrumenter blev ikke 
ændret i 2007. 

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for National-
banken blev formindsket med 25 mia.kr. i løbet af 2007. Det kan pri-
mært henføres til en negativ likviditetspåvirkning fra statsfinanserne, 
som i sidste del af året udviklede sig bedre end forventet.  
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DET INDENLANDSKE FINANSIELLE SYSTEM 

Penge- og realkreditinstitutter 
Kreditkrisen på de internationale kapitalmarkeder har kun i mindre grad 
påvirket de danske pengeinstitutter, der fortsat havde pæne resultater i 
2007 som følge af gode konjunkturforhold i Danmark og en høj udlåns-
vækst. Pengeinstitutternes samlede udlån til indlændinge udgjorde 
1.334 mia.kr. ultimo 2007 mod 1.124 mia.kr. ultimo 2006. 

Realkreditinstitutterne havde fortsat pæne resultater i 2007. Realkre-
ditinstitutternes samlede realkreditudlån til indenlandske husholdninger 
og virksomheder udgjorde 2.012 mia.kr. ultimo 2007 mod 1.833 mia.kr. 
ultimo 2006. Afdragsfrie lån udgør en stadig stigende andel af realkre-
ditudlån og udgjorde ved udgangen af 2007 41 pct. af det samlede ud-
lån (ekskl. indekslån) mod 34 pct. ved udgangen af 2006. Det seneste år 
har andelen af afdragsfrie rentetilpasningslån stort set været uændret, 
hvorimod andelen af afdragsfrie fastforrentede lån er steget fra 12 til 20 
pct. af de samlede realkreditudlån (ekskl. indekslån). Fastforrentede lån 
med afdrag er stadig den mest udbredte låneform. 

 
Sektorberedskab 
Der blev i 2006 nedsat en arbejdsgruppe, der havde til opgave at udar-
bejde en rapport med en vurdering af behovet for et nationalt bered-
skab for den finansielle sektor i tilfælde af en større operationel forstyr-
relse. Rapporten blev sendt i høring i juni 2007. Der er lavet en køreplan 
for det videre forløb og etableret et "Response Team" i Nationalbanken, 
der skal varetage den løbende drift af sektorberedskabet, samt en Ko-
ordinationskomite, som skal koordinere sektorens samlede reaktion på 
en eventuel større operationel forstyrrelse som eksempelvis terrorhand-
linger, omfattende sygdomsudbrud, naturkatastrofer og lignende, hvor 
det finansielle system trues af sammenbrud. 

 
Overgang til Basel II 
Fra 1. januar 2007 trådte nye kapitaldækningsregler, de såkaldte Basel II-
regler, i kraft. De nye regler er udtryk for en mere tidssvarende tilgang 
til kapitalkrav til kreditinstitutter, hvor hvert enkelt instituts kapitalkrav 
i højere grad afspejler de risici, instituttet påtager sig. 

 
Betalingsformidling 
Afviklingen af betalinger via systemerne Kronos, Sumclearingen, CLS og 
Target udviser fortsat vækst. Værdien af transaktioner afviklet via Natio-
nalbankens system, Kronos, steg med 6 pct. i 2007 til 70.273 mia.kr. I det 
danske system til afvikling af detailbetalinger, Sumclearingen, steg vær-
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dien af transaktioner i kroner med 7,5 pct. til 5.750 mia.kr. I VP-afviklin-
gen faldt værdien af transaktioner i kroner fra 23.581 mia.kr. i 2006 til 
23.172 mia.kr. i 2007, mens antallet af transaktioner blev forøget med 
32 pct. Dette skyldes et fortsat fald i handlen med danske obligationer, 
som ikke opvejes af den stigende handel med aktier. Endvidere har der 
været høj vækst i afviklingen af transaktioner i euro i de danske syste-
mer i 2007. 

Værdien af valutatransaktioner i kroner i CLS steg med 6 pct. til 50.446 
mia.kr., mens antallet af transaktioner steg med 26 pct. CLS blev udvidet 
i november 2007 med bl.a. afvikling af betalinger i forbindelse med 
handel med kreditderivater i de fem største valutaer (amerikanske dol-
lar, euro, yen, britiske pund og schweizerfranc). 

 
Værdipapirafvikling 
Nationalbanken har deltaget i arbejdet med en udvidelse af sanktionssy-
stemet i Værdipapircentralen. Udvidelsen forventes at træde i kraft i 
2008, og formålet er at styrke deltagernes afviklingsdisciplin, således at 
så mange handler som muligt afvikles rettidigt. Endvidere har National-
banken i 2007 påbegyndt en undersøgelse af, hvorvidt der er behov for 
indførelse af en central modpart i det danske værdipapirmarked.1 

De første obligationer til finansiering af boliglån blev udstedt i Mexico 
gennem den danske værdipapircentral i december 2007. Nationalban-
ken har gennem Værdipapircentralen ydet rådgivning i forbindelse med 
indførelse af den danske realkreditmodel i Mexico. 
 
Sikkerhedsstillelse 
Nationalbanken yder lån til penge- og realkreditinstitutter mod sikkerhed 
i visse værdipapirer af høj kreditkvalitet. Mængden af belånbare værdi-
papirer blev 2. juli 2007 udvidet med særligt dækkede obligationer (SDO) 
udstedt af institutter, der er omfattet af lov om finansiel virksomhed. 

Nationalbanken er forpligtet til at have de samme regler for sikker-
hedsstillelse som ECB ved intradag-kredit i euro. Derfor indførte Natio-
nalbanken 1. januar 2008 ECBs krav til rating af værdipapirer, der stilles 
som sikkerhed ved ydelse af intradag-kredit i euro. 
 
Betalingstjenestedirektivet og SEPA 
EU-Kommissionens Betalingstjenestedirektiv blev vedtaget i 2007. Der-
med er det EU-juridiske grundlag for de europæiske bankers arbejde 
med etableringen af et fælles betalingsområde i euro, SEPA (Single Euro 

 1
 Torben Nielsen og Peter Restelli-Nielsen, Danmarks Nationalbank, Analyse af fordele og ulemper ved 

indførelsen af en central modpart i det danske værdipapirmarked, Working Paper, WP 49/2007. 
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Payments Area), på plads. Direktivet skal efterfølgende implementeres i 
den nationale lovgivning. Nationalbanken følger sektorens arbejde med 
SEPA og har deltaget aktivt i forberedelserne af direktivet. 

Derudover arbejder Nationalbanken sammen med Lokale Pengeinsti-
tutter, Regionale Bankers Forening og PBS om at etablere en løsning for 
afvikling af betalinger med det nye SEPA-produkt for direkte debitering 
i euro. SEPA-produktet for direkte debitering kan sammenlignes med 
Betalingsservice i Danmark. Løsningen vil være tilgængelig for alle pen-
geinstitutter i Danmark og ventes indført i efteråret 2009. 

 
Target2 og Target2-Securities 
Udviklingen af et nyt fælleseuropæisk betalingssystem, Target2, til afvik-
ling af eurobetalinger fortsatte i 2007. De første EU-lande overgik til 
Target2 i november 2007, og Danmark tilsluttes Target2 i maj 2008. 

Target2-Securities er Eurosystemets oplæg til en fælleseuropæisk af-
viklingsplatform for værdipapirer udstedt i euro. Afvikling af værdipapi-
rer i andre europæiske valutaer vil også blive mulig. I 2007 var projektet 
i brugerkravsfasen, og der er i Danmark, som i de fleste andre EU-lande, 
etableret en national brugergruppe med repræsentanter fra hele sekto-
ren. Nationalbanken koordinerer i samarbejde med Værdipapircentralen 
arbejdet for denne gruppe. Brugergruppen har i 2007 udarbejdet hø-
ringssvar på udkast til brugerkrav med fokus på særlige danske interes-
ser som fx enkeltinvestorkonti. Ved årets slutning forelå et samlet ud-
kast til brugerkrav for hele afviklingsplatformen. Det samlede udkast 
blev herefter sendt i offentlig høring med høringsfrist i starten af april 
2008. ECBs styrelsesråd forventes at tage endelig stilling til projektet i 
juni 2008. 

 
INTERNATIONALT MONETÆRT SAMARBEJDE 

Udvidelse af euroområdet 
Cypern og Malta indtrådte 1. januar 2008 i eurosamarbejdet og indførte 
dermed euroen som valuta. Euroområdet tæller efter Cyperns og Maltas 
tiltrædelse 15 lande. Med indførelsen af euroen som valuta trådte Cy-
pern og Malta ud af EUs valutakursmekanisme, ERM2. Deltagerne i 
ERM2 er herefter: Danmark, Estland, Letland, Litauen og Slovakiet. Æn-
dringen i deltagerkredsen berører ikke vilkårene for den danske krone i 
ERM2. 
 
Lissabon-traktaten og de danske forbehold 
Den nye traktat for EU-samarbejdet, Lissabon-traktaten, blev underskre-
vet af EUs stats- og regeringschefer 13. december 2007. I relation til den 
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økonomiske og monetære union medfører Lissabon-traktaten hovedsa-
geligt proceduremæssige ændringer i forhold til tidligere traktater. Ek-
sempelvis nævnes Eurogruppen, som er det uformelle mødeforum for 
finansministrene fra eurolandene, nu i en protokol. 

Det fremgår af regeringsgrundlaget fra november 2007, at regeringen 
ønsker, at vælgerne ved folkeafstemning får lejlighed til at tage stilling 
til de danske EU-forbehold. 

 
Den Internationale Valutafond, IMF 
I de seneste år har IMF arbejdet med at tilpasse de 185 medlemslandes 
indflydelse i organisationen til i højere grad at afspejle landenes betyd-
ning i verdensøkonomien. Der forhandles bl.a. om kvoteformlen, der er 
af central betydning for det enkelte lands stemmevægt. Forhandlinger-
ne ventes i 2008 at føre til en ændring af kvoteformlen, som følges op af 
ad hoc-forøgelser af kvoterne, dvs. medlemslandenes indskud i IMF.  

IMF fortsatte i 2007 ligeledes arbejdet med eftergivelse af de fattigste 
og mest forgældede landes gæld til IMF, hvor der blev opnået enighed 
om gældslettelse til Liberia. Danmark har via udviklingsbistanden bidra-
get med 31 mio.kr. til IMFs gældslettelse af Liberia. 

1. november 2007 tiltrådte Dominique Strauss-Kahn, den tidligere 
franske finansminister, som ny administrerende direktør for IMF. Han 
har siden tiltrædelsen arbejdet for at videreføre de igangværende re-
former, ikke mindst af IMFs budget, da et markant fald i IMFs udlån til 
medlemslandene har betydet færre renteindtægter og et skønnet un-
derskud på IMFs budget på ca. 400 mio.USD årligt. Underskuddet ventes 
dækket dels af nye indtægtskilder, dels ved reduktion af IMFs udgifter. 
 
SEDLER OG MØNTER 

I 2007 steg værdien af cirkulerende sedler og mønter fra 59,1 mia.kr. i 
2006 til 61,0 mia.kr., hvilket er en stigning på 3,2 pct1. Stigningen i om-
løbet af kontanter er aftaget i 2007 i forhold til de seneste år, hvilket 
kan skyldes en dæmpning af det private forbrug. Antallet af sedler i 
omløb er steget fra 156 mio. stk. i 2006 til 161 mio. stk. i 2007 svarende 
til en stigning på 3,2 pct.  

Der blev fundet 501 falske sedler i omløb i 2007, hvilket er en stigning 
i forhold til året før, hvor der blev fundet 344 falske sedler i omløb. For-
falskningen af danske pengesedler er i international sammenligning 
fortsat beskeden. 

 1
 Omløbet er opgjort ekskl. erindringsmønter, det færøske seddelomløb og visse ældre sedler og 

afviger derfor fra opgørelsen i henhold til Nationalbankens balance. 
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Nye pengesedler 
Nationalbanken offentliggjorde 14. maj 2007, at et idéoplæg af kunst-
neren Karin Birgitte Lund skal danne grundlag for den nye danske sed-
delserie. Udarbejdelsen af en ny dansk seddelserie blev iværksat som 
følge af udviklingen af nye sikkerhedselementer.  

Nationalbankens seddeltrykkeri har, i samarbejde med kunstneren, vi-
dereudviklet det oprindelige idéoplæg, som viser afbildningen af fem 
udvalgte broer i Danmark. Der er også arbejdet videre med sedlernes 
kunstneriske udtryk, så de sikkerhedsmæssige og tekniske krav opfyldes. 
Det bearbejdede idéoplæg forventes afleveret til godkendelse i Økono-
mi- og Erhvervsministeriet i foråret 2008. Det er planen, at den første 
seddel kan sættes i produktion i 2009 og udsendes ultimo samme år, 
mens den sidste seddel efter planen udsendes i 2012.  

 
Færøerne og Grønland 
Som Danmarks centralbank forsyner Nationalbanken også Færøerne og 
Grønland med kontanter. Færøerne har siden 1951 haft særlige penge-
sedler. I 2006 blev der fremsat lovforslag om, at Grønland skal have egne 
pengesedler. Loven om pengesedler i Grønland trådte i kraft 1. juni 
2007. Valutaen i Grønland vil fortsat være danske kroner, ligesom der 
fortsat anvendes danske mønter. De grønlandske sedler vil, som de fæ-
røske, have samme værdi og størrelse, som de danske pengesedler. 

Den dansk/grønlandske kunster Naja Abelsen er blevet udpeget af 
Grønlands Landsstyre til at illustrere de grønlandske sedler. National-
bankens seddeltrykkeri og Naja Abelsen er i gang med at udarbejde et 
idéoplæg, som forventes præsenteret for Landsstyret inden sommeren 
2008. 

 
Den Kgl. Mønt 
Den Kgl. Mønts websted, som lanceredes i 2006, blev i 2007 udvidet med 
et betalingsmodul, så samlermønter kan bestilles og købes via internet-
tet. Lanceringen af Den Kgl. Mønts eget websted har øget salget af dan-
ske samlermønter betydeligt.  

Den stigende interesse for samlermønter og udviklingen i møntomlø-
bet har betydet, at møntproduktionen er udvidet de seneste år.  

Nationalbanken rettede i begyndelsen af 2008 henvendelse til Øko-
nomi- og Erhvervsministeriet med henblik på at afskaffe 25-øren med 
den begrundelse, at mønten i dag er uden selvstændig købekraft. 
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STATISTIK 

Overgang til Statistikbanken.dk 
Nationalbanken gik 1. oktober 2007 over til at offentliggøre finansiel 
statistik via Statistikbanken hos Danmarks Statistik. Flytningen af Natio-
nalbankens finansielle statistik til Statistikbanken er en fordel for bru-
gerne, der nu kan hente al væsentlig økonomisk og finansiel statistik, 
produceret i Danmark, via ét og samme værktøj.  

 
Samarbejde med Finanstilsynet om indberetninger fra 
investeringsforeninger 
Nationalbanken og Finanstilsynet igangsatte i 2007 et projekt med hen-
blik på at udvikle et nyt fælles indberetningssystem for investeringsfor-
eninger. I det nye indberetningssystem samles investeringsforeningernes 
indberetninger til de to institutioner hos Nationalbanken, der videre-
sender data til Finanstilsynet. Dermed vil dobbeltindberetninger, forår-
saget af overlap i Finanstilsynets og Nationalbankens krav, blive elimine-
ret. Det medfører administrative besparelser på myndighedssiden og en 
lettelse af foreningernes indberetningsbyrde.   
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Bankens virksomhed og organisation 

MEDARBEJDERNE 

Ved udgangen af 2007 beskæftigede banken 540 medarbejdere svaren-
de til 507 fuldtidsstillinger. Medarbejdere beskæftiget i deltidsstillinger 
udgjorde 13 pct.  

Medarbejdersammensætningen, der afspejler, at banken både er en 
videnorganisation og en produktionsvirksomhed, viser fortsat de seneste 
års udviklingstendens med en stigende andel af medarbejdere med aka-
demisk uddannelse, jf. tabel 2. 

Banken har etableret uddannelsespladser inden for de forskellige fag-
områder, og antallet af elevpladser inden for kontorområdet og de fag-
lærte områder er øget i 2007. Endvidere udbyder banken en række 
ph.d.-stipendiater og havde ved udgangen af 2007 11 medarbejdere på 
orlov til arbejde i internationale institutioner. 

Det er Nationalbankens politik at bidrage til uddannelse på områder, 
hvor banken anvender uddannet arbejdskraft. 

Det samlede sygefravær var i 2007 på 7,2 dage pr. medarbejder, hvil-
ket er en svag stigning i forhold til 2006 (7,0 dage). 

 
Rekruttering 
Som led i en mere aktiv rekrutteringsindsats arrangerede banken to 
karriereaftener i henholdsvis maj og november for økonomistuderende 
fra Aalborg, Aarhus, Syddansk og Københavns Universitet. 

 

MEDARBEJDERGRUPPER Tabel 2

 2001 2003 2005 2007 

Ultimo Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. 

Akademikere ................................. 130 23 153 28 173 33 185 37 
Bankuddannede ........................... 128 23 116 21 96 19 81 16 
It-/kontorpersonale ....................... 114 21 104 19 92 18 86 17 
Servicemedarbejdere .................... 92 16 86 16 84 16 82 16 
Håndværkere/teknikere ............... 94 17 85 16 71 14 73 14 

I alt ................................................. 558 100 544 100 516 100 507 100 

Anm.: Antallet er omregnet til fuldtid ultimo året. I regnskabets note 9 er antal medarbejdere omregnet til fuldtid som 
gennemsnit for hele året. 
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Personaleomsætningen i 2007 var på 16 pct. og dermed højere end de 
tidligere år. Det har generelt været sværere at besætte ledige stillinger 
end tidligere bl.a. på grund af færre ansøgere. Især har stillinger til 
bankuddannede vist sig vanskeligere at besætte. 

 
Outsourcing 
Bankens arbejde med outsourcing af it-opgaver blev opgivet som følge 
af, at ingen af de prækvalificerede eksterne leverandører ønskede at 
afgive tilbud i henhold til udbudsmaterialet.  

 
Organisationsændring 
Med virkning fra 1. juni 2007 gennemførte banken en organisationsæn-
dring, således at Internationalt Kontor blev en del af Økonomisk Afde-
ling, Statsgældsbogholderiet blev integreret i Regnskabsafdelingen, og 
der blev etableret en Administrationsafdeling bestående af det tidligere 
Sekretariat, Personale- og Organisationskontoret samt IT-afdelingen. 
Efterfølgende er IT-afdelingen blevet udskilt som en særskilt afdeling i 
forbindelse med, at banken fortsat skal stå for it-driften. 
 
Overenskomstforhandling for Seddeltrykkeriet  
Banken indgik i 2007 en 3-årig overenskomst med HK/Medie & Kommu-
nikation for medarbejdere i Seddeltrykkeriet.  

 
LEDELSE OG ORGANISATION 

Nationalbanken er en selvejende institution. Ledelsen består af et re-
præsentantskab, en bestyrelse og en direktion. I 2007 overtog koncern-
direktør Søren Bjerre-Nielsen posten som bestyrelses- og repræsentant-
skabsformand efter professor Hans E. Zeuthen, som fratrådte på grund 
af alder.  

Direktionen består af tre medlemmer og varetager den daglige ledel-
se. Det er alene Nationalbankens direktion, der har det fulde ansvar for 
udformning og løbende tilpasning af pengepolitikken. Som kongelig 
udnævnt direktør er Nils Bernstein formand for direktionen. De to øvri-
ge medlemmer af direktionen er Torben Nielsen og Jens Thomsen, der 
er valgt af repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen. 

Den Kgl. Bankkommissær er det formelle bindeled mellem regeringen 
og Nationalbanken. Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen er 
Kgl. Bankkommissær.  
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DIREKTIONENS REPRÆSENTATION I BESTYRELSER, INTERNATIONALE 
ORGANISATIONER MV.  

Direktionen er pr. 1. marts 2008 repræsenteret i følgende bestyrelser: 
• Bankernes EDB Central 

Nationalbankdirektør Torben Nielsen er observatør i bestyrelsen. 
• Danmarks Skibskredit A/S 

Nationalbankdirektør Jens Thomsen er medlem af bestyrelsen. 
• Det Finansielle Virksomhedsråd 

Nationalbankdirektør Jens Thomsen er medlem. 

NATIONALBANKENS REPRÆSENTANTSKAB PR. 1. MARTS 2008 Boks 1  

Formand: Koncerndirektør Søren Bjerre-Nielsen 

Næstformand: Direktør Helle Bechgaard 
 
Valgt af Folketinget indtil 31. marts 2011: 

Folketingsmedlem Pia Christmas-Møller 

Finansudvalgsformand, folketingsmedlem Kristian Thulesen Dahl 

Folketingsmedlem Lars-Emil Johansen 

Gruppeformand for Venstre, folketingsmedlem Hans Chr. Schmidt 

Politisk ordfører for Venstre, folketingsmedlem Inger B. Støjberg 

Formand for SF, folketingsmedlem Villy Søvndal 

Formand for Socialdemokraterne, folketingsmedlem Helle Thorning-Schmidt 

Gruppeformand for Radikale Venstre, folketingsmedlem Margrethe Vestager 
 
Udnævnt af økonomi- og erhvervsministeren indtil 31. marts 2011: 

Departementschef Michael Dithmer 

Departementschef Michael Lunn 
 
Valgt af repræsentantskabet  indtil 31. marts: 

Koncerndirektør Søren Bjerre-Nielsen 2008 

Adm. direktør Peter Bjerregaard 2008 

Direktør Niels Boserup 2008 

Koncernbestyrelsesformand Niels Due Jensen 2009 

Direktør Jens Rostrup-Nielsen 2009 

Professor Michael Møller 2009 

Direktør Helle Bechgaard 2010 

Købmand Niels Fog 2010 

Fhv. formand for ICN Kirsten Stallknecht 2010 

Fhv. formand for LO Hans Jensen 2011 

Forbundsformand Kirsten Nissen 2011 

Bestyrelsesformand for Dansk Landbrug, gårdejer Peter Gæmelke 2011 

Direktør Jette W. Knudsen 2012 

Gårdejer Kjeld Larsen 2012 

Fhv. rådsformand Kirsten Nielsen 2012 
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• Det Økonomiske Råd 
Nationalbankdirektør Jens Thomsen er medlem. 

• PBS Holding A/S og PBS A/S 
Nationalbankdirektør Torben Nielsen er medlem af bestyrelsen.  

• Værdipapircentralen A/S 
Nationalbankdirektør Torben Nielsen er næstformand for bestyrelsen. 
 

Den Europæiske Union, EU 
• Det Økonomiske og Finansielle Udvalg 

Nationalbankdirektør Jens Thomsen er medlem. 
• Economic and Financial Committee Group on EU Government Bonds 

and Bills Markets 
Nationalbankdirektør Jens Thomsen er formand. 
 

Den Europæiske Centralbank, ECB 
• Det Generelle Råd 

Nationalbankdirektør Nils Bernstein er medlem. 
• Komiteen for Internationale Relationer 

Nationalbankdirektør Jens Thomsen er medlem.  
 

Den Internationale Valutafond, IMF 
• Board of Governors 

Nationalbankdirektør Nils Bernstein er det danske medlem. 
• Den Nordisk-Baltiske Monetære og Finansielle Komite 

Nationalbankdirektør Jens Thomsen er medlem. 
 

Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, OECD 
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Risikostyring 

OPERATIONEL RISIKO 

Som omtalt i medierne blev der i juli 2007 fundet seddelmateriale på 
Amagerforbrændingen. I forbindelse med hændelsen blev Nationalban-
ken tilkaldt, og materialet blev indsamlet. Det konstateredes, at der var 
tale om fortrykte lyserøde sedler fra Nationalbankens seddeltrykkeri, 
som ved en fejl var blevet sammenblandet med andet affald og sendt på 
Amagerforbrændingen i forbindelse med en almindelig affaldsleverance 
fra Nationalbanken. Der blev iværksat en gennemgang af Seddeltrykke-
riets forretningsgange. Gennemgangen blev afsluttet i december 2007 
og er efterfølgende blevet fulgt op med en generel indskærpelse og 
tilpasninger af forretnings- og arbejdsgange. 
 
Forsikringspolitik 
Nationalbankens forsikringspolitik beskriver bankens overordnede ret-
ningslinjer for, hvad banken ønsker forsikret baseret på principper for 
risikoprofil samt valg af selvrisiko. Derudover fastlægger politikken den 
organisatoriske ansvarsfordeling på forsikringsområdet. Forsikringspoli-
tikken omfatter områder, som er nødvendige for driften af bankens 
funktioner, herunder bankens bygninger og personale. Forsikringspoli-
tikken omfatter derimod ikke tab som følge af markedsoperationer, 
positionstagning og lignende. 

Nationalbankens forsikringer gennemgås årligt med en ekstern forsik-
ringsmægler. Der har i 2007 ikke været væsentlige ændringer i forsik-
ringspolitikken. 
 
FINANSIEL RISIKO  

Nationalbanken er eksponeret over for en række finansielle risici. Nogle 
er en konsekvens af bankens myndighedsopgaver og er således uundgåe-
lige, mens andre risici afspejler, at Nationalbanken som en finansiel virk-
somhed afvejer risiko i forhold til forventet resultat. 

Nationalbanken er primært udsat for markedsrisici såsom rente-, guld- 
og valutarisici. Derudover er banken i mindre grad eksponeret over for 
likviditets- og kreditrisici. Bankens valg af risikoniveau er præget af stor 
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forsigtighed, og det tilstræbes helt at undgå tab som følge af konkurser 
blandt modparter.1 

 
Markedsrisiko 
Markedsrisiko er risikoen for tab som følge af rente- og valutakursæn-
dringer på de finansielle markeder. 

 
Renteeksponering 
En del af Nationalbankens portefølje er investeret i obligationer. Dette 
giver banken en eksponering over for renteændringer. 

Nationalbanken reducerede i løbet af 2007 sin renteeksponering ved 
at sænke kronevarigheden på den samlede portefølje fra 1,9 mia.kr. til 
1,6 mia.kr., jf. tabel 3. 

 
Guldeksponering 
Nationalbanken har i medfør af nationalbankloven en guldbeholdning. 
Guldbeholdningen har i hele 2007 været konstant på 66,6 tons. 

Den stigende guldpris medførte, at markedsværdien af guldreserven 
steg fra 7,7 mia.kr. til 9,1 mia.kr. i løbet af 2007. Derved øgedes bankens 
eksponering over for ændringer i guldprisen. 

 
Valutaeksponering 
Nationalbanken råder som led i fastkurspolitikken over en valutareser-
ve, som består af investeringer i euro, amerikanske dollar, britiske 
pund og svenske kroner. 

Nationalbanken har omlagt størstedelen af valutaeksponeringen i 
ikke-eurovalutaer til euro ved hjælp af valutaswaps. Dette reducerer i 
kraft af fastkurspolitikken valutarisikoen betragteligt, så valutaekspo-
neringen bidrager med en relativ lille risiko i forhold til valutareser-
vens størrelse. 

Ved udgangen af 2007 var Nationalbankens valutaeksponering på 173 
mia.kr. Ved en generel styrkelse af kronen på 1 pct. ville Nationalbanken 

 1
 Nationalbankens finansielle risici og styringen heraf er uddybet i publikationen Finansiel styring i 

Danmarks Nationalbank, Danmarks Nationalbank 2004. 

NATIONALBANKENS RENTEEKSPONERING Tabel 3

Mia.kr. DKK EUR USD GBP SEK Øvrige Total 

2006 ................................... 0,8 0,5 0,4 0,1 0,1 - 1,9 
2007 ................................... 0,6 0,4 0,3 0,1 0,1 - 1,6 

Anm.: Tabellen viser Nationalbankens renteeksponering målt i kronevarighed. Kronevarigheden angiver, hvor meget
markedsværdien af bankens beholdning vil ændre sig, hvis rentekurven ændrer sig med 1 procentpoint.  
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således tabe 1,7 mia.kr., hvilket er på niveau med 2006. Den langt over-
vejende del af eksponeringen er i euro. Herudover er der en ekspone-
ring på 6 mia.kr. over for amerikanske dollar. 
 
Kvantificering af markedsrisiko 
Nationalbankens samlede markedsrisiko måles bl.a. i form af Value-at-
Risk (VaR). VaR kombinerer bankens eksponering over for forskellige 
markedsforhold med et skøn over variation i disse. Ved udgangen af 
2007 var Nationalbankens VaR beregnet til 3,3 mia.kr., hvilket er 0,9 
mia.kr. højere end ved årets begyndelse, jf. figur 2. Tallet angiver, at 
Nationalbanken i 2008 med 95 pct. sandsynlighed ikke vil få et kurstab, 
der overstiger 3,3 mia.kr. Tilsvarende angiver tallet, at Nationalbanken 
med 5 pct. sandsynlighed vil få et kurstab, der overstiger 3,3 mia.kr. VaR 
siger dog ikke noget om, hvor stort tabet i så fald kan blive. 

Stigningen i VaR skyldtes, at risikobidraget fra guld og rente steg i 
2007, jf. figur 2. Stigningen var forårsaget af stigende guldpris og øget 
rentevolatilitet. 

 
Stresstest 
VaR udtrykker det maksimale tab ved normale markedsforhold, men 
ikke tabsrisikoen ved ekstreme markedsforhold. Det er derfor nyttigt at 

NATIONALBANKENS VALUE-AT-RISK Figur 2
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Anm.: Value-at-Risk (VaR) angiver det beløb, som Nationalbanken med 95 pct. sikkerhed maksimalt vil tabe i løbet af det 

næste år. VaR er opgjort ultimo året. 
           Summen af de tre risikofaktorer – rente, guld og valuta – overstiger den samlede VaR. Det skyldes, at de forskelli-

ge risikofaktorer ofte er lavt eller negativt korrelerede, hvorfor der sjældent forekommer tab på alle risikofaktorer
samtidig. Dette er udtrykt ved diversifikationsgevinsten, der her er illustreret ved den negative grønne søjle. 
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supplere VaR med stresstest, der afspejler påvirkningen af bankens ak-
tuelle portefølje under ekstreme, men realistiske scenarier for markeds-
udviklingen. 

Stresstestene viser, at banken i det mest pessimistiske scenario vil mi-
ste knap 15 mia.kr., hvilket er på niveau med 2006. Et sådant tab, der 
svarer til knap 30 pct. af egenkapitalen, vil typisk være forbundet med 
en betydelig styrkelse af kronen over for euroen samt betydelige ren-
testigninger på det amerikanske og de europæiske markeder. 
 
Likviditetsrisiko 
For Nationalbanken er likviditetsrisiko risikoen for, at det ikke er muligt 
at frigøre midler til at intervenere til fordel for kronen, selv om midlerne 
for så vidt er til stede. 

Ved forvaltningen af valutareserven lægges der derfor stor vægt på, 
at hovedparten af valutareserven hurtigt kan omsættes til likvider. På 
den baggrund placeres en stor del af valutareserven på pengemarkedet 
eller i obligationer med høj sikkerhed, der nemt kan sælges eller belånes 
på forskellige likvide markeder. Derudover har Nationalbanken mulig-
hed for at rejse midler til intervention gennem forskellige lånepro-
grammer. 

Nationalbankens likviditetsrisiko var således meget beskeden i 2007, 
hvilket var uændret i forhold til 2006. 

 
Kreditrisiko 
Kreditrisiko er risikoen for et tab på et tilgodehavende hos en modpart, 
som ikke overholder sine betalingsforpligtelser. Derudover omfatter 

 

NATIONALBANKENS KREDITEKSPONERING ULTIMO 2007 Tabel 4

 Obligationer Bankforretninger

Mia.kr. 
2006 
i alt Stater Andre1 Sikrede Usikrede

Overnatio- 
nale insti- 
tutioner2 

2007 
i alt 

Aaa ...................................  73,1 19,2 30,2 23,9 6,4  1,6 81,3 
Aa1 ...................................  30,9 1,7 6,1 22,0 24,7  - 54,5 
Aa2 ...................................  27,8 3,5 1,6 - 18,8  - 23,8 
Aa3 ...................................  54,7 - 2,4 21,6 2,9 - 26,9 
A1 .....................................  3,9 2,0 0,9 - -  - 2,9 
A2 .....................................  3,3 - 0,3 - -  - 0,3 
A3 .....................................  - - - - -  - - 
Ingen kreditvurdering .....  6,5 - 0,2 - 0,5  5,0  5,7 

I alt ....................................  200,3 26,3 41,8 67,5 53,3  6,6 195,4 

Anm.: Moody's kreditvurdering er benyttet. Skalaen strækker sig fra Aaa til D, hvor Aaa er den højeste kreditvurdering. 
1 Andre obligationer inkluderer værdipapirer med såvel eksplicit som implicit statsgaranti samt danske udstedere. 
2 Overnationale institutioner som BIS, IMF og supranationals som fx Asian Development Bank. Krediteksponeringen 

over for IMF er opgjort netto til 1,1 mia.kr. Herudover har IMF ubrugte trækningsrettigheder. Medregnes disse, vil 
bruttoeksponeringen kunne opgøres til 19,0 mia.kr. 
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kreditrisiko også risikoen for kurstab, der følger af reduceret kreditvær-
dighed på en modpart. 

Nationalbanken søger at reducere kreditrisikoen ved at sprede sine 
tilgodehavender hos mange modparter med høj kreditværdighed. Ved 
placering i udenlandske banker benyttes desuden repoaftaler, hvor der 
modtages sikkerhed i form af statsobligationer. Hvis en repomodpart 
går konkurs, har Nationalbanken således dækning for sine placeringer i 
form af den stillede sikkerhed. Nationalbankens kreditrisiko er dermed 
forholdsvis beskeden, jf. tabel 4. 

 
Uroen på kreditmarkederne 
Nationalbankens portefølje har været forholdsvis upåvirket af uroen på 
kreditmarkederne. Bankens forsigtige investeringsstrategi har betydet, 
at banken ikke har lidt tab på sine modparter som følge af manglende 
betalingsevne. Dertil er det kun et fåtal af bankens modparter, der har 
fået reduceret deres kreditvurdering. 

Samlet set må det dog antages, at kreditrisikoen ved at placere likvidi-
tet er steget i løbet af 2007. Nationalbanken har derfor revideret sin 
investeringspolitik for pengemarkedsindskud ved at hæve minimums-
kravet til bankmodparters kreditvurdering. 
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HOVED- OG NØGLETAL 2003-07  

 2007 2006 2005 2004 2003 

      

Resultatopgørelse (mio.kr.)      
Nettorenteindtægter ............................................ 4.105 3.368 3.616 3.954 4.454 
Kursreguleringer ................................................... 1.634 -690 1.210 -662 -267 
Udbytte af aktier mv. ........................................... 134 115 68 72 38 
Andre indtægter ................................................... 59 48 848 84 3 
Omkostninger inkl. afskrivninger ........................ -751 -606 -840 -585 -619 
Andre udgifter ...................................................... - - - -19 - 

Årets resultat ........................................................ 5.181 2.235 4.902 2.844 3.609 

Der disponeres således:      
Overført til egenkapital ....................................... 2.343 -105 1.948 39 508 
Overført til staten ................................................. 2.837 2.340 2.954 2.805 3.101 

 5.181 2.235 4.902 2.844 3.609 

Balance (mio.kr.)      
Aktiver      
Valutareserveaktiver ............................................. 173.367 175.446 214.703 219.264 227.155 
Pengepolitiske udlån ............................................ 216.794 153.735 135.296 72.635 48.024 
Indenlandske obligationer ................................... 27.833 28.648 34.329 37.102 39.746 
Andre aktiver ........................................................ 6.546 7.043 7.668 8.065 8.169 

Aktiver i alt ........................................................... 424.540 364.872 391.996 337.066 323.094 

      
Passiver      
Seddel- og møntomløb ......................................... 61.553 59.767 56.217 52.039 49.685 
Pengepolitiske indlån ........................................... 209.863 171.984 220.423 167.252 170.043 
Staten .................................................................... 89.899 73.789 56.428 60.810 43.981 
Valutareservegæld ................................................ 4.585 3.729 2.391 1.633 2.976 
Andre forpligtelser ............................................... 4.170 3.476 4.305 5.048 6.164 

Forpligtelser i alt ................................................... 370.070 312.745 339.764 286.782 272.849 

Egenkapital i alt .................................................... 54.470 52.127 52.232 50.284 50.245 

Passiver i alt .......................................................... 424.540 364.872 391.996 337.066 323.094 

      
Nøgletal      
Valutareserven (mio.kr.) ....................................... 168.782 171.717 212.312 217.631 224.179 
Penge- og realkreditinstitutternes netto-      
stilling over for Nationalbanken (mio.kr.) ........... -6.931 18.249 85.127 94.617 122.019 
Statens indestående (mio.kr.) .............................. 89.899 73.789 56.428 60.810 43.981 
Vækst i seddel- og møntomløb (pct.) .................. 3,0 6,3 8,0 4,7 4,3 
Egenkapitaludvikling (pct.) .................................. 4,5 -0,2 3,9 0,1 1,0 
Gns. antal medarbejdere omregnet til fuldtid .... 505 513 521 533 553 
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LEDELSENS REGNSKABSBERETNING 

Regnskabsaflæggelsen 
Regnskabet for 2007 er udarbejdet efter samme principper som året før, 
jf. side 42. 

Regnskabet afspejler, at Nationalbanken udsteder sedler og mønter, 
har betydelige aktiver i form af valutareserven og er bank for kreditin-
stitutter samt staten. 

Resultatet af finansielle poster er 5.738 mio.kr., hvilket er 3.060 mio.kr. 
mere end i 2006, og årets samlede resultat er 5.181 mio.kr., hvilket er 
2.946 mio.kr. mere end i 2006. 

 
Resultat af finansielle poster 
Nettorenteindtægter på 4.105 mio.kr. er steget med 737 mio.kr. (21,9 
pct.) i forhold til 2006. Nettorenteindtægten af valutareserven er steget 
med 1.413 mio.kr., renter af den indenlandske obligationsbeholdning er 
steget med 136 mio.kr., nettorenteudgiften på pengepolitiske ind- og 
udlån er faldet med 198 mio.kr., mens renteudgiften på indlån fra sta-
ten og på ind- og udlån fra andre er steget med 1.010 mio.kr. 

Kursreguleringer på +1.634 mio.kr. er i forhold til 2006 steget med 
2.324 mio.kr. Guldprisen (i DKK) er steget 18 pct., hvilket medfører en 
værdiregulering af guld på +1.383 mio.kr. (2006, +759 mio.kr.). Herud-
over er der børs- og valutakursgevinst på valutamellemværender på 591 
mio.kr. (2006, -780 mio.kr.) og kurstab på indenlandske værdipapirer på 
340 mio.kr. (2006, -669 mio.kr.). 

 
Faktorer der har bidraget til det finansielle resultat  
Resultatet af de finansielle poster afspejler flere forskellige faktorer. 
Som et supplement til den regnskabsmæssige opgørelse viser tabel 5 og 
figur 3 de faktorer, som i særlig grad bidrager til resultatet. Det skal 
understreges, at opdelingen i tabel 5 er en teoretisk beregning, der ikke 
umiddelbart kan sammenlignes med regnskabet. 

Langt hovedparten af Nationalbankens finansielle indtjening afspejler 
bankens myndighedsrolle, som genererer bankens basisindtjening. Her-
udover indeholder resultatet en yderligere indtjening som følge af, at 
banken via sine placeringer påtager sig en finansiel risiko. Banken afve-
jer denne risiko, der langt overvejende er renterisiko, i forhold til for-
ventet afkast. 

Basisindtjeningen afspejler den finansielle indtjening, som banken ville 
have, hvis der alene blev indgået forretninger, der følger af bankens 
myndighedsrolle. Basisindtjeningen kan opdeles i et bidrag fra placerin-
ger til kort rente og i et indtjeningsbidrag fra valutareserven. 
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Den vigtigste indtjeningskilde for Nationalbanken er, at seddel- og 
møntomløbet og egenkapitalen giver banken en rentefri finansiering, 
som kan placeres til markedsrenten. Gevinsten, som følger af den rente-
fri kredit på seddel- og møntomløbet, kaldes også møntningsgevinsten. 

DRIVENDE FAKTORER FOR NATIONALBANKENS FINANSIELLE RESULTAT Tabel 5

Mia.kr. Resultat 2007 Resultat 2006 

Basisindtjening   
Møntningsgevinst ..................................................... 2,4 1,6 
Beregnet afkast af egenkapital ............................... 2,1 1,6 
Valutareserven og dens finansiering ....................... -0,8 -0,7 
Valutakursregulering ............................................... -0,5 -0,7 
   Euro ........................................................................ 0,1 -0,1 
   Dollar ...................................................................... -0,6 -0,6 
Guldprisregulering (målt i dollar) ............................ 2,3 1,7 

Basisindtjening, i alt ................................................. 5,5 3,5 

Resultat af yderligere risiko    
Renterisiko, løbende afkast ("carry") m.m. ............ 0,2 0,6 
Renterisiko, rentedrevne kursreguleringer ............. 0,0 -1,4 

Resultat af yderligere risiko, i alt ............................. 0,2 -0,8 

Samlet finansielt resultat ......................................... 5,7 2,7 

Anm.: Møntningsgevinsten er beregnet ud fra seddel- og møntomløbet ekskl. kontantdepoter. 
 Danmarks Nationalbanks guldbeholdning betragtes i tabellen som et dollaraktiv. 

 

 

DRIVENDE FAKTORER FOR NATIONALBANKENS FINANSIELLE RESULTAT Figur 3

0 1 2 3 4 5 6

Samlet finansielt resultat

Rentedrevne kursreguleringer

Løbende afkast m.m.

Guldprisreguleringer, dollar

Valutakursreguleringer, dollar

Valutakursreguleringer, euro

Finansiering af valutareserven

Beregnet afkast af egenkapital

Møntningsgevinst

Mia.kr.
 

Beretning og regnskab - 2007



 

03-03-2008 08:11:00    Antal sider: 30   Rev. nr. 9   H:\Alle\Årsberetninger\2007\faerdige\33-

62.doc  Oprettet af Charlotte Christensen    

36 

I beregningen er forudsat, at Nationalbanken placerer midlerne til den 
korte pengepolitiske rente i Danmark. Da de pengepolitiske renter i 
2007 i gennemsnit var højere end i 2006, steg indtjeningen fra denne 
post. 

Valutareserven er en forudsætning for Danmarks valutakurspolitik. 
Da den korte rente i placeringsvalutaerne har været lavere end den 
korte danske rente, har Nationalbanken isoleret set haft en beregnet 
renteudgift på valutareserven svarende til dette rentespænd. Valutare-
serven er langt overvejende placeret i euro. Herudover er en mindre del 
placeret i dollar. I valutareserven indgår også guld, der ikke giver noget 
løbende afkast. 

Ud over den løbende udgift i forbindelse med valutareserven kan der 
forekomme ganske betydelige reguleringer som følge af udsving i valu-
takurser og guldpris. Når kronen eksempelvis styrkes over for en valuta, 
får banken et tab, fordi kroneværdien af valutareserven mindskes. Om-
vendt vil banken få en gevinst, hvis kronen svækkes. 

Guldprisen (målt i dollar) er steget ganske meget i 2007. Dette har gi-
vet anledning til en betydelig gevinst på 2,3 mia.kr. (tages højde for 
dollarfaldet, er værdien målt i kroner steget med 1,4 mia.kr.). Gevinsten 
overstiger gevinsten i 2006, hvor guld steg knap så meget.  

Stigningen i den samlede basisindtjening afspejler således primært 
højere korte renter og øgede stigninger i guldprisen. 

Yderligere indtjening afspejler, at Nationalbanken ikke udelukkende 
placerer sine midler til den korte sikre rente, men også investerer i dan-
ske og udenlandske obligationer samt placerer i udenlandske banker. 
Dette kan ikke begrundes direkte i myndighedsrollen, men afspejler, at 
det erfaringsmæssigt giver en vis merindtjening. Derved påvirkes indtje-
ningen også af udviklingen i rentekurverne – både i Danmark og i ud-
landet. 

Denne indtjening kan opdeles i et løbende afkast (carry), der skyldes, 
at renten på længere løbetider oftest er højere end ved korte løbetider. 
Denne størrelse afspejler også en række andre effekter, herunder det 
forhold, at spændet mellem den pengepolitiske rente og renten på 
usikrede bankindskud er steget i 2007.  

I 2007 var forskellen mellem den korte og lange rente relativ lille – 
rentekurverne har været relativt flade – og den løbende indtjening var 
derfor noget lavere end i 2006.  

Ud over et løbende afkast kan renteændringer give anledning til ren-
tedrevne kursreguleringer. Under hensyn til placeringernes fordeling på 
markeder og løbetider er bidraget til resultatet fra denne størrelse be-
regnet til 0, hvilket er en forbedring i forhold til 2006, hvor renterne 
steg, og bidraget derfor blev negativt. 
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Andre resultatposter 
Andre indtægter er i forhold til 2006 steget med 12 mio.kr., som væsent-
ligst kan henføres til afvikling af VB Finans under konkurs. 

Omkostninger og afskrivninger er steget med 146 mio.kr., som kan 
henføres til en stigning i personaleomkostninger på 18 mio.kr. (5,8 pct.), 
en særlig indbetaling på 150 mio.kr. til Danmarks Nationalbanks Pen-
sionskasse til afdækning af Nationalbankens pensionsforpligtelse samt 
et fald i andre omkostninger på 22 mio.kr. (8,5 pct.). 

 
Disponering af årets resultat 
Årets overskud på 5.181 mio.kr. er disponeret således: 
• Et beløb svarende til årets kursreguleringer på 1.634 mio.kr. henlæg-

ges til kursreguleringsfonden, der herefter udgør 4.802 mio.kr. 
• 20 pct. af resultatet ekskl. kursreguleringer svarende til 709 mio.kr. 

henlægges til sikringsfonden, der herefter udgør 49.368 mio.kr. 
• Det resterende beløb på 80 pct. af resultatet ekskl. kursreguleringer 

svarende til 2.837 mio.kr. overføres til staten. 
 
Balancen 
Balancen steg fra 364,9 mia.kr. til 424,5 mia.kr. 

På aktivsiden skyldes stigningen primært, at de pengepolitiske udlån 
er steget med 63,1 mia.kr. til 216,8 mia.kr., mens der på forpligtelser er 
en stigning på 37,9 mia.kr. til 209,9 mia.kr. i de pengepolitiske indlån. 
De pengepolitiske modparters samlede nettostilling (pengepolitiske 
indlån minus pengepolitiske udlån) er således formindsket med 25,2 
mia.kr. til et nettoudlån på 6,9 mia.kr. 

Valutareserven faldt med 2,9 mia.kr. til 168,8 mia.kr. Valutareserveak-
tiverne guld, fordringer på udlandet og fordringer på IMF faldt med 2,1 
mia.kr., mens valutareserve passivet forpligtelser over for udlandet steg 
med 0,8 mia.kr. 

Statens indlån steg med 16,1 mia.kr. til 89,9 mia.kr. 
Seddel- og møntomløb steg med 1,8 mia.kr. til 61,5 mia.kr. Stigningen 

svarer til 3 pct., hvilket er den laveste stigning i 5 år. 
Egenkapitalen steg fra 52,1 mia.kr. til 54,5 mia.kr. som følge af hen-

læggelser af årets resultat med i alt 2,4 mia.kr. 
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LEDELSESPÅTEGNING 

Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for Dan-
marks Nationalbank for 2007.  

 
Årsregnskabet aflægges efter lov om Danmarks Nationalbank. 

 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af 
Danmarks Nationalbanks aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. 
december 2007 samt af resultatet af Danmarks Nationalbanks aktiviteter 
for regnskabsåret 1. januar-31. december 2007. 

 
København, den 26. februar 2008 
 
 
 
Nils Bernstein Torben Nielsen Jens Thomsen 
     formand 
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REVISIONSPÅTEGNINGER 

Til Repræsentantskabet 

 

Intern revisions påtegning 

Jeg har revideret årsregnskabet for Danmarks Nationalbank for regnskabsåret 1. januar-31. december 2007, 

omfattende ledelsens regnskabsberetning, ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, 

balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter lov om Danmarks Nationalbank. 

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væ-

sentlig fejlinformation i overensstemmelse med lov om Danmarks Nationalbank. 

 

Revisors ansvar 

Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af min revision. 

 

Den udførte revision 

Jeg har udført min revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at 

jeg planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke 

indeholder væsentlig fejlinformation. 

 

Revisionen har omfattet en vurdering af ledelsens tilrettelagte forretningsgange og interne kontroller, der er 

relevante for ledelsens udarbejdelse og aflæggelse af et retvisende årsregnskab, herunder en vurdering af 

risikoen for væsentlig fejlinformation. Revisionen har endvidere omfattet stillingtagen til, om den af ledelsen 

anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt 

en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. 

 

Det er min opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for min konklu-

sion. 

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Konklusion 

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Danmarks Nationalbanks aktiver, passiver 

og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af Danmarks Nationalbanks aktiviteter for regn-

skabsåret 1. januar-31. december 2007 i overensstemmelse med lov om Danmarks Nationalbank.  

 

København, den 26. februar 2008 

 

Jan Birkedal, 

revisionschef 
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REVISIONSPÅTEGNINGER 

Til Repræsentantskabet 

 

De uafhængige revisorers påtegning 

Som revisorer, udnævnt af økonomi- og erhvervsministeren, har vi revideret årsregnskabet for Danmarks 

Nationalbank for regnskabsåret 1. januar-31. december 2007, omfattende ledelsens regnskabsberetning, le-

delsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter 

lov om Danmarks Nationalbank. 

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-

stemmelse med lov om Danmarks Nationalbank. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og op-

retholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et 

retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl 

samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som 

er rimelige efter omstændighederne. 

 

Revisorernes ansvar og den udførte revision  

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor 

revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske 

krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnska-

bet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. 

 

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregn-

skabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig 

fejlinformation i regnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen 

overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for Danmarks Nationalbanks udarbejdelse og aflæggelse 

af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er pas-

sende efter omstændighederne, men ikke med det formål at afgive konklusion om effektiviteten af Danmarks 

Nationalbanks interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte 

regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurde-

ring af den samlede præsentation af årsregnskabet. 

 

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklu-

sion. 

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Konklusion 

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Danmarks Nationalbanks aktiver, passiver 

og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af Danmarks Nationalbanks aktiviteter for regn-

skabsåret 1. januar-31. december 2007 i overensstemmelse med lov om Danmarks Nationalbank. 

 

København, den 26. februar 2008 

 

Mona Blønd,  Hans Frederik Carøe, 

statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor 
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UNDERSKRIFTER 

Nærværende regnskab, der er revideret på den i bankens reglement foreskrevne måde, 
er tiltrådt af repræsentantskabet på mødet den 12. marts 2008.  
 
Repræsentantskabet består pr. 1. marts 2008 af 

 
 
 

Søren Bjerre-Nielsen, formand        Helle Bechgaard, næstformand 

 

Peter Bjerregaard        Niels Boserup        Pia Christmas-Møller        Kristian Thulesen Dahl 

 

Michael Dithmer        Niels Fog        Peter Gæmelke        Hans Jensen        Niels Due Jensen 

 

Lars-Emil Johansen        Jette W. Knudsen        Kjeld Larsen        Michael Lunn        Michael Møller 

 

Kirsten Nielsen        Kirsten Nissen        Jens Rostrup-Nielsen        Hans Chr. Schmidt        Kirsten Stallknecht 

 

Inger B. Støjberg       Villy Søvndal        Helle Thorning-Schmidt        Margrethe Vestager 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Generelt  
Danmarks Nationalbanks årsregnskab for 2007 er aflagt i overensstem-
melse med lov om Danmarks Nationalbank.  

Denne regnskabspraksis er i det væsentlige i overensstemmelse med 
god regnskabspraksis for europæiske centralbanker inden for euroom-
rådet. Forskellen vedrører hovedsageligt urealiserede valuta- og værdi-
papirkursgevinster, som i Nationalbankens årsregnskab medtages i resul-
tatopgørelsen. 

Hovedprincipperne for regnskabets indhold er økonomisk realitet. 
Virkningen af transaktioner og begivenheder indregnes, når de finder 
sted, og de registreres og præsenteres i årsregnskabet for det år, de 
vedrører. Årsregnskabet indeholder alle væsentlige og relevante for-
hold, værdiændringer vises uanset indvirkning på resultat og egenkapi-
tal, og indregnings- og værdiansættelsesmetoder anvendes ensartet på 
samme kategori af forhold. Ved første indregning værdiansættes aktiver 
og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende værdiansættes aktiver og for-
pligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost. 

Herudover opstilles og klassificeres regnskabets enkelte poster uænd-
ret fra år til år. 

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 
 

Omregning af transaktioner i fremmed valuta 
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter valuta-
kursen på transaktionsdagen. På balancedagen omregnes finansielle 
aktiver og forpligtelser i fremmed valuta til balancedagens kurs. Såvel 
realiserede som urealiserede gevinster og tab indregnes i resultatopgø-
relsen. 

 
Resultatopgørelsen 
Renter 
Renteindtægter og -udgifter omfatter ud over rente af rentebærende 
fordringer og forpligtelser tillige over- og underkurs på skatkammerbe-
viser og indskudsbeviser samt terminspræmier af fonds- og valutater-
minsforretninger. 

 
Kursreguleringer mv. 
Kursreguleringer omfatter såvel børskursreguleringer som valutakurs-
reguleringer vedrørende finansielle tilgodehavender og forpligtelser, 
aktier, andre kapitalandele og guld. Såvel realiserede som urealiserede 
gevinster og tab indregnes i resultatopgørelsen. 
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Udbytte af aktier mv. 
Udbytte af aktier mv. omfatter indtægter af kapitalandele i børsnotere-
de og unoterede virksomheder, herunder associerede virksomheder. 
Udbytte af aktier medtages i det år, hvori udbyttet deklareres. 

 
Andre indtægter 
Andre indtægter omfatter indtægter hidrørende fra Nationalbankens 
salg af møntsæt og medaljer samt øvrige indtægter, som ikke vedrører 
Nationalbankens primære aktiviteter, eller som ikke er årligt tilbage-
vendende.  

 
Omkostninger 
Personaleomkostninger omfatter lønninger og vederlag til personale, 
direktion og bestyrelse, herunder bidrag til pension og understøttelser 
mv., uddannelsesomkostninger og andre personaleomkostninger. Andre 
omkostninger omfatter omkostninger til produktion af sedler og mønter 
mv., til drift af Nationalbankens ejendomme, til it-drift samt øvrige om-
kostninger. 

 
Balancen 
Guld 
Guld værdiansættes til den på balancedagen gældende markedsværdi. 

 
Finansielle tilgodehavender og forpligtelser  
Finansielle tilgodehavender og forpligtelser værdiansættes til den på 
balancedagen gældende markedsværdi.  

 
Tilbagekøbsforretninger og udlån af værdipapirer mv.  
Værdipapirer solgt i forbindelse med en samtidig aftale om tilbagekøb 
samt udlånt guld og udlånte værdipapirer indgår i Nationalbankens 
respektive beholdninger. 

 
Aktier mv.  
Anlægsaktier og lignende investeringer samt kapitalandele i associerede 
virksomheder (virksomheder, hvor ejerandel eller stemmeretsandel er 20 
pct. eller derover) værdiansættes til en skønnet markedsværdi på balan-
cedagen, dog ikke højere end anskaffelsesværdien.  

 
Materielle anlægsaktiver  
Materielle anlægsaktiver omfatter Nationalbankens ejendomme, byg-
ningstekniske anlæg (elevatorer, el-installationer m.m.), produktions-
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tekniske anlæg (til seddel- og møntproduktion) samt it-udstyr, kontorin-
ventar og biler.  

Materielle anlægsaktiver medtages i balancen og værdiansættes til 
anskaffelsesprisen fratrukket akkumulerede af- og nedskrivninger.  

Aktiver med en anskaffelsesværdi på under 100.000 kr. pr. enhed ud-
giftsføres i anskaffelsesåret.  

På materielle anlægsaktiver foretages lineære pro anno afskrivninger 
over aktivernes forventede økonomiske levetid. 

 
Den økonomiske levetid ansættes til følgende: 
Bankejendomme ................................................................... 100 år 
Øvrige ejendomme ............................................................... 25-50 år 
Bygningsforbedringer ........................................................... 25 år 
Bygningstekniske anlæg ....................................................... 10-25 år 
Produktionstekniske anlæg .................................................. 5-10 år 
Øvrige maskiner og inventar ................................................ 3-5 år 

 
Andre aktiver 
Andre aktiver omfatter bl.a. tilgodehavende renter, positiv nettomar-
kedsværdi af afledte finansielle instrumenter opgjort pr. instrumenttype 
samt forudbetalte omkostninger. 

Afledte finansielle instrumenter som fonds- og valutaterminsforret-
ninger, rente- og valutaswaps samt futures værdiansættes til den på 
balancedagen gældende markedsværdi. 

 
Seddel- og møntomløb 
Seddel- og møntomløb værdiansættes til pålydende værdi. 

 
Andre passiver 
Andre passiver omfatter bl.a. skyldige omkostninger, negativ nettomar-
kedsværdi af afledte finansielle instrumenter opgjort pr. instrumenttype 
samt uafdækkede pensionsforpligtelser og andre hensatte forpligtelser 
vedrørende afgivne garantier. 

Afledte finansielle instrumenter som fonds- og valutaterminsforret-
ninger, rente- og valutaswaps samt futures værdiansættes til den på 
balancedagen gældende markedsværdi. 

 
Eventualforpligtelser 
Andre forpligtelser vedrørende afgivne garantier værdiansættes til den 
skønnede værdi af betalingsforpligtelsen. 
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Pensionsforpligtelser 
For bidragsbaserede pensionsordninger udgiftsføres de løbende præmie-
betalinger til pensionsforsikringsselskaber i resultatopgørelsen, og pen-
sionsforpligtelsen overgår herefter til pensionsforsikringsselskaberne. 

For ydelsesbaserede pensionsordninger og understøttelsestilsagn hen-
sættes ikke-afdækkede pensionstilsagn opgjort efter aktuarmæssige 
principper i Nationalbankens regnskab. 
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RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2007 

Note 2007 2006 
  1.000 kr. 1.000 kr. 
 1 Nettorenteindtægter: 

 Rente af tilgodehavende i udlandet .................................   6.735.537 5.320.054 

 2 Rente af indenlandske udlån .............................................   5.681.288 3.690.915 

 Rente af indenlandske obligationer .................................   1.478.036 1.341.924 

 Provision og andre indtægter ...........................................   230 749    __________ __________ 
 Renteindtægter mv. ...........................................................   13.895.091 10.353.642    __________ __________ 
  

 Rente af forpligtelser over for udlandet ..........................   62.134 59.538 

 3 Rente af indenlandske indlån ............................................   9.728.350 6.926.406    _________ _________ 
 Renteudgifter mv. ..............................................................   9.790.484 6.985.944    _________ _________ 
 Nettorenteindtægter i alt ..................................................  4.104.607 3.367.698    _________ _________ 

 
 4 Kursreguleringer mv.:  

  Værdiregulering af guld ....................................................   1.383.317 758.900 

 5 Kursregulering af udenlandske mellemværender ............   590.834 -779.764 

 6 Kursregulering af indenlandske værdipapirer .................   -340.361 -668.905    _________ _________ 
 Kursreguleringer mv. i alt .................................................   1.633.790 -689.769    _________ _________ 
 Resultat af finansielle poster ..............................................   5.738.397 2.677.929      
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RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2007 

Note 2007 2006 
  1.000 kr. 1.000 kr. 

 

 Resultat af finansielle poster .............................................   5.738.397 2.677.929 
 

 7 Udbytte af aktier mv. ........................................................   133.606 114.833 
 

 8 Andre indtægter ................................................................   59.298 47.606 
 

 Omkostninger: 

 9 Personaleomkostninger .....................................................   327.361 309.406 

10 Særlig indbetaling til Danmarks Nationalbanks  

 Pensionskasse under afvikling ...........................................   150.000 - 

11 Andre omkostninger ..........................................................   237.662 259.792    _________ _________ 
 Omkostninger i alt .............................................................  715.023 569.198      

 

12 Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver ........  35.751 36.036 
    _________ _________ 
 Årets resultat .....................................................................   5.180.527 2.235.134    _________ _________ 
 

 Disponering af årets resultat: 

 Årets resultat ......................................................................   5.180.527 2.235.134 
 Overført til / fra kursreguleringsfond ...............................   -1.633.790 689.769    _________ _________ 

    3.546.737 2.924.903     _________ _________ 
 der anvendes på følgende måde: 

 Henlæggelse til sikringsfond, 20 pct. ................................   709.347 584.981 

 Overførsel til staten, 80 pct. ..............................................   2.837.390 2.339.922    _________ _________ 

    3.546.737 2.924.903    _________ _________ 
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2007 

Note 2007 2006 
 1.000 kr. 1.000 kr. 
 Aktiver 

13 Guld ....................................................................................   9.083.747 7.700.396 

14 Fordringer på udlandet .....................................................   161.722.357 164.556.246 

15 Fordringer på IMF mv. .......................................................   2.560.878 3.189.154 

 Pengepolitiske udlån .........................................................   216.794.000 153.735.000 

16 Andre udlån ........................................................................   2.573.120 3.471.716 

17 Indenlandske obligationer .................................................   27.833.368 28.648.012 

18 Aktier mv. ...........................................................................   747.970 747.946 

19 Materielle anlægsaktiver ...................................................   636.317 637.798 

20 Andre aktiver ......................................................................   2.566.240 2.164.268 

 Periodeafgrænsningsposter ...............................................   21.598 21.817    ___________ ___________ 

 Aktiver i alt .........................................................................   424.539.595 364.872.353    ___________ ___________ 
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2007 

Note 2007 2006 
 1.000 kr. 1.000 kr. 
 Passiver 

21 Seddelomløb ......................................................................   55.781.697 54.248.974 

21 Møntomløb ........................................................................   5.770.979 5.517.568 

 Pengepolitiske indlån 

22  Nettoindestående på folio ............................................   9.411.684 8.823.577 

  Indskudsbeviser ..............................................................   200.451.000 163.160.000 

23 Andre indlån ......................................................................   2.105.706 1.453.696 

24 Staten .................................................................................   89.898.808 73.789.214 

25 Forpligtelser over for udlandet .........................................   4.585.485 3.728.915 

26 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF .   1.432.164 1.522.455 

27 Andre passiver ....................................................................   631.644 500.663    ___________ ___________ 

 Forpligtelser i alt ................................................................   370.069.167 312.745.062    ___________ ___________ 
  

 Grundfond ..........................................................................   50.000 50.000 

 Reservefond ........................................................................   250.000 250.000 

 Kursreguleringsfond ..........................................................   4.801.931 3.168.141 

 Sikringsfond .......................................................................   49.368.497 48.659.150    ___________ ___________ 

28 Egenkapital i alt .................................................................   54.470.428 52.127.291    ___________ ___________ 

 Passiver i alt .......................................................................   424.539.595 364.872.353    ___________ ___________ 
 

29 Fordeling af valutareserveaktiver 

30 Afledte finansielle instrumenter til omlægning af valutaeksponering 

31 Andre afledte finansielle instrumenter 

32 Eventualforpligtelser 

33 Pensionsforpligtelser 

.
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NOTER TIL REGNSKABET FOR ÅRET 2007 

Note 2007 2006 
 1.000 kr. 1.000 kr. 
 1 Nettorenteindtægter 

Årets nettorenteindtægter har været kraftigt præget af det 

stigende renteniveau i både ind- og udland. 

 

Nettorenteindtægter steg fra 3.368 mio.kr. til 4.105 mio.kr.  

 

Renteindtægter af tilgodehavender i udlandet steg med 1.415 

mio.kr. til 6.736 mio.kr. Stigningen skyldes væsentligt højere 

rentesatser, som delvist er modvirket af faldet i den gennem-

snitlige valutareserve.  

 

Nettorenteudgifter til penge- og realkreditinstitutter (rente af 

folio og indskudsbeviser fratrukket rente af pengepolitiske ud-

lån) faldt med 198 mio.kr. til 1.687 mio.kr. Faldet skyldes et 

væsentligt fald i penge- og kreditinstitutternes gennemsnitlige 

nettoindestående i Nationalbanken, som delvist er modvirket 

af betydelige stigninger i de pengepolitiske rentesatser.  

 

Renteudgifter til staten steg med 1.017 mio.kr. til 2.315 mio.kr. 

som følge af stigning i diskontoen og et større gennemsnitligt 

indestående.  

 

Rente af indenlandske obligationer steg med 136 mio.kr. til 

1.478 mio.kr. som følge af en højere genplaceringsrente. 
  

2 Rente af indenlandske udlån 
 Rente af pengepolitiske udlån (Udlån mod pant) .....................  5.670.842 3.667.891 
 Rente af udlån til andre ..............................................................  10.446 23.024    _________ _________ 

   5.681.288 3.690.915    _________ _________ 
 
 3 Rente af indenlandske indlån 
 Rente af folio ................................................................................ 356.446 266.425 
 Rente af indskudsbeviser ............................................................. 7.001.375 5.286.420 
 Rente af indlån fra staten ............................................................ 2.315.116 1.297.964 
 Rente af indlån fra andre mv. ..................................................... 55.413 75.597    _________ _________ 

   9.728.350 6.926.406    _________ _________ 

Beretning og regnskab - 2007



 

03-03-2008 08:11:00    Antal sider: 30   Rev. nr. 9   H:\Alle\Årsberetninger\2007\faerdige\33-62.doc  Oprettet af 

Charlotte Christensen    

51

NOTER TIL REGNSKABET FOR ÅRET 2007 

Note 2007 2006 
 1.000 kr. 1.000 kr. 
4 Kursreguleringer mv. 

Årets samlede kursregulering viser en gevinst på 1.634 mio.kr. 

mod et tab på 690 mio.kr. sidste år, svarende til en resultatfor-

bedring på 2.324 mio.kr. 

 

Værdiregulering af guld har givet en gevinst på 1.383 mio.kr., 

hvilket skyldes en stigning på 18 pct. i guldprisen omregnet til 

danske kroner. 

 

Kursreguleringer af udenlandske mellemværender har givet en 

gevinst på 591 mio.kr., som er sammensat af en børskursge-

vinst på 176 mio.kr. og en valutakursgevinst på 415 mio.kr. 

 

Kursregulering af indenlandske værdipapirer (obligationer) har 

givet et tab på 340 mio.kr. 

 
5 Kursregulering af udenlandske mellemværender 
 Børskursregulering .......................................................................  175.949 -948.045 
 Valutakursregulering ...................................................................  414.885 168.236 
 Kursregulering af aktier ..............................................................  - 45    _________ _________ 

   590.834 -779.764    _________ _________ 
 
6 Kursregulering af indenlandske værdipapirer 
 Kursregulering af indenlandske obligationer ............................  -340.361 -668.905    _________ _________ 

   -340.361 -668.905    _________ _________ 
 

7 Udbytte af aktier mv. 
 Danmarks Skibskredit A/S ............................................................  64.890 43.470 
 PBS Holding ..................................................................................  21.377 33.847 
 Værdipapircentralen ....................................................................  29.064 19.376 
 Bank for International Settlements (BIS) ....................................  18.275 18.140    _________ _________ 

   133.606 114.833    _________ _________ 
 

8 Andre indtægter 
 Salg af mønter og medaljer .........................................................  35.276 40.865 
 Afvikling af VB Finans under konkurs ........................................  22.982 - 
 Tilbageførsel af hensættelse mv. på Himmerlandsbanken ........  - 6.692 
 Øvrige indtægter .........................................................................  1.040 49    _________ _________ 

   59.298 47.606    _________ _________  
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NOTER TIL REGNSKABET FOR ÅRET 2007 

Note 2007 2006 
 1.000 kr. 1.000 kr. 
9 Personaleomkostninger 
 Lønninger og honorarer .............................................................. 255.271 248.609 
 Pensionsbidrag og understøttelser ............................................. 50.602 38.372 
 Uddannelsesomkostninger .......................................................... 9.672 10.187 
 Øvrige personaleomkostninger ................................................... 11.816 12.238    __________ __________ 

   327.361 309.406    __________ __________  
Der var gennemsnitligt 505 medarbejdere omregnet til fuldtid 

i 2007 (2006: 513). 

 
10 Særlig indbetaling til Danmarks Nationalbanks Pensionskasse 

under afvikling 

Indbetaling på 150 mio.kr. til Danmarks Nationalbanks Pen-

sionskasse under afvikling afdækker Nationalbankens ydelses-

baserede pensionsforpligtelse. Indbetalingen er nødvendig-

gjort af kurstab på Pensionskassens indeksobligationer. 

 

11 Andre omkostninger 
 Materialer til seddelproduktion .................................................. 23.147 27.610 
 Materialer til møntproduktion .................................................... 69.800 45.535 
 Ejendommenes drift ..................................................................... 58.127 103.680 
 It-omkostninger ............................................................................ 41.771 39.892 
 Øvrige omkostninger ................................................................... 44.817 43.075    __________ __________ 

   237.662 259.792    __________ __________  
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NOTER TIL REGNSKABET FOR ÅRET 2007 

Note 2007 2006 
 1.000 kr. 1.000 kr. 

12 Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver 
 Ejendomme .................................................................................  12.380 12.282 
 Driftsmidler .................................................................................  23.371 23.754    __________ __________ 

   35.751 36.036    __________ __________ 
13 Guld 

Værdien af beholdningen udgjorde 9,1 mia.kr. ved årets ud-

gang mod 7,7 mia.kr. året før. Stigningen i posten skyldes, at 

prisen på guld regnet i kroner steg med 18 pct. i løbet af 2007. 

Guldbeholdningen udgør uændret 66.550 kg.  

 
14 Fordringer på udlandet 
 Udenlandske obligationer ..........................................................  53.698.764 65.300.811 
 Tilgodehavender i centralbanker ...............................................  1.710.233 1.815.916 
 Tilgodehavender i udenlandske forretningsbanker .................  38.830.424 37.790.772 
 Repo-forretninger med sikkerhed i udenlandske obligationer .  67.482.230 59.648.000 
 Andre udenlandske tilgodehavender ........................................  706 747    ___________ ___________ 

   161.722.357 164.556.246    ___________ ___________ 
  
 Placeringerne er primært foretaget i stats- og statsgaranterede 

obligationer, indeståender i centralbanker og forretningsban-
ker, eller som udlån mod sikkerhed i stats- og statsgaranterede 
obligationer. Placering foretages kun hos modparter eller i 
værdipapirer med høj kreditværdighed. Valutakursrisikoen er 
omlagt, således at risikoen hovedsagelig er i euro. 

 

.
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NOTER TIL REGNSKABET FOR ÅRET 2007 

Note 2007 2006 
 1.000 kr. 1.000 kr. 

15 Fordringer på IMF mv. 
 Kvote i IMF ..................................................................................  13.153.899 13.983.185 
 IMFs trækningsret .......................................................................  12.289.368 12.726.817    __________ __________ 

 Reservestilling over for IMF ........................................................  864.531 1.256.368 
 Beholdning af særlige trækningsrettigheder i IMF ...................  1.696.347 1.932.786    __________ __________ 

   2.560.878 3.189.154    __________ __________ 
 

IMF har i årets løb foretaget indbetalinger svarende til 40 mio.SDR 

i Nationalbanken, og Nationalbanken har mindsket sin behold-

ning af særlige trækningsrettigheder i IMF med 15 mio.SDR. 

Fordringer på IMF er således nedbragt med 55 mio.SDR., hvilket 

sammen med årets kursregulering nedbringer fordringen med 

0,6 mia.kr. til 2,6 mia.kr. 

 

Mellemværender med IMF opgøres i SDR (Special Drawing 

Rights). Kursen for SDR beregnes på grundlag af en valutakurv, 

hvis værdi bestemmes som en vægtet sum af kursen på de fire 

valutaer: amerikanske dollar (40 pct.), britiske pund (12 pct.), 

euro (38 pct.) og japanske yen (10 pct.). 
 
16 Andre udlån 
 Penge- og realkreditinstitutter ...................................................  2.544.887 3.036.807 
 Tilgodehavende hos associeret virksomhed ..............................  - 400.000 

Øvrige udlån ................................................................................  28.233 34.909    __________ __________ 

   2.573.120 3.471.716    __________ __________ 
 
Udlån til penge- og realkreditinstitutter vedrører pengeinsti-
tutternes kontantdepoter. 

 
 
17 Indenlandske obligationer 
 Danske statsobligationer ............................................................  4.600.746 10.998.717 
 Realkreditobligationer mv. .........................................................  21.383.542 15.417.070 
 Skibskreditobligationer ..............................................................  1.849.080 2.232.225    __________ __________ 

   27.833.368 28.648.012    __________ __________ 
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NOTER TIL REGNSKABET FOR ÅRET 2007 

Note 2007 2006 
 1.000 kr. 1.000 kr. 

18 Aktier mv. 
 Anlægsaktier og lignende investeringer ...................................  455.408 455.384 
 Kapitalandele i associerede virksomheder ................................  292.562 292.562    __________ __________ 

   747.970 747.946    __________ __________ 
 
Bankens beholdning af aktier mv. har pr. 31. december 2007 en 
skønnet markedsværdi på ikke under 2,3 mia.kr. 
 
Anlægsaktier og lignende investeringer består af kapitalind-
skud i ECB og aktier i Bank for International Settlements (BIS), 
SWIFT, PBS Holding, SAS og Messecenter Herning.  

 
Kapitalandele i associerede virksomheder består af:  
 

 
Ejer- / stemmerets-

andel 
Egenkapital- 

andel 1) 
Resultat- 
andel1) 

Værdipapircentralen A/S .....  24,2 / 24,2 pct. 54,8 mio.kr. 31,0 mio.kr.
Danmarks Skibskredit A/S ...  18,9 / 20,8 pct. 155,7 mio.kr. 70,4 mio.kr.

1 Baseret på foreløbige regnskabstal. Resultatandele indtægtsføres i det år, hvor de deklareres som 
 udbytte. 

 
  

19 Materielle anlægsaktiver 
 Ejendomme .................................................................................  583.777 572.006 
 Driftsmidler .................................................................................  52.540 65.792    __________ __________ 

   636.317 637.798    __________ __________ 
Værdien af bankens ejendomme er ved den seneste offentlige 

ejendomsvurdering 1.528 mio.kr. 
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NOTER TIL REGNSKABET FOR ÅRET 2007 

Note 2007 2006 
 1.000 kr. 1.000 kr. 

20 Andre aktiver 
 Markedsværdi af uafviklede valutaforretninger .......................  767.713 251.171 
 Renteperiodisering ......................................................................  1.744.181 1.880.637 
 Øvrige ..........................................................................................  54.346 32.460    __________ __________ 

   2.566.240 2.164.268    __________ __________ 
 

21 Seddel- og møntomløb 
Seddelomløbet steg med 1,5 mia.kr. til 55,8 mia.kr., mens 
møntomløbet steg med 0,3 mia.kr. til 5,8 mia.kr. Seddelomlø-
bet indeholder 377 mio.kr. i færøske sedler. Stigningen i sed-
delomløbet på 2,8 pct. i 2007 er lavere end i de foregående år. 

 
22 Nettoindestående på folio 
 Indestående på folio- og afviklingskonti ...................................  88.250.848 77.715.972 
 Træk på foliokonti ......................................................................  78.839.164 68.892.395    __________ __________ 

   9.411.684 8.823.577    __________ __________ 
 
Pr. 31. december 2007 indestår Nationalbanken på fuld sikret 
basis over for Værdipapircentralen med 19,2 mia.kr. (2006: 
29,2 mia.kr.) og over for Finansrådet (sumclearingen) med 65,3 
mia.kr. (2006: 45,7 mia.kr.) i forbindelse med penge- og real-
kreditinstitutternes betalingsafviklinger med valør 2. januar 
2008. 

 
23 Andre indlån 
 Penge- og realkreditinstitutter ...................................................  1.087.401 337.571 
 Øvrige indlån ...............................................................................  1.018.305 1.116.125    __________ __________ 

   2.105.706 1.453.696    __________ __________ 
 

Posten indeholder penge- og realkreditinstitutternes indestå-
ende på eurofoliokonti og fondsafviklingskonti på i alt 1,1 
mia.kr. Af øvrige indlån udgør mellemværende med Danmarks 
Skibskredit A/S 358 mio.kr. 
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NOTER TIL REGNSKABET FOR ÅRET 2007 

Note 2007 2006 
 1.000 kr. 1.000 kr. 
24 Staten 

Statens andel af årets resultat på 2.837 mio.kr. indgår i dette 

beløb. 

 
25 Forpligtelser over for udlandet 

Forpligtelserne består af kroneindeståender i Nationalbanken 

fra overnationale institutioner og andre centralbanker. Af for-

pligtelsen udgår EU-Kommissionens indestående 4.567 mio.kr. 
 
26 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 

Der har ikke været nytildelinger af særlige trækningsrettighed-

er i løbet af året, og faldet i regnskabsposten på 0,1 mia.kr. til 

1,4 mia.kr. er alene et udtryk for årets kursregulering. 
 
27 Andre passiver 
 Markedsværdi af andre afledte finansielle instrumenter .........  281.075 268.095 
 Skyldigt vedrørende særlig indbetaling til  
 Pensionskassen under afvikling ..................................................  150.000 - 
 Anden gæld .................................................................................  98.028 116.021 
 Øvrige ..........................................................................................  102.541 116.547    __________ __________ 

   631.644 500.663    __________ __________ 
 

  Grund- og Kursregule- 
  reservefond ringsfond Sikringsfond I alt 
  1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.    __________ __________ __________ __________ 
28 Egenkapital 
 Egenkapital 1. januar 2007 ...  300.000 3.168.141 48.659.150 52.127.291 

 Henlagt af årets resultat .......  - 1.633.790 709.347 2.343.137    __________ __________ __________ __________ 

 Egenkapital 31. december 2007 300.000 4.801.931 49.368.497 54.470.428    __________ __________ __________ __________ 
 
  
 

....  

....  
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NOTER TIL REGNSKABET FOR ÅRET 2007 

Note  
 
29 Fordeling af valutareserveaktiver 

mio.kr. 
 
 2007   I alt  EUR  USD  GBP  Øvrige              
 Valutareserveaktiver 
 Guld .......................................   9.084  -  -  -  9.084 
 Udenlandske obligationer ....   53.699  25.822  13.163  6.815  7.899 
 Tilgodehavender i Central- 
 banker ....................................   1.710  1.141  322  44  203 
 Tilgodehavender i udenland- 
 ske forretningsbanker ...........   38.830  21.645  11.320  4.217  1.648 
 Repo-forretninger .................   67.482  67.482  -  -  - 
 Fordringer på IMF .................   2.561  -  -  -  2.561              
    173.366  116.090  24.805  11.076  21.395              
 
 2006   I alt  EUR  USD  GBP  Øvrige              
 Valutareserveaktiver 
 Guld .......................................   7.700  -  -  -  7.700 
 Udenlandske obligationer ....   65.301  35.903  15.403  6.247  7.748 
 Tilgodehavender i Central- 
 banker ....................................   1.816  688  676  20  432 
 Tilgodehavender i udenland- 
 ske forretningsbanker ...........   37.791  21.866  8.886  5.331  1.708 
 Repo-forretninger .................   59.648  59.648  -  -  - 
 Fordringer på IMF .................   3.189  -  -  -  3.189              
    175.445  118.105  24.965  11.598  20.777              
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NOTER TIL REGNSKABET FOR ÅRET 2007 

Note  
 
30 Afledte finansielle instrumenter til omlægning af valutaeksponering 
 Hovedstole til markedsværdi  

mio.kr. 
  
 2007   I alt  EUR  USD  GBP  Øvrige              
 Valutaterminsforretninger: 
 Køb ........................................   51.957  51.626  -  -  331 
 Salg ........................................   -51.191  -  -29.859  -11.331  -10.001 
 Uafviklede valutaspotforretninger: 
 Køb ........................................   614  403  148  -  63 
 Salg ........................................   -612  -149  -370  -30  -63              
    768  51.880  -30.081  -11.361  -9.670              
 
 2006   I alt  EUR  USD  GBP  Øvrige              
 Valutaterminsforretninger: 
 Køb ........................................   52.385  52.124  -  -  261 
 Salg ........................................   -52.133  -  -29.953  -11.944  -10.236 
 Uafviklede valutaspotforretninger:  
 Køb ........................................   603  261  335  -  7 
 Salg ........................................   -604  -336  -261  -  -7              
    251  52.049  -29.879  -11.944  -9.975              
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NOTER TIL REGNSKABET FOR ÅRET 2007 

Note  
 
31 Andre afledte finansielle instrumenter 
 Hovedstole til markedsværdi  

mio.kr. 
  
 2007   I alt  DKK  EUR  USD  Øvrige              
 Valuta- og renteswaps: 
 Køb .........................................   1.309  -  -  1.309  - 
 Salg ........................................   -1.584  -1.584  -  -  - 
 Terminsforretninger, Fonds: 
 Køb .........................................   6.577  6.577  -  -  - 
 Salg ........................................   -  -  -  -  - 
 Uafviklede spotforretninger, Fonds: 
 Køb .........................................   948  -  898  50  - 
 Salg ........................................   -32  -  -  -  -32 
 Futures, Fonds: 
 Køb .........................................   8  -  8  -  - 
 Salg ........................................   -892  -  -563  -329  -              
    6.334  4.993  343  1.030  -32              
 
 2006   I alt  DKK  EUR  USD  Øvrige              
 Valuta- og renteswaps: 
 Køb .........................................   1.841  -  -  1.841  - 
 Salg ........................................   -2.101  -2.101  -  -  - 
 Terminsforretninger, Fonds: 
 Køb .........................................   4.969  4.969  -  -  - 
 Salg ........................................   -  -  -  -  - 
 Uafviklede spotforretninger, Fonds: 
 Køb .........................................   465  -  298  81  86 
 Salg ........................................   -1.118  -  -1.118  -  -              
    4.056  2.868  -820  1.922  86              
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NOTER TIL REGNSKABET FOR ÅRET 2007 

Note 2007 2006 
 1.000 kr. 1.000 kr. 
32 Eventualforpligtelser  

 Værdipapircentralen, andel af garantikapital ..........................  37.434 48.874 
 Værdipapircentralen, garanti for andre kontoførende 
  institutters fejl .........................................................................  17.785 22.823 
 Andre garantier ..........................................................................  1.030 1.030 
 Uudnyttet del af låneramme IMF (SDR) .....................................  2.938.655 3.123.922    _________ _________ 

   2.994.904 3.196.649    _________ _________ 
 

Herudover har banken indgået interventionsaftale med ECB. 

 
33 Pensionsforpligtelser 

Bankens nuværende og tidligere medarbejdere har enten en bidragsba-

seret pensionsordning eller en ydelsesbaseret pensionsordning.  

 

For bidragsbaserede pensionsordninger gælder, at banken udgiftsfører 

de løbende præmiebetalinger til pensionsforsikringsselskaber. Når pen-

sionsbidrag for disse ordninger er indbetalt til pensionsforsikringsselska-

berne, har banken ingen yderligere pensionsforpligtelser over for disse 

ansatte. 

 
For ydelsesbaserede pensionsordninger gælder, at banken er forpligtet til 

at sikre modtageren en bestemt pensionsydelse. I disse ordninger er det 

banken, der bærer risikoen med hensyn til fremtidig udvikling i rente, 

løn, inflation, dødelighed mv. Banken er således forpligtet til at indbetale 

de nødvendige bidrag til sikring af opfyldelse af pensionstilsagnene. 

  

Pensionsforpligtelser for de ydelsesbaserede ordninger beregnes som ka-

pitalværdien af de fremtidige ydelser, som skal udbetales i henhold til 

ordningen. Pensionstilsagnene er primært baseret på lønnen på pensions-

tidspunktet. Kapitalværdien beregnes på grundlag af forudsætninger om 

den fremtidige udvikling i bl.a. lønniveau, rente, inflation og dødelighed.  

 

De ydelsesbaserede ordninger er væsentligst afdækket i Danmarks Natio-

nalbanks Pensionskasse under afvikling. 
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NOTER TIL REGNSKABET FOR ÅRET 2007 

Hovedtal for Pensionskassens regnskab er følgende: 

Pensionskassen 
2007 

mio.kr. 

2006 

mio.kr. 
 

 

Pensionsforpligtigelser og øvrige gældsposter .... 3.022 3.136 
Dagsværdi af Pensionskassens aktiver .................. 3.573 3.680 
Egenkapital i Pensionskassen ................................ 551 544 
Solvenskrav i Pensionskassen ................................. 121 125 

Andre ydelsesbaserede ordninger er afdækket i et pensionsforsikringsselskab, mens en ord-
ning med direktionen er hensat i bankens regnskab. 

Pensionsforpligtelser for ydelsesbaserede ordninger og understøttelsestilsagn afdækket i pen-
sionsforsikringsselskab udgør 56,6 mio.kr. pr. 31. december 2007, mens den i bankens balance 
indregnede hensættelse udgør 22,5 mio.kr. 
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