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nationalbanken er danmarks centralbank. na-

tionalbanken blev oprettet i 1818 og har siden 

1936 været en selvejende institution. lovgrund-

laget for bankens virksomhed er nationalban-

kloven fra 1936. nationalbanken er uafhængig 

af Folketing og regering i udformningen af 

pengepolitikken.

nationalbankloven fastlægger, at national-

bankens formål er at opretholde et sikkert 

pengevæsen og at lette og regulere pengeom-

sætning og kreditgivning. denne opgavebeskri-

velse er stadig dækkende for bankens opgaver. 

konkret er lovens formålsbeskrivelse udmøntet 

i tre overordnede formål for nationalbankens 

arbejde. nationalbanken bidrager til at sikre 

stabile priser, sikker afvikling af kontante og 

elektroniske betalinger samt til at sikre stabili-

tet	i	det	finansielle	system.

nationalbankens beretning og regnskab in-

deholder en præsentation og beskrivelse af 

bankens regnskab for 2013 og en beretning fra 

direktionen. beretningen om bankens virksom-

hed er blevet reduceret i forhold til tidligere år 

og indeholder en beskrivelse af nationalban-

kens overordnede aktiviteter i løbet af året in-

den for penge- og valutakurspolitik, det inden-

landske	finansielle	system,	betalingsformidling	

og seddel- og møntfremstilling. For en mere 

detaljeret beskrivelse af udvikling og aktivite-

ter inden for disse områder henvises til årets 

publikationer og rapporter samt til national-

bankens hjemmeside. beretningen om bankens 

organisation	og	risikostyring	er	ikke	væsentligt	

ændret.

København 5. marts 2014

lars rohde, formand Per Callesen Hugo	Frey	Jensen

Forord
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Udviklingen i realøkonomien, 
kronekUrsen og de Finansielle 
markeder

nationalbanken indretter pengepolitikken 

efter at sikre en fast valutakurs over for euroen. 

hovedformålet med pengepolitikken i euro-

området er at fastholde stabile priser. ved at 

holde kronens kurs stabil over for euro skabes 

en ramme for prisstabilitet i danmark. Penge-

politikken skal ses i sammenhæng med den 

øvrige økonomiske politik, og det er afgørende 

for fastkurspolitikken, at der føres en stabilitets-

orienteret økonomisk politik, herunder særligt 

finanspolitik.

dansk økonomi var i 2013 præget af fortsat 

konsolidering i den private sektor og svag 

økonomisk	vækst.	Inflationen	var	den	laveste	

i mange år og lå gennem det meste af året 

under	1	pct.	Det	underliggende	inflationspres	

i økonomien var moderat. afgiftsnedsættelser 

og et fald i energipriserne var med til at holde 

prisstigningstakten nede. 

efter et fald i 2012 steg bruttonationalpro-

duktet, bnP, med 0,4 pct. i 2013. konjunktu-

rerne på danmarks vigtigste eksportmarkeder 

blev forbedret i løbet af 2013, og eksporten 

steg med 1,0 pct. der var fremgang i den 

indenlandske efterspørgsel, herunder i erhverv-

sinvesteringerne og det offentlige forbrug, 

mens	det	private	forbrug	lå	fladt.	Det	uændre-

de private forbrug i 2013 må ses på baggrund 

af en fortsat konsolidering i den private sektor. 

det private opsparingsoverskud var 8,6 pct. af 

direktionens 
beretning 
om bankens 
virksomhed

bnP. samtidig var der et lille underskud på de 

offentlige	finanser,	så	overskuddet	på	beta-

lingsbalancens løbende poster blev lidt over 

7 pct. af bnP, hvilket er markant over gennem-

snittet for de sidste 40 år. På boligmarkedet er 

huspriserne over det seneste år steget med 2,1 

pct. på landsplan især trukket af hovedstads-

området	og	de	større	byområder,	mens	priser-

ne i andre dele af landet fortsat var vigende. 

På arbejdsmarkedet var der i 2013 tegn på 

en vending. beskæftigelsen steg i både den 

private og offentlige sektor, og bruttoledighe-

den faldt en smule og var ved årets udgang på 

5,6	pct.	af	arbejdsstyrken.	Lønstigningstakten	

i industrien lå uændret lidt over 1,5 pct. det 

medførte en positiv udvikling i reallønnen og 

en forbedring af lønkonkurrenceevnen.

nationalbankens anbefaling gennem året 

var, at selv om normaliseringen af den private 

efterspørgsel	trak	ud,	var	de	finansielle	forhold	

stærkt ekspansive, hvorfor der hverken i 2013 

eller 2014 ville være plads til eller behov for 

ekspansiv	finanspolitik.	

kronekursen lå i 2013 meget stabilt tæt på 

centralkursen	i	ERM2,	jf.	figur	1.	Nationalbanken	

solgte i januar 2013 valuta for netto 11,9 mia. 

kr. i forbindelse med intervention og har efter-

følgende ikke interveneret i valutamarkedet i 

2013. det er den længste periode uden inter-

vention siden maj 1995, hvor der forinden ikke 

var blevet interveneret i 14 måneder. valutare-

serven blev i 2013 formindsket med 27,6 mia. 

kr. til 474,0 mia. kr. ultimo året. Faldet i valu-

tareserven afspejler udover intervention også 
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kronekurs og intervention og pengepolitiske renter Figur 1
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kursreguleringer, samt at staten netto indfriede 

lån i udlandet i 2013.

nationalbanken ændrede sine renter to 

gange i 2013. i januar satte nationalbanken 

uafhængigt af eCb renten på indskudsbeviser 

og udlånsrenten op med 0,10 procentpoint 

til henholdsvis -0,10 og 0,30 pct. efter salg 

af valuta i markedet. rentestigningerne slog 

igennem på pengemarkedsrenterne, der steg 

tilsvarende. 

I	begyndelsen	af	maj	satte	Nationalbanken	

udlånsrenten ned med 0,10 procentpoint til 

0,20 pct. samtidig med, at eCb annoncerede en 

nedsættelse af renten ved de ugentlige primæ-

re markedsoperationer på 0,25 procentpoint 

til 0,50 pct. samt en nedsættelse af renten på 

den marginale udlånsfacilitet med 0,50 procent-

point til 1,00 pct. eCb begrundede rentened-

sættelsen	med	bl.a.	et	moderat	inflationspres	

og svag økonomisk aktivitet i euroområdet. 

eCb nedsatte renten på de primære mar-

kedsoperationer og på den marginale udlåns-

facilitet	med	yderligere	0,25	procentpoint	i	

november, men fastholdt renten på indlånsfaci-

liteten. nationalbanken fastholdt de pengepoli-

tiske	rentesatser	i	lyset	af,	at	de	pengepolitiske	

modparter har et stort placeringsbehov i natio-

nalbanken, så de pengepolitiske indlånsrenter 

er bestemmende for pengemarkedsrenterne og 

for kronekursen. indskudsbevisrenten har været 

negativ i hele 2013, og nationalbanken holdt 

foliorenten og diskontoen uændret på 0,00 pct. 

i	løbet	af	året,	jf.	figur	1.

de pengepolitiske modparter indfriede 

3-årige udlån for 43,5 mia. kr., hvilket nedbrag-

te udeståendet til 9,6 mia. kr. ved udgangen 

af 2013. i forlængelse af indfrielser af 3-årige 

udlån for omkring 35 mia. kr. i maj reducerede 

nationalbanken med virkning fra 7. juni den 

samlede ramme for de pengepolitiske modpar-

ters folioindestående fra 101,1 mia. kr. til 67,6 

mia. kr.

Pengemarkederne i danmark og euroområ-

det viste tegn på normalisering i 2013. spæn-

det mellem de usikrede og sikrede pengemar-

kedsrenter var stabilt, og forskellen mellem 

de sikrede pengemarkedsrenter i danmark og 

euroområdet lå tæt på spændet i de penge-

politiske renter. mod slutningen af året steg 

pengemarkedsrenterne lidt i euroområdet, bl.a. 

som følge af førtidige indfrielser af lån under 

ECB’s	3-årige	udlånsfacilitet,	Longer-Term	Refi-

nancing operations, ltro, hvilket reducerede 

overskudslikviditeten blandt bankerne i euro-

området. rentestigningen udvidede spændet 

lidt til de danske pengemarkedsrenter, og ren-

tespændet mellem danmark og euroområdet 

blev dermed mere negativt.

siden indførelsen af den negative indskuds-

bevisrente i juli 2012 og den efterfølgende 

opjustering af foliorammerne har penge- og 

realkreditinstitutterne øget deres folioindestå-
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ende. det større indestående har givet institut-

terne mulighed for i højere grad at håndtere 

daglige	likviditetsudsving	uden	at	benytte	

pengemarkedet, hvilket har medvirket til at 

reducere omsætningen i det usikrede dag til 

dag-pengemarked. Uanset den lavere omsæt-

ning	har	der	været	et	tydeligt	gennemslag	fra	

den negative indskudsbevisrente til de korte 

pengemarkedsrenter og dermed til kronekur-

sen. 

i december meddelte nationalbanken, at 

sikkerhedsgrundlaget vil blive normaliseret, 

og at muligheden for at optage 6-måneders 

lån vil bortfalde pr. 1. juli 2014. baggrunden er, 

at	udviklingen	på	de	finansielle	markeder	og	i	

sektoren nu er stabil, og at anvendelsen af de 

udvidede muligheder for at låne i nationalban-

ken har været begrænset. de pengepolitiske 

modparter har kunnet optage 6-måneders lån 

i nationalbanken siden oktober 2011. allerede 

optagne lån vil løbe til udløb. samtidig vil der 

ske en normalisering af de aktiver, institutterne 

kan stille som sikkerhed for lån i nationalban-

ken.	Det	betyder,	at	pengeinstitutternes	udlån	

og sektorselskabsaktier vil udgå af national-

bankens sikkerhedsgrundlag med virkning fra 

1. juli 2014.

det er nationalbankens vurdering, at insti-

tutterne kan håndtere disse ændringer. insti-

tutternes anvendelse af 6-måneders lån har 

været	yderst	begrænset.	De	aktiver,	der	udgår	

af sikkerhedsgrundlaget, har institutterne også 

kun i mindre grad brugt som sikkerhed for lån i 

nationalbanken.

stabilitet i det Finansielle 
system

nationalbanken bidrager til at sikre stabiliteten 

i	det	finansielle	system	ved	bl.a.	at	gennemfø-

re	analyser	af	den	finansielle	sektor,	overvåge	

og	analysere	systemiske	risici	og	komme	med	

anbefalinger. derudover overvåger national-

banken betalingsinfrastrukturen og producerer 

finansiel	statistik.	

der blev i 2013 udgivet to publikationer om 

finansiel	stabilitet	i	Danmark,	hvori	der	indgik	

vurderinger	af	det	finansielle	system	og	stres-

stest af de største pengeinstitutters kapitali-

sering. nationalbanken vurderede i Finansiel 

stabilitet, 2. halvår 2013, at pengeinstitutterne 

aktuelt kan modstå hårde makroøkonomiske 

stød. nationalbankens stresstest af pengeinsti-

tutternes	kapitalforhold	viser,	at	de	fem	syste-

miske institutter overholder kapitalkravene i 

samtlige scenarier og bibeholder en egentlig 

kernekapital over 8 pct., som vil være det hår-

deste kapitalkrav i den kommende vurdering 

af kreditinstitutter, der kommer under direkte 

tilsyn	af	Den	Europæiske	Centralbank.	De	dan-

ske pengeinstitutters likviditetssituation er god, 

hvilket også illustreres ved de førtidige indfriel-

ser af de 3-årige lån i nationalbanken.  

nationalbanken overvåger, at den danske 

betalingsinfrastruktur er sikker og effektiv og 

lever op til internationale standarder. Fokus i 

Nationalbankens	overvågning	ligger	på	de	fire	

systemer,	der	udgør	kernen	i	den	danske	finan-

sielle	infrastruktur,	betalingssystemet	Kronos,	

detailbetalingssystemerne	Sumclearingen	og	

intradagclearingen og værdipapirafviklings-

systemet	VP-afviklingen.	Driften	af	de	centrale	

systemer	i	infrastrukturen	har	generelt	funge-

ret tilfredsstillende i 2013, dog med enkelte 

større hændelser. nationalbanken er i løbende 

dialog	med	de	ansvarlige	for	systemerne	om	

opfølgningen på hændelserne. de overordnede 

konklusioner fra bankens overvågningsarbejde 

præsenteres i den årlige publikation Overvåg-

ning af den finansielle infrastruktur i Danmark.

nationalbanken varetager desuden formand-

skabet	og	sekretariatsfunktionen	i	Det	Systemi-

ske risikoråd og i betalingsrådet. i 2013 vedtog 

Det	Systemiske	Risikoråd	en	henstilling	til	rege-

ringen om indfasning af kapitalkravslovgivning 

i danmark. betalingsrådet offentliggjorde en 

rapport	om	nye	betalingsløsninger	og	lancere-

de	en	ny	statistik	for	betalinger.

inden for statistikområdet er nationalbanken 

i	gang	med	at	forny	de	eksisterende	indsam-

lings-	og	produktionssystemer	for	at	holde	sig	

ajour med internationale standarder og manu-

aler. Første etape blev afsluttet med, at pen-

ge- og realkreditinstitutterne ved udgangen af 

2013	for	første	gang	indberettede	efter	de	nye	

opdaterede krav med tilhørende offentliggørel-
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se	i	begyndelsen	af	2014.	Offentliggørelsen	ef-

ter	de	nye	manualer	for	de	øvrige	områder	sker	

i løbet af 2014 og 2015. som led i at understøt-

te	bankens	analyser	af	finansiel	stabilitet	sam-

arbejdes der med danmarks statistik omkring 

udvikling af en statistik baseret på detaljerede 

oplysninger	om	hver	enkelt	husholdnings	ind-

komst, formue og gæld. Første offentliggørelse 

ventes i 2015.

sikre betalinger

nationalbanken bidrager til sikker afvikling af 

kontante og elektroniske betalinger. det sker 

ved at udstede sedler og mønter med et højt 

sikkerhedsniveau samt sørge for, at pengeinsti-

tutterne	sikkert	og	effektivt	kan	afvikle	indbyr-

des betalinger. 

Afviklingen	af	pengeinstitutternes	indbyrdes	

betalinger	i	Nationalbankens	system	til	hånd-

tering af store tidskritiske betalinger, kronos, 

har i 2013 generelt fungeret tilfredsstillende, 

og deltagerne har haft rigelig likviditet til at 

gennemføre deres betalinger. der er indført en 

række	nye	automatiserede	værktøjer	i	Kronos	

for	at	lette	pengeinstitutternes	likviditetsstyring	

i forbindelse med afvikling af detailbetalinger. 

nationalbanken deltager endvidere i arbej-

det med at modernisere den danske betalings-

infrastruktur for at sikre hurtigere afvikling af 

udvalgte detailbetalinger. moderniseringen 

har	i	2013	betydet,	at	det	er	blevet	muligt	at	

foretage konto til konto-overførsler, der er 

modtager i hænde samme bankdag (samme-

dags-overførsel).

værdien af cirkulerende sedler og mønter 

var 66,1 mia. kr. ved udgangen af 2013, hvilket 

er en mindre stigning i forhold til 2012.1 an-

tallet af sedler faldt fra 166 mio. stk. i 2012 til 

163,8 mio. stk. i 2013. 

antallet af registrerede falske sedler steg fra 

437 i 2012 til 1.433 i 2013. af de registrerede 

sedler blev 1.115 fundet i omløb. de resterende 

1 omløbet er opgjort ekskl. erindringsmønter, det færøske seddelom-
løb og visse ældre sedler og afviger derfor fra opgørelsen i henhold 
til nationalbankens balance.

falske	sedler	findes	typisk	ved	politiransagnin-

ger. i de foregående år var der en tendens til, 

at det var 1000-kronesedlen, der blev forfal-

sket. i 2013 har det ændret sig til at være falske 

500-kronesedler,	der	er	blevet	registreret	flest	

af i forhold til de øvrige værdier. mængden af 

forfalskninger er dog fortsat beskeden set i 

international sammenhæng. 

det samlede møntomløb steg fra 5.760 mio. 

kr. ultimo 2012 til 5.810 mio. kr. ultimo 2013. 

i oktober måned blev der udsendt en samlet 

temamøntserie	på	fire	mønter	med	gengivelse	

af videnskabelige teorier som motiver. 
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MEDARBEJDERE

mens antallet af medarbejdere i national-

banken steg i 2012, var det i praksis uændret 

gennem 2013, hvor banken ved udgangen af 

året havde 562 medarbejdere mod 564 året før, 

og omregnet til fuldtid var de tilsvarende antal 

stillinger 529 (2012: 528).  også personaleom-

sætningen var stort set uændret med en lille 

stigning fra 9,9 pct. i 2012 til 10,4 i 2013. reelt 

var medarbejdertallet dog væsentligt lavere 

ved udgangen af 2013, jf. afsnittet nedenfor 

vedr. reduktion i antal medarbejdere. Fraregnes 

medarbejdere, som var fritstillet før årsskiftet, 

hvad enten det var led i en opsigelse eller i en 

fratrædelsesaftale, var medarbejdertallet 526 

mod de nævnte 562. 

nationalbanken havde 10 elever og lærlinge 

beskæftiget ved udgangen af 2013 eller samme 

niveau som ved udgangen af 2012 – altover-

vejende kontorelever og lærlinge inden for 

it-området. også antallet af ph.d.-studerende 

var med 5 uændret i forhold til året før. natio-

nalbanken gentog i 2013 det trainee-forløb for 

nyuddannede	akademikere,	som	blev	startet	i	

2012 med 10 ansættelser for 6-måneders peri-

oder.  ved udgangen af året var 5 fortsat ansat 

i banken.

ved udgangen af 2013 havde nationalban-

ken som året før 19 medarbejdere på orlov 

eller udstationering i internationale eller nati-

onale institutioner, herunder den europæiske 

Centralbank, eCb, europa-kommissionen, Pro-

duktivitetskommissionen samt kortere ophold 

i bl.a. verdensbanken og andre centralbanker.  

bankens 
organisation

For at fremme interessen for ophold i eCb holdt 

nationalbanken før sommeren et informations-

møde med repræsentanter fra eCb. med hen-

blik på at fremme interessen hos økonomer for 

ansættelse i europa-kommissionen var banken 

i marts måned vært for et arrangement på 

initiativ af Udenrigsministeriet og djøf og med 

deltagelse af bl.a. europaministeren. 

Sygefraværet	var	i	2013	som	året	før	lavt	

sammenlignet med årene forud. det samlede 

sygefravær	var	6,2	dage	pr.	medarbejder,	mens	

tallet	eksklusive	langtidssyge	var	4,7.	Årene	før	

2012	var	det	samlede	sygefravær	typisk	mellem	

7 og 8 dage.

reduktion i antal medarBejdere

Før sommeren indledte banken en eU-udbud-

sproces vedrørende overdragelse af vedlige-

holdelsen af bankens tekniske installationer. 7 

medarbejdere kunne blive berørt af dette. ved 

afslutningen af udbudsprocessen blev 3 medar-

bejdere	overdraget	til	bankens	nye	leverandør	

på området, mens 2 medarbejdere valgte at gå 

på pension, og 2 havde fundet anden beskæf-

tigelse.

I	oktober	påbegyndte	banken	forhandlinger	

i samarbejdsudvalget efter reglerne i lov om 

varsling mv. af kollektive afskedigelser. bag-

grunden for dette skridt var en overordnet 

vurdering af bankens kerneopgaver, priorite-

ring og bemanding samt en vurdering af, at det 

ekstraordinære pres på banken i forbindelse 

med	finanskrisen	var	aftagende.	Efter	et	min-

dre antal medarbejdere selv fratrådte eller tog 

imod tilbud om en fratrædelsesordning, blev 
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28 medarbejdere varslet opsagt 12. november 

2013. disse medarbejdere, som alle efterfølgen-

de blev fritstillet, var bredt fordelt på bankens 

medarbejdergrupper. opsigelserne blev ende-

lig besluttet og effektueret ved udgangen af 

november måned. opsigelsesvarslerne udløber 

i 1. halvår 2014. de fratrådte medarbejdere blev 

som en del af en samlet pakke bl.a. tilbudt et 

genplaceringsforløb. 

ligestilling i ledelse

ved udgangen af året var 61 pct. af bankens 

medarbejdere mænd, mens kvinder udgjorde 

39 pct. målt i forhold til antal ledende stillinger 

i	banken	(opgjort	som	medarbejdere	aflønnet	

som prokurist eller højere) udgjorde kvindean-

delen 15 pct. (uændret fra året før). 

bankens repræsentantskab vedtog i marts 

– som opfølgning på ændringen i december 

2012 af lov om ligestilling af mænd og kvin-

der – måltal for det underrepræsenterede køn 

i	bankens	repræsentantskab	og	bestyrelse.	

således sigtes mod, at andelen af det underre-

præsenterede køn blandt den del af repræsen-

tantskabets medlemmer, som repræsentant-

skabet	valgmæssigt	har	indflydelse	på,	pr.	april	

2017 udgør 40 pct., og den tilsvarende andel 

i	bestyrelsen	udgør	33	pct.	Den	31.	december	

2013 udgjorde andelen 33 pct. for repræsen-

tantskabet	og	33	pct.	for	bestyrelsen.

bankens direktion vedtog i slutningen af året 

en politik om ligestilling i ledelse med fokus på 

bl.a. diversitet og rekruttering – såvel internt 

som eksternt. som en del af dette fokusområde 

påbegyndte	banken	i	efteråret	en	proces	med	

formulering af tiltrækningsværdier i forbindel-

se	med	rekruttering,	såkaldte	employer	value	

propositions. 

ledelse og organisation

nationalbanken er en selvejende institution. 

ledelsen består af et repræsentantskab, en 

bestyrelse	og	en	direktion.

direktionen består af tre medlemmer, som 

varetager den daglige ledelse. nationalbankens 

direktion har det fulde ansvar for udformning 

og løbende tilpasning af pengepolitikken. som 

kongelig udnævnt direktør er lars rohde for-

mand for direktionen. de to øvrige medlemmer 

af	direktionen	er	Per	Callesen	og	Hugo	Frey	

Jensen,	der	er	valgt	af	repræsentantskabet	efter	

bestyrelsens	indstilling.

den kgl. bankkommissær er det formelle bin-

deled mellem regeringen og nationalbanken. 

erhvervs- og vækstminister henrik sass larsen 

er kgl. bankkommissær. søren bjerre-nielsen er 

formand	for	bestyrelsen	og	repræsentantskabet.

organisationsændring

i 2013 blev der gennemført en organisations-

ændring med henblik på tilpasning af orga-

nisationen	til	kommende	nye	it-systemer,	en	

styrkelse	af	arbejdet	med	finansiel	stabilitet,	

nationalbankens repræsentantskab  
pr. 1. marts 2014

boks 1

Formand:	Bestyrelsesformand	Søren Bjerre-Nielsen
næstformand: direktør Helle Bechgaard

valgt af Folketinget indtil 31. marts 20161:

Folketingsmedlem Kristian Thulesen Dahl
Folketingsmedlem Benny Engelbrecht
Folketingsmedlem Mike Legarth
Folketingsmedlem Ellen Trane Nørby
Folketingsmedlem John Dyrby Paulsen
Folketingsmedlem Lisbeth Bech Poulsen
Folketingsmedlem Lars Løkke Rasmussen

Udnævnt af erhvervs- og vækstministeren  

indtil 31. marts 2016:

departementschef Anne Kristine Axelsson
departementschef Michael Dithmer

valgt af repræsentantskabet  indtil 31. marts:

Ceo Bent Jensen 2014

Professor Michael Møller 2014

adm. direktør Lars Rebien Sørensen 2014

direktør Helle Bechgaard 2015

købmand Niels Fog 2015

Formand for FtF Bente Sorgenfrey 2015

Fhv. formand for lo Hans Jensen 2016

Fhv. forbundsformand Kirsten Nissen 2016

Fhv.	bestyrelsesformand	for	 

dansk landbrug, gårdejer Peter Gæmelke 2016

adm. direktør Asger Enggaard 2017

Ceo Kjeld Johannesen 2017

Formand for Forbrugerrådet Anja Philip 2017

Bestyrelsesformand	Søren Bjerre-Nielsen 2018

direktør Niels Boserup 2018

adm. direktør Anne Hedensted Steffensen 2018

1. Vi	afventer	Folketingets	valg	af	nyt	medlem	i	stedet	for	Sofie	
Carsten nielsen, der er udtrådt som følge af ministerudnæv-
nelse.
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en mere hensigtsmæssig fordeling af bankens 

opgaver og en mere omkostningseffektiv drift 

af	bankens	bygning.	Med	organisationsændrin-

gen blev nationalbankens handelsoperationer, 

kundetransaktioner	og	den	analytiske	kapacitet	

hertil samlet et sted, og bankens to store it-pro-

jekter blev samlet i en selvstændig programor-

ganisation. nationalbankens nuværende orga-

nisation fremgår af organisationsdiagrammet. 

nationalbankens rePræsen ta-
tion i bestyrelser, internatio-
nale organisationer mv.

nationalbanken er pr. 1. marts 2014 repræ-

senteret	i	følgende	bestyrelser,	internationale	

organisationer mv.:

den europæiske Union, eU

 • European Systemic Risk Board,  

ESRB, Det Almindelige Råd 

nationalbankdirektør lars rohde  

er medlem.

 • Det Økonomiske og Finansielle Udvalg 

nationalbankdirektør Per Callesen  

er medlem.

den europæiske Centralbank, eCb

 • Det Generelle Råd 

nationalbankdirektør lars rohde  

er medlem.

den internationale valutafond, imF

 • Board of Governors 

nationalbankdirektør lars rohde  

er det danske medlem.

 • Den Nordisk-Baltiske Monetære  

og Finansielle Komite 

nationalbankdirektør Per Callesen  

er medlem.

bank for international settlements, bis

nationalbankdirektør lars rohde deltager.

organisationen for økonomisk samarbejde  

og Udvikling, oeCd

 • Det Økonomisk-Politiske Udvalg 

nationalbankdirektør Per Callesen  

er medlem.

BEC

Nationalbankdirektør	Hugo	Frey	Jensen	 

er	observatør	i	bestyrelsen.

Bankernes Kontantservice A/S

Nationalbankdirektør	Hugo	Frey	Jensen	 

er	næstformand	for	bestyrelsen.

Betalingsrådet

Nationalbankdirektør	Hugo	Frey	Jensen	 

er formand.

Danmarks Skibskredit

Fhv.	nationalbankdirektør	Jens	Thomsen	 

er	formand	for	bestyrelsen.

Det Finansielle Råd

Vicedirektør	Jens	Lundager	er	medlem.

Det Systemiske Risikoråd

nationalbankdirektør lars rohde er formand.

nationalbankdirektør Per Callesen er medlem.

Det Økonomiske Råd

nationalbankdirektør Per Callesen er medlem.

Koordinationsgruppen for finansiel stabilitet 

nationalbankdirektør Per Callesen er medlem.

nationalbankens bestyrelse  
pr. 1. marts 2014

boks 2

Formand:	Bestyrelsesformand	Søren Bjerre-Nielsen
næstformand: Michael Dithmer

valgt af repræsentantskabet indtil 31. marts 2014:

Bestyrelsesformand	Søren Bjerre-Nielsen
Folketingsmedlem Kristian Thulesen Dahl
Professor Michael Møller
Fhv. forbundsformand Kirsten Nissen
Folketingsmedlem John Dyrby Paulsen

Udnævnt af erhvervs- og vækstministeren  

indtil 31. marts 2016:

departementschef Anne Kristine Axelsson
departementschef Michael Dithmer
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Nets Holding A/S

Nationalbankdirektør	Hugo	Frey	Jensen	 

er	medlem	af	bestyrelsen.	

VP Lux S.à r.l.

Fhv. nationalbankdirektør torben nielsen  

er	formand	for	bestyrelsen.

VP Securities A/S

Fhv. nationalbankdirektør torben nielsen  

er	næstformand	for	bestyrelsen.
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organisationsPlan 
1. marts 2014

Bestyrelse
7 medlemmer

intern revision
bethina hamann

direktion

administrations-
afdelingen

karsten biltoft

Betalingsformidlings-
kontoret

kristian kjeldsen

hovedkassen
lars gerrild sørensen

driftsafdelingen
Jan thorndal

it-afdelingen
Jens	Dalsgaard

seddeltrykkeriet
og den kgl. mønt
Jørgen strandgaard

statistisk afdeling
bent Christiansen

kgl. udnævnt 
nationalbankdirektør,

formand
lars rohde

nationalbankdirektør
Per Callesen

Bank- og 
markedsafdelingen

Frank nielsen

kapitalmarkeds-
afdelingen

Jens	Lundager 

økonomisk afdeling
niels Lynggård hansen

nationalbankdirektør
hugo Frey	Jensen

repræsentantskab
25 medlemmer



20 danmarks nationalbank Beretning og regnskaB 2013

nationalbanken er i kraft af sin rolle som cen-

tralbank eksponeret over for en række risici. 

De	kan	opdeles	i	finansielle	risici	på	porteføljer,	

risici på pengepolitiske modparter og ope-

rationelle	risici.	For	at	styre	disse	risici	er	der	

etableret retningslinjer, forretningsgange og 

systemer,	som	overvåger	og	forholder	sig	til	

disse risici. 

FINANSIELLE	RISICI	PÅ	PORTEFøLJER

nationalbankens porteføljer består af valutare-

serven og den indenlandske fondsbeholdning. 

valutareserven faldt i 2013 med 28 mia. kr. 

til 474 mia. kr. reserven er primært placeret i 

pengemarkedet, centralbanker og statsobligati-

oner i euro og dollar.  

den indenlandske fondsbeholdning på 34 

mia. kr. består altovervejene af realkreditob-

ligationer, hvoraf hovedparten er rentetilpas-

ningsobligationer med kort løbetid. 

Porteføljerne eksponerer nationalbanken 

over	for	en	række	finansielle	risici	såsom	kre-

dit-, markeds- og likviditetsrisiko. nogle risici 

er en konsekvens af fastkurspolitikken, der 

nødvendiggør en stor og likvid valutareserve. 

andre risici afspejler, at nationalbanken påta-

ger sig risici i forventning om at opnå et pas-

sende afkast. nationalbanken har i 2013 igang-

sat tiltag i porteføljeforvaltningen, der ventes 

at forbedre forholdet mellem risiko og afkast. 

Eksponeringen	spredes	ud	på	flere	aktivtyper,	

herunder	aktier,	hvilket	giver	en	stor	diversifika-

tionsgevinst. nationalbanken forventer frem-

risikostyring

over	et	øget	indtjeningsbidrag	fra	de	nye	tiltag,	

men også større udsving i det regnskabsmæssi-

ge afkast fra år til år. 

kreditrisiko

kreditkvaliteten af nationalbankens porteføljer 

er høj. det bidrager til at understøtte en høj 

likviditet i valutareserven, som skal stå til rådig-

hed for eventuel intervention.

tabel 1 viser eksponeringen fordelt på kredi-

tvurderinger. hovedparten af nationalbankens 

krediteksponering er mod modparter med høj 

kreditvurdering. generelt er løbetiderne på 

bankindskud	korte	–	typisk	er	løbetiden	om-

kring en uge, hvilket begrænser kreditrisikoen 

yderligere.	Eksponeringen	under	investment 

grade (dvs. lavere end bbb-) er 2 mia. kr. og 

dækker over statspapirer fra Portugal og irland 

med kort løbetid. eksponeringen uden en kre-

ditvurdering dækker primært over eksponering 

mod imF, som vurderes at have en høj kredit-

værdighed.	Sandsynligheden	for,	at	National-

banken lider et egentligt kredittab som følge 

af en konkurs, er meget lav med de nuværende 

placeringer. 

markedsrisiko

Porteføljerne eksponerer nationalbanken over 

for kurstab som følge af ændringer i renter, 

guldpris, aktiekurser og valutakurser. 

Kursrisikoen	målt	som	det	sandsynligheds-

vægtede gennemsnit af de 5 pct. største 

kurstab på et års sigt – også kaldet expected 

shortfall - er 6,8 mia. kr. det svarer til 11 pct. af 

egenkapitalen, jf. tabel 2.
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renteeksponering

nationalbankens obligationsbeholdning var 

ultimo 2013 på 250 mia. kr., jf. tabel 2. hoved-

parten er placeret i statsobligationer og over-

nationale institutioner i euro og dollar samt 

danske realkreditobligationer. nationalbankens 

rentefølsomhed	udtrykt	ved	kronevarighed1 var 

ultimo 2013 3,1 mia. kr. 

guldeksponering

nationalbanken skal ifølge nationalbankloven 

have en guldbeholdning. guldbeholdningen 

har siden 1970 stort set været konstant mæng-

demæssigt. beholdningen er på 66,5 tons og 

havde ultimo 2013 en værdi på 13,9 mia. kr. det 

er et fald på 6,2 mia. kr. i forhold til 2012. det 

procentvise fald i guldprisen målt i kroner var 

det største i et kalenderår siden 1970. Faldet 

følger en periode, hvor guldprisen steg kraftigt. 

værdien af nationalbankens guldbeholdning 

steg 13,2 mia. kr. fra ultimo 2005 til ultimo 2012.

hovedparten af nationalbankens markedsri-

siko kommer fortsat fra guldbeholdningen. 

1 kronevarigheden angiver den umiddelbare kursændring ved en 
generel renteændring på 1 procentpoint.

aktieeksponering

Nationalbanken	har	valgt	at	opbygge	en	

aktieeksponering, der i en samlet portefølje-

betragtning vurderes at forbedre forholdet 

mellem forventet afkast og risiko. Ultimo 2013 

var eksponeringen mod aktiefutures på 2,6 mia. 

kr. selv om aktier er relativt volatile, er expec-

ted shortfall med aktieeksponeringen en smule 

lavere	end	uden	på	grund	af	gode	diversifikati-

onsegenskaber.

Valutaeksponering

Valutareserven	placeres	i	flere	valutaer,	men	

sluteksponeringen er altovervejende i euro. 

som følge af den danske fastkurspolitik er 

valutakursrisikoen lav. Placeringer i ikke-eurova-

lutaer omlægges til euro ved hjælp af valutater-

minsforretninger. 

likViditetsrisiko

valutareserven skal understøtte fastkurspolitik-

ken. ved forvaltning af valutareserven lægges 

derfor vægt på, at en stor andel hurtigt kan 

bruges til støtteopkøb af kroner. 

nationalbanken stiller høje krav til valutare-

servens likviditet i form af, hvad der skal være 

til rådighed eller kunne realiseres inden for be-

krediteksponering for nationalbankens porteføljer tabel 1

mia. kr. 
2012
i alt

obligationer bankforretninger
indskud i  

centralbanker og bis
valuta

-termin imF
2013
i altstater andre1 sikrede2 Usikrede3

aaa 241 34 55 - - 32 1 - 121

aa1-aa3 120 118 40 19 6 3 1 - 186

a1-a3 106 - - 161 7 0 1 - 168

baa1-baa3 2 0 1 - 0 - 0 - 2

ba1-ba3 3 2 - - - - - - 2

ingen kreditvurdering 50 - 0 - - 0 1 20 21

i alt 2013 154 97 179 12 35 3 20 500

i alt 2012 124 101 103 4 165 4 21 522

Anm.:	 Tabellen	viser	den	laveste	kreditvurdering	fra	henholdsvis	Fitch,	Moody’s	og	Standard	&	Poor’s.	Moody’s	skala	er	benyttet.	Skalaen	har	
over 20 trin, hvor aaa er den højeste kreditværdighed. Ultimo året. intradag-krediteksponering er ikke medtaget. afrundede tal.
Kilde:	 Danmarks	Nationalbank,	Fitch,	Moody’s	og	Standard	&	Poor’s.
1. Værdipapirer	med	såvel	eksplicit	som	implicit	statsgaranti,	covered	bonds,	tyske	delstater,	danske	obligationer,	overnationale	institutioner	fx	

(EU,	European	Financial	Stability	Facility	og	European	Investment	Bank)	og	værdipapirer	udstedt	af	BIS.
2. sikrede bankforretninger udgøres af repoforretninger. sikkerhederne i repo-forretningerne har en høj rating.
3. Usikrede bankforretninger udgøres af deposits og korrespondentkonti.



22 danmarks nationalbank Beretning og regnskaB 2013

udvalgte eksponeringsmål og risikonøgletal tabel 2

mia. kr. (med mindre andet er angivet) 2012 2013

guldeksponering 20,1 13,9

renteeksponering

obligationsplaceringer 225 250

statsobligationer fra euroområdet1 89 130

amerikanske statsobligationer1 42 49

andre statsobligationer1 9 5

overnationale institutioner 40 20

andre obligationer2 13 13

danske obligationer 33 34

kronevarighed 2,3 3,1

tre største modparter ultimo 2013

Tyske	stat3 55 62

amerikanske stat4 45 52

Franske stat4 35 48

aktieeksponering 2,6

eurostoxx 50 futures - 1,3

S&P	500	mini	futures - 1,3

Valutaeksponering før valutaafdækning (og efter afdækning)

eUr 329 (475) 322 (451)

Usd 126 (0) 118 (0)

øvrige valutaer 17 (0) 11 (0)

expected shortfall, 95 pct., mia. kr. 8,2 6,8

i pct. af egenkapital 12 11

Anm.:	 Afrundede	tal.	95	pct.	expected	shortfall	angiver	det	forventede	tab	på	de	finansielle	positioner,	givet	at	tabet	overstiger	det	tab,	som	
med	en	sandsynlighed	på	95	pct.	vil	være	det	største.	Tabet	måles	over	en	horisont	på	1	år.	Expected	shortfall	er	beregnet	på	basis	af	observati-
oner	fra	januar	2001	med	en	lige	vægt	af	historiske	data	(decay-faktor	på	1).	Volatiliteter	og	korrelationer	er	beregnet	på	baggrund	af	ugentlige	
data, som skaleres op til årsniveau.
kilde: danmarks nationalbank.
1. inkl. eksplicit og implicit statsgaranterede obligationer.
2. Tyske	delstater,	tyske	og	svenske	covered	bonds.
3. Inkl.	implicit	og	eksplicit	statsgaranterede	obligationer,	tyske	delstater	og	centralbankindskud.
4. inkl. implicit og eksplicit statsgaranterede obligationer og centralbankindskud.

stemte perioder. størstedelen af valutareserven 

er placeret på pengemarkedet, i centralbanker 

og i værdipapirer med høj kreditværdighed, 

der kan sælges eller belånes inden for en me-

get kort tidshorisont. derudover kan national-

banken skaffe valutabeløb gennem forskellige 

låneprogrammer, fx statens Commercial Paper.

risiCi På PengePolitiske 
modParter

Nationalbanken	yder	pengepolitiske	lån,	og	for	

at	lette	betalingsformidlingen	ydes	endvidere	

intradagkredit til danske penge- og realkredi-

tinstitutter.	Nationalbanken	yder	også	lån	til	
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pengeinstitutters kontantdepoter mod sikker-

hed.2 

i forbindelse med udlån har nationalbanken 

risiko for kredittab. risikoen begrænses ved, 

at	Nationalbanken	kun	yder	lån	inkl.	intradag-

kredit til de pengepolitiske modparter, der har 

deponeret fornøden sikkerhed. nationalbanken 

har ikke haft tab på pengepolitiske modparter i 

2013, og risikoen for kredittab vurderes gene-

relt at være meget lav.  

PengePolitiske modParters låntagning i 

nationalBanken

de pengepolitiske modparters samlede træk på 

udlånsfaciliteter og på intradagkredit udgjorde 

310,5 mia. kr. ultimo 2013, hvilket er en fordob-

ling	i	forhold	til	2012.	Stigningen	skyldes	ikke	

øget lånebehov fra modparternes side men 

større træk på intradagkredit, jf. nedenfor. 

både pengepolitiske lån og lån til kontantde-

poter er reduceret. de pengepolitiske udlån ud-

gjorde 23,1 mia. kr. ultimo 2013, hvilket var 43,3 

mia.	mindre	end	i	2012.	Faldet	skyldes	bl.a.,	at	

flere	kreditinstitutter	har	førtidsindfriet	3-årige	

lån. de pengepolitiske modparter havde lån 

til kontantdepoter for 2,4 mia. kr. ultimo 2013 

2 reglerne for anvendelsen af faciliteterne er fastsat i nationalbankens 
kontobestemmelser, se generelle bestemmelser for pengepolitiske 
instrumenter samt betalingsafvikling i danske kroner, svenske kroner 
og islandske kroner i danmarks nationalbank.

sammenlignet med 3,3 mia. ultimo 2012.

modparternes træk på intradagkredit i natio-

nalbanken til afvikling af betalinger steg med 

ca. 200 mia. kr. i forhold til ultimo 2012. det 

øgede	træk	skyldes,	at	modparterne	i	forbin-

delse	med	anvendelsen	af	de	nye	likviditetssty-

ringsredskaber, der blev introduceret i sep-

tember 2013, kan reservere ”mest muligt”, dvs. 

stille hele deres disponible saldo3 til rådighed 

til nattens afvikling af betalinger.  stigningen 

i træk på intradagkredit afspejler således en 

større overdækning i forhold til betalingsfor-

pligtigelserne	og	er	derfor	ikke	et	udtryk	for	et	

større lånebehov fra modparternes side.

sikkerhedsstillelse for Penge- og  

realkreditinstitutternes lån

nationalbanken kræver sikkerhed for alle 

former for udlån inkl. intradagkredit. sikker-

hedsgrundlaget består af danske værdipapirer, 

primært stats- og realkreditobligationer, deno-

mineret i danske kroner eller euro, jf. tabel 3. 

Pengeinstitutternes udlån af god bonitet 

indgår også i sikkerhedsgrundlaget. derudover 

blev sikkerhedsgrundlaget under krisen midler-

tidigt udvidet bl.a. med sektorselskabsaktier- 

3 den disponible saldo er værdien af institutternes sikkerheder og folio 
indestående fratrukket værdien af pengepolitiske udlån og lån til 
kontantdepoter.

Belåningsværdi af penge- og realkreditinstitutternes sikkerheder tabel 3

mia. kr. Ultimo 2013 Ultimo 2012

statspapirer 0,2 0,5

realkreditobligationer1 149,1 169,2

andre obligationer2 10,2 3,9

sikkerhedsstillelse i form af værdipapirer 159,5 178,6

Udlån 6,8 8,4

midlertidigt sikkerhedsgrundlag3 5,7 2,3

indskudsbeviser 166,4 182,3

sikkerheder i alt 338,4 371,6

anm.: belåningsværdien er opgjort efter beregning af haircuts.
kilde: danmarks nationalbank.
1. realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer (sdo) og særligt dækkede realkreditobligationer (sdro).
2. Obligationer	garanteret	af	den	danske	stat,	obligationer	udstedt	af	Kommunekredit	,	Danmarks	Skibskredit	og	Føroya	Landsstýri	samt		junior	

covered	bonds	udstedt	i	tilknytning	til	SDO	eller	SDRO.
3. sektorselskabsaktier og statsgaranteret usikret gæld udstedt af kreditinstitutter.
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og obligationer. nationalbanken annoncerede 

i december 2013, at både udlån og de midler-

tidige ordninger i 2014 udfases fra sikkerheds-

grundlaget, jf. beretningen om bankens virk-

somhed.

endelig indgår nationalbankens indskudsbe-

viser som sikkerhed for intradagkredit i kroner.

Ultimo 2013 var belåningsværdien, dvs. vær-

dien efter haircut, af penge- og realkreditin-

stitutters sikkerheder i nationalbanken 338,4 

mia. kr., jf. tabel 3. det skal ses i forhold til det 

samlede træk på udlånsfaciliteter og foliokonto, 

der på samme tidspunkt udgjorde 310,5 mia. kr. 

styring af risici for taB

selv om nationalbanken har sikkerhed for låne-

ne i aktiver af høj kreditkvalitet, kan der allige-

vel opstå tab, hvis to begivenheder indtræffer 

samtidigt – kontohaveren går konkurs, og rea-

lisationsværdien af de stillede sikkerheder viser 

sig	at	være	lavere	end	den	ydede	kredit.	For	at	

minimere risiko for tab, bliver aktiverne i sik-

kerhedsgrundlaget løbende værdiansat, og for 

hovedparten af aktiverne sker værdiansættel-

sen på daglig basis. derudover anvender nati-

onalbanken haircuts, herunder børskurshaircut, 

der skal dække risikoen for, at markedsværdien 

af papirerne falder i perioden fra modpartens 

konkurs indtil sikkerhederne er realiseret.4 

oPerationelle risiCi

På baggrund af nationalbankens efterlevelse af 

kravene i sikkerhedsstandarden ds 3999 er der, 

som det også var tilfældet i 2012, fortsat i 2013 

gennemført en større opgradering af sikkerhe-

den i nationalbanken. den sikkerhedsmæssige 

opgradering blev tilendebragt i december 2013 

og	har	berørt	adskillige	bygningsmæssige	og	

sikkerhedsmæssige	forhold	herunder	en	yderli-

gere sikring af bankens hovedkasse. 

4	 For	en	nærmere	beskrivelse	af	risikostyringen	se	Danmarks	National-
bank, beretning og regnskab 2012. 
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resultatopgørelse (mio. kr.) 2013 2012 2011 2010 2009

nettorenteindtægter 3.221 3.834 4.265 3.546 2.760
kursreguleringer -9.166 637 835 4.567 1.751
Udbytte	af	aktier	mv.	 132 122 74 129 126
andre indtægter 123 60 165 12 24
omkostninger inkl. afskrivninger -629 -592 -606 -581 -706
andre udgifter  - -19  - -19  - 

årets resultat -6.319 4.042 4.733 7.654 3.955

der disponeres således:
overført til egenkapital -7.742 2.339 2.394 5.493 2.412
overført til staten 1.423 1.703 2.339 2.161 1.543

-6.319 4.042 4.733 7.654 3.955

balance (mio. kr.) 2013 2012 2011 2010 2009

aktiver
valutareserveaktiver 477.120 504.329 495.275 431.856 398.804
Pengepolitiske udlån 23.145 66.401 24.010 9.275 104.220
andre udlån 2.475 3.347 4.091 4.099 3.749
indenlandske obligationer 33.960 34.093 33.669 32.609 33.093
andre aktiver 10.525 20.379 12.759 8.305 10.285

aktiver i alt 547.225 628.549 569.804 486.144 550.151

Passiver
seddel- og møntomløb 66.491 65.805 62.407 62.541 60.760
Pengepolitiske indlån 227.358 286.671 173.159 147.067 188.294
staten 163.376 163.694 225.849 179.443 212.435
valutareservegæld 3.125 2.685 3.378 3.134 4.257
andre forpligtelser 23.915 38.992 36.648 27.990 23.929

forpligtelser i alt 484.265 557.847 501.441 420.175 489.675

egenkapital i alt 62.960 70.702 68.363 65.969 60.476

Passiver i alt 547.225 628.549 569.804 486.144 550.151

nøgletal 2013 2012 2011 2010 2009

valutareserven (mio. kr.) 473.995 501.644 491.897 428.722 394.547
Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over 

for nationalbanken (mio. kr.) 204.213 220.270 149.149 137.792 84.074
ændring i seddel- og møntomløb (pct.) 1,0 5,4 -0,2 2,9 -0,9
egenkapitaludvikling (pct.) -11,0 3,4 3,6 9,1 4,2
egenkapitaludvikling ekskl. kursreguleringsfond (pct.) 2,5 3,1 3,0 1,8 1,3

gns. antal medarbejdere omregnet til fuldtid 528 518 505 510 508

hoved- og  
nøgletal 2009-13
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ledelsens regn-
skabsberetning

Regnskabet for 2013 er udarbejdet efter samme 

regnskabspraksis som året før, jf. afsnit under 

anvendt regnskabspraksis.

Regnskabet afspejler, at Nationalbanken 

udsteder sedler og mønter, ejer valutareserven 

samt er bank for penge- og realkreditinstitutter-

ne og staten.

Årets resultat udviser et underskud på 6.319 

mio. kr. mod et overskud på 4.042 mio. kr. i 

2012. Den samlede balance er i 2013 faldet med 

81,3 mia. kr. til 547,2 mia. kr., heraf udgør faldet 

i valutareserven 27,6 mia. kr.

Der er ikke konstateret kredittab på bankens 

engagementer med de pengepolitiske modparter 

samt på andre eksterne placeringer i 2013, og 

der vurderes ikke at være behov for at hensætte 

til imødegåelse heraf ved udgangen af året.

årets resultat er særligt påvirket af negative 

kursreguleringer især på guld samt fortsat lave 

renter på en række af nationalbankens place-

ringer. 

guldprisen er faldet kraftigt i 2013, hvilket har 

betydet,	at	værdireguleringen	af	bankens	guld-

beholdning har medført et tab på 6.234 mio. kr.

ifølge de nuværende principper for over-

skudsdeling henlægges positive kursregule-

ringer til kursreguleringsfonden, og negative 

kursreguleringer dækkes af kursreguleringsfon-

den i det omfang, det er muligt. 

Udviklingen i kursreguleringsfonden har i 

overvejende grad været drevet af udviklingen i 

guldprisen,	jf.	figur	2.	I	perioden	2004-12	er	der	

samlet henlagt 14,9 mia. kr. vedrørende guld i 

fonden. tabet i 2013 medfører således et stort 

dræn	i	kursreguleringsfonden,	der	ydermere	

er påvirket af kursreguleringstab på både den 

øvrige valutareserve samt den indenlandske 

fondsbeholdning, jf. afsnit nedenfor. 

Faldet i guldprisen påvirker ligeledes værdi-

en af valutareserven, idet guld indgår som en 

del heraf1. 

valutareserven udgør 474,0 mia. kr. ultimo 2013 

og er således faldet med 27,6 mia. kr. i forhold 

til	sidste	år.	Faldet	skyldes	en	blanding	af	sta-

tens nettoafdrag på valutalån, intervention og 

negative kursreguleringer.

valutareserven er børskursreguleret med 

-2.460 mio. kr. mod -1.738 mio. kr. i 2012. børs-

kursreguleringen består primært af negative 

kursreguleringer som følge af, at den samlede 

markedsværdi af obligationerne overstiger 

indfrielsesværdien	(pålydende	værdi),	hvilket	

betyder,	at	der	opstår	et	tab	i	takt	med,	at	

indfrielsestidspunktet nærmer sig (matematisk 

kursregulering).

Fordringerne på udlandet er langt overvejen-

de placeret i euro. herudover er en del placeret 

i dollardenominerede aktiver. Forholdet mellem 

kroner og euro har stort set været uændret 

i løbet af året. der har i 2013 været positive 

kursreguleringer på 21 mio. kr. i 2012 medførte 

1 valutareserven er udover guld sammensat af regnskabsposterne 
”Fordringer på udlandet”, ”Fordringer på imF” og ”Forpligtelser over 
for udlandet”.
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en	styrkelse	af	euro	over	for	kroner	en	positiv	

valutakursregulering på 1.711 mio. kr. 

renterne på pengemarkederne var i perioder 

af 2012 negative, hvilket gav anledning til om-

lægning af beholdningerne i valutareserven2. 

Spændingerne	på	de	finansielle	markeder	er	

dog så småt ved at aftage, og nationalbanken 

har i 2013 omlagt bl.a. centralbankindskud 

til særligt repoforretninger med sikkerhed i 

udenlandske obligationer. endvidere har ban-

ken	som	noget	nyt	i	2013	valgt	at	opbygge	en	

eksponering i aktiefutures, idet aktieekspone-

ringen ud fra en samlet porteføljebetragtning 

vurderes at forbedre forholdet mellem risiko og 

afkast. investeringens afkast fremkommer i form 

af kursreguleringer.

kombinationen af et fortsat lavt renteniveau 

og en gennemsnitlig lavere valutareserve i for-

hold til sidste år har medført, at renteindtæg-

terne heraf er faldet fra 3.186 mio. kr. i 2012 til 

2.258 mio. kr. i 2013. 

samlet medfører ovenstående, at afkastet fra 

valutareserven eksklusive guld har bidraget til 

årets resultat med -181 mio. kr. mod 3.159 mio. 

kr. i 2012.

2 beretning og regnskab 2012, side 39.

Modstykket	til	valutareserven	er	passiver,	der	

overvejende udgøres af nettostillingen over for 

penge- og realkreditinstitutterne3 og statens 

indestående i nationalbanken.

Penge- og realkreditinstitutternes gennem-

snitlige nettoindlån i 2013 har været på 198 

mia. kr. nettostillingen forrentes med national-

bankens rentesatser, som igen i 2013 har været 

på et historisk lavt niveau4. indskudsbevisren-

ten har været negativ hele 2013. 

som følge af denne udvikling har national-

banken haft nettorenteindtægter på 246 mio. 

kr. heraf udgør renteindtægt fra indlån på 

baggrund af udstedte indskudsbeviser 168 mio. 

kr. jf. tabel 4. 

Udviklingen i mellemværenderne med pen-

ge- og realkreditinstitutterne har endvidere 

været præget af bl.a. indfrielserne af de 3-årige 

udlån samt nedsættelse af foliorammerne. sam-

let er penge- og realkreditinstitutternes netto-

stilling over for nationalbanken formindsket 

med 16,1 mia. kr. til 204,2 mia. kr.

3 Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling fremkommer som 
værdien af regnskabsposterne ”nettoindeståender på folio- og afvik-
lingskonti”, ”indskudsbeviser” og ”Pengepolitiske udlån”.

4 siden medio 2013 har udlånsrentesatsen været 0,2 pct., foliorentesat-
sen 0,0 pct. og renten på indskudsbeviser -0,1 pct.

sammenhæng mellem udviklingen i guldbeholdningen og kursreguleringsfonden Figur 2
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kilde: danmarks nationalbank.
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statens indestående er med en saldo på 163,4 

mia. kr. ultimo 2013 stort set uændret i forhold 

til sidste år. indeståendet forrentes med folio-

rentesatsen, der har været 0 pct. i løbet af 2013. 

i 2012 var der en udgift på 220 mio. kr. 

indenlandske obligationer er placeret i danske 

realkreditobligationer og har samlet givet en 

renteindtægt på 762 mio. kr. mod 872 mio. kr. 

i 2012. endvidere har beholdningen givet et 

kursreguleringstab på 514 mio. kr. mod et tab 

på 105 mio.kr. i 2012. de indenlandske obligati-

oner har således bidraget til årets resultat med 

249 mio. kr. mod 767 mio. kr. i 2012. 

nationalbanken har i lighed med tidligere 

år	modtaget	udbytte	fra	flere	af	aktiebesid-

delserne. samlet har værdiregulering af aktier 

samt	modtagne	aktieudbytter	bidraget	med	en	

gevinst på 152 mio. kr. til årets resultat.

seddel- og møntomløbet er steget med 0,7 

mia. kr. i forhold til ultimo 2012. 

den renteindtægt, som følger af, at seddel- 

og møntomløbet kan betragtes som et rentefrit 

lån for nationalbanken, kaldes møntningsge-

vinsten. som følge af det lave renteniveau er 

indtjeningsbidraget fra møntningsgevinsten 

meget begrænset.

nationalbankens øvrige drift har medført en 

udgift på 507 mio. kr. heri er modregnet andre 

ordinære indtægter på 123 mio. kr. 

nationalbanken besluttede i 2013 at påbe-

gynde	en	proces	med	henblik	på,	at	bankens	

medarbejderantal reduceres med knap 10 pct. 

reduktionen sker som følge af, at det ekstra-

ordinære træk på nationalbankens ressourcer, 

der	fulgte	med	finanskrisen,	er	ved	at	aftage,	

og beredskabsniveauet i banken har kunnet 

sænkes.	Endvidere	vil	planlagt	indførelse	af	nye	

it-systemer	i	1.	kvartal	2015	betyde,	at	eksiste-

rende arbejdsopgaver bortfalder.

Foranstaltningerne omkring medarbejder-

reduktionen har bl.a. været en medvirkende 

faktor til, at personaleomkostningerne stiger 

med 25 mio. kr. i forhold til sidste år, idet alle 

lønrelaterede omkostninger til de i 2013 fritstil-

lede medarbejdere er medtaget i årsregnska-

bet for 2013.

andre omkostninger stiger med netto 14 mio. 

kr.	Dette	skyldes	en	række	modsatrettede	

forhold, men særligt at udgifterne til drift af 

it-systemerne	er	forhøjet.	Stigningen	modsva-

res af fald i udgifterne til ejendommens drift, 

og at der i 2012 var medtaget en udgift vedrø-

rende	den	fysiske	flytning	af	møntproduktionen	

til havnegade.

nationalbanken har i 2013 færdiggjort en 

række store forbedrings- og udviklingspro-

jekter, og der vil også i de kommende år blive 

foretaget større investeringer i bl.a. it-udvik-

lingsprojekter og produktionsanlæg. det for-

ventes på baggrund af dette, at afskrivningerne 

udviklingen i de indenlandske penge- og realkreditinstitutters mellemværender tabel 4

saldi i henhold til 
regnskab (mia. kr.)

gennemsnitlige saldi1 
(mia. kr.)

nettorenteindtægt 
(mio. kr.)

2013 2012 2013 2012 ændr. 2013 2012

Folio- og afviklingskonti netto -59 -102 -73 -46 -27                -   -17

indskudsbeviser -168 -184 -156 -162 6 168 -36

Pengepolitiske udlån 23 66 31 24 7 78 75

indenlandske penge- og realkreditinstitutter, 
netto (nettostillingen)

-204 -220 -198 -184 -14 246 22

kilde: danmarks nationalbank.
1. gennemsnitlige saldi er beregnet som simpelt gennemsnit af observationer af daglige saldi i 2013.
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på trods af et fald på 2 mio. kr. i forhold 2012 vil 

stige væsentligt de kommende år.

Disponering af årets resultat

disponeringen af nationalbankens resultat 

besluttes efter en konkret vurdering fra år til år. 

det har siden 1995 været et grundlæggende 

princip, at positive kursreguleringer henlægges 

til kursreguleringsfonden, og at negative kurs-

reguleringer dækkes af kursreguleringsfonden 

i det omfang, det er muligt. kan kurstab ikke 

dækkes af kursreguleringsfonden, dækkes de 

af driftsoverskuddet. hvis der er kurstab herud-

over, dækkes de af sikringsfonden. Princippet 

er med til at sikre en vis udjævning i overførs-

len til staten. 

disponeringen af det beløb, der efter kursre-

guleringer har været til rådighed, er siden 2002 

foretaget	ud	fra	det	hensyn,	at	en	fornuftig	sig-

telinje for konsolideringen af nationalbanken 

bør være, at sikringsfonden fastholdes på et 

konstant realt niveau. det vil sige, at stigningen 

i sikringsfonden i grove træk skal følge prisud-

viklingen.

med udgangspunkt i ovenstående er det, jf. 

§ 19 i lov om danmarks nationalbank, beslut-

tet, at underskuddet for 2013 på 6.319 mio. kr. 

inddækkes således:

•	 et beløb svarende til årets kursreguleringer 

på 9.166 mio. kr. dækkes af kursregulerings-

fonden, der herefter udgør 5.672 mio. kr.

•	 50 pct. af resultatet før kursreguleringer 

svarende til 1.423 mio. kr. henlægges til 

sikringsfonden, der herefter udgør 56.988 

mio. kr.

•	 det resterende beløb på 50 pct. af resultatet 

før kursreguleringer svarende til 1.423 mio. 

kr. overføres til staten.

Principperne, som har været gældende i en 

længere	årrække,	vil	i	lyset	af	bl.a.	den	lave	

møntningsgevinst	og	forskydningen	mellem	

renteindtægter og kursreguleringer blive taget 

op til overvejelse inden disponeringen af ban-

kens	resultat	i	forbindelse	med	aflæggelse	af	

årsregnskabet for 2014.

forventninger til 2014

det fortsat lave renteniveau indebærer isoleret 

set en lav indtjening fremadrettet. 

Nye	tiltag	i	porteføljeforvaltningen	ventes	

at forbedre forholdet mellem nationalban-

kens samlede risiko og afkast. eksponeringen 

spredes	ud	på	flere	aktivtyper,	herunder	aktier,	

hvilket	øger	diversifikationsgevinsten.	Natio-

nalbanken forventer fremover et øget indtje-

ningsbidrag	fra	de	nye	tiltag,	men	også	større	

udsving i regnskabet fra år til år.
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direktionen har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet 

for danmarks nationalbank 2013.

Årsregnskabet	aflægges	efter	lov	om	Danmarks	Nationalbank.

det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende bil-

lede	af	Danmarks	Nationalbanks	aktiver,	passiver	og	finansielle	

stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af danmarks 

nationalbanks aktiviteter for regnskabsåret 1. januar-31. de-

cember 2013.

København, den 26. februar 2014

direktionen

lars rohde, formand	 Per	Callesen	 Hugo	Frey	Jensen

ledelsesPåtegning
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til rePræsentantskaBet

Påtegning på årsregnskabet
intern revision har revideret årsregnskabet for danmarks nati-

onalbank for regnskabsåret 1. januar-31. december 2013 omfat-

tende hoved- og nøgletal 2009-13, anvendt regnskabspraksis, 

resultatopgørelse, balance og noter. årsregnskabet udarbejdes 

efter lov om danmarks nationalbank.

ledelsens ansvar for årsregnskabet
ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, 

der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov 

om danmarks nationalbank. ledelsen har endvidere ansvaret 

for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for 

at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, 

uanset	om	denne	skyldes	besvigelser	eller	fejl.

intern revisions ansvar
Intern	Revisions	ansvar	er	at	udtrykke	en	konklusion	om	års-

regnskabet på grundlag af vores revision.

den udførte revision
vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale 

standarder om revision. dette kræver, at vi planlægger og ud-

fører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed 

for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

revisionen har omfattet en vurdering af ledelsens tilrettelagte 

forretningsgange og interne kontroller, der er relevante for 

ledelsens udarbejdelse af et retvisende årsregnskab, herunder 

en vurdering af risikoen for væsentlig fejlinformation. revisio-

nen har endvidere omfattet en vurdering af, om ledelsens valg 

af regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede 

regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den 

samlede præsentation af årsregnskabet.

Vi	har	udført	revision	af	de	væsentligste	og	risikofyldte	områ-

der, og det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis 

er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

konklusion
det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende bil-

lede	af	Danmarks	Nationalbanks	aktiver,	passiver	og	finansielle	

stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af danmarks 

nationalbanks aktiviteter for regnskabsåret 1. januar-31. 

december 2013 i overensstemmelse med lov om danmarks 

nationalbank. 

udtalelse om ledelsens regnskabsberetning
vi har gennemlæst ledelsens regnskabsberetning. vi har sam-

menholdt	oplysningerne	heri	med	oplysningerne	i	årsregn-

skabet og i øvrigt med den viden og de forhold, vi er blevet 

bekendt med i forbindelse med vores revision af årsregnskabet. 

Det	er	vores	opfattelse,	at	oplysningerne	i	ledelsens	regnskabs-

beretning er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 26. februar 2014

bethina hamann

revisionschef

intern  
revisions-
erklæringer
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til rePræsentantskaBet

Påtegning på årsregnskabet
vi har revideret årsregnskabet for danmarks nationalbank 

for regnskabsåret 1. januar-31. december 2013, omfattende 

anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.  

Årsregnskabet	aflægges	efter	lov	om	Danmarks	Nationalbank.

ledelsens ansvar for årsregnskabet
ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der 

giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om 

danmarks nationalbank. ledelsen har endvidere ansvaret for 

den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at ud-

arbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset 

om	denne	skyldes	besvigelser	eller	fejl.

revisorernes ansvar
Vores	ansvar	er	at	udtrykke	en	konklusion	om	årsregnskabet	på	

grundlag af vores revision. vi har udført revisionen i overens-

stemmelse	med	internationale	standarder	om	revision	og	yder-

ligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. dette kræver, at vi 

overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen 

for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden 

væsentlig fejlinformation. 

en revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at 

opnå	revisionsbevis	for	beløb	og	oplysninger	i	årsregnskabet.	

de valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, 

herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i 

årsregnskabet,	uanset	om	denne	skyldes	besvigelser	eller	fejl.	

ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der 

er relevant for danmarks nationalbanks udarbejdelse af et 

årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet her-

med er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter 

omstændighederne,	men	ikke	at	udtrykke	en	konklusion	om	

effektiviteten af danmarks nationalbanks interne kontrol. en 

revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg 

af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabs-

mæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede 

præsentation af årsregnskabet.

det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er til-

strækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

konklusion
det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende bil-

lede	af	Danmarks	Nationalbanks	aktiver,	passiver	og	finansielle	

stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af danmarks 

nationalbanks aktiviteter for regnskabsåret 1. januar-31. 

december 2013 i overensstemmelse med lov om danmarks 

nationalbank.

udtalelse om ledelsens regnskabsberetning
vi har gennemlæst ledelsens regnskabsberetning. vi har ikke 

foretaget	yderligere	handlinger	i	tillæg	til	den	udførte	revision	

af årsregnskabet. det er på denne baggrund vores opfattelse, 

at	oplysningerne	i	ledelsens	regnskabsberetning	er	i	overens-

stemmelse med årsregnskabet. 

København, den 26. februar 2014

mona blønd

statsaut. revisor

kPmg
statsautoriseret revisionspartnerselskab

Erik	Stener	Jørgensen

statsaut. revisor

Pricewaterhousecoopers
statsautoriseret revisionspartnerselskab

de UaFhængige  
revisorers  
erklæringer
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nærværende regnskab, der er revideret på den i bankens reg-

lement foreskrevne måde, er tiltrådt af repræsentantskabet på 

mødet den 17. marts 2014.  

repræsentantskabet består pr. 1. marts 2014 af

søren bjerre-nielsen, formand helle bechgaard, næstformand

anne kristine axelsson niels boserup kristian thulesen dahl

Michael	Dithmer	 Benny	Engelbrecht	 Asger	Enggaard

Niels	Fog	 Peter	Gæmelke	 Bent	Jensen

Hans	Jensen	 Kjeld	Johannesen	 Mike	Legarth

Michael	Møller	 Kirsten	Nissen	 Ellen	Trane	Nørby

John	Dyrby	Paulsen	 Anja	Philip	 Lisbeth	Bech	Poulsen

Lars	Løkke	Rasmussen	 Bente	Sorgenfrey	 Anne	Hedensted	Steffensen

lars rebien sørensen

UnderskriFter
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anvendt  
regnskabsPraksis

generelt

danmarks nationalbanks årsregnskab for 2013 

er	aflagt	i	overensstemmelse	med	lov	om	Dan-

marks nationalbank. denne regnskabspraksis er 

i det væsentlige i overensstemmelse med god 

regnskabspraksis for europæiske centralbanker 

inden for euroområdet. Forskellen vedrører 

hovedsageligt urealiserede valuta- og værdipa-

pirkursgevinster, som i nationalbankens års-

regnskab medtages i resultatopgørelsen.

hovedprincipperne for regnskabets indhold 

er økonomisk realitet. virkningen af transaktio-

ner	og	begivenheder	indregnes,	når	de	finder	

sted, og de registreres og præsenteres i års-

regnskabet for det år, de vedrører. årsregnska-

bet indeholder alle væsentlige og relevante for-

hold, værdiændringer vises uanset indvirkning 

på resultat og egenkapital, og indregnings- og 

værdiansættelsesmetoder anvendes ensar-

tet på samme kategori af forhold. ved første 

indregning værdiansættes aktiver og forplig-

telser til kostpris. efterfølgende værdiansættes 

aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver 

enkelt regnskabspost.

anvendt regnskabspraksis er uændret i for-

hold til sidste år.

Der	er	i	2013	ændret	i	reklassifikationen	af	

renter af indskudsbeviser, jf. nedenfor. bortset 

herfra	er	klassificering	af	regnskabets	poster	

uændret fra sidste år.

Reklassificering og ændring i opstilling

renter af indskudsbeviser er tidligere optaget 

netto under ”renter af indenlandske indlån”. 

Med	det	formål	at	tydeliggøre	bankens	ren-

teindtægter henholdsvis renteudgifter ved 

udstedte indskudsbeviser er det besluttet at 

vise dette brutto i resultatopgørelsen. sam-

menligningstallene er tilpasset i forbindelse 

med	reklassificeringen.

rækkefølgen af resultatopgørelsens poster 

samt tilhørende noter er ændret som konse-

kvens af ovenstående.

omregning af transaktioner i fremmed valuta

transaktioner i fremmed valuta omregnes til 

danske kroner efter valutakursen på transakti-

onsdagen.	På	balancedagen	omregnes	finan-

sielle aktiver og forpligtelser i fremmed valuta 

til balancedagens kurs. såvel realiserede som 

urealiserede gevinster og tab indregnes i resul-

tatopgørelsen.

resultatoPgørelsen 

renter

renteindtægter og -udgifter omfatter ud over 

rente af rentebærende fordringer og forpligtel-

ser tillige over- og underkurs på skatkammerbe-

viser og indskudsbeviser samt terminspræmier 

af fonds- og valutaterminsforretninger.

kursreguleringer mv.

kursreguleringer omfatter såvel børskursregu-

leringer som valutakursreguleringer vedrøren-

de	finansielle	tilgodehavender	og	forpligtelser,	

aktier, andre kapitalandele og guld. såvel 
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realiserede som urealiserede gevinster og tab 

indregnes i resultatopgørelsen.

udbytte af aktier mv.

Udbytte	af	aktier	mv.	omfatter	indtægter	af	

kapitalandele i børsnoterede og unoterede 

virksomheder, herunder associerede virksom-

heder.	Udbytte	af	aktier	medtages	i	det	år,	hvori	

udbyttet	deklareres.

andre indtægter

andre indtægter omfatter indtægter hidrøren-

de fra nationalbankens salg af mønter og me-

daljer samt øvrige indtægter, som ikke vedrører 

nationalbankens primære aktiviteter, eller som 

ikke er årligt tilbagevendende.

omkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger 

og vederlag, herunder bidrag til pension og un-

derstøttelser mv., uddannelsesomkostninger og 

andre personaleomkostninger. andre omkost-

ninger omfatter omkostninger til produktion af 

sedler og mønter mv., drift af nationalbankens 

ejendomme, it-drift og øvrige omkostninger.

andre udgifter

andre udgifter omfatter udgifter, som ikke ved-

rører nationalbankens primære aktiviteter, eller 

som ikke er årligt tilbagevendende.

Balancen

guld

guld værdiansættes til den på balancedagen 

gældende markedsværdi.

finansielle tilgodehavender og forpligtelser

Finansielle tilgodehavender og forpligtelser 

værdiansættes til den på balancedagen gæl-

dende markedsværdi.

tilbagekøbsforretninger  

og udlån af værdipapirer mv.

værdipapirer solgt i forbindelse med en sam-

tidig aftale om tilbagekøb samt udlånte vær-

dipapirer indgår i nationalbankens respektive 

beholdninger.

aktier mv.

anlægsaktier og lignende investeringer samt 

kapitalandele i associerede virksomheder (virk-

somheder, hvor ejerandel eller stemmeretsan-

del er 20 pct. eller derover) værdiansættes til 

en skønnet markedsværdi på balancedagen, 

dog ikke højere end anskaffelsesværdien.

materielle og immaterielle anlægsaktiver

materielle og immaterielle anlægsaktiver 

omfatter	Nationalbankens	ejendomme,	byg-

ningstekniske anlæg (elevatorer, el-installa-

tioner m.m.), produktionstekniske anlæg (til 

seddel- og møntproduktion), kontorinventar og 

biler, hardware og software samt anlægsaktiver 

under udførelse.

anlægsaktiver medtages i balancen og 

værdiansættes til anskaffelsesprisen fratrukket 

akkumulerede af- og nedskrivninger.

aktiver med en anskaffelsesværdi på under 

100.000 kr. pr. enhed udgiftsføres i anskaffelses-

året.

På anlægsaktiverne 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

hardware og software 3-5 år

øvrige maskiner og inventar 3-5 år

anlægsaktiver under udførelse omfatter afhold-

te omkostninger til immaterielle udviklingspro-

jekter og materielle anlægsaktiver under udfø-

relse. omkostningerne overføres til de relevante 

anlægsgrupper, når aktiverne tages i brug.

Fortjeneste/tab ved salg af anlægsaktiver 

indregnes i resultatopgørelsen under af- og 

nedskrivninger og opgøres som forskellen 

mellem salgsprisen og den regnskabsmæssige 

værdi på salgstidspunktet.
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andre aktiver

andre aktiver omfatter bl.a. tilgodehavende 

renter, positiv nettomarkedsværdi af sikrings-

instrumenter i form af uafviklede valutaforret-

ninger	og	andre	afledte	finansielle	instrumenter	

opgjort	pr.	instrumenttype	samt	forudbetalte	

omkostninger. 

Afledte	finansielle	instrumenter	som	fonds-	

og valutaterminsforretninger, rente- og valuta-

swaps mv. værdiansættes til den på balanceda-

gen gældende markedsværdi.

seddel- og møntomløb

Seddel-	og	møntomløb	værdiansættes	til	påly-

dende værdi.

andre passiver

Andre	passiver	omfatter	bl.a.	skyldige	omkost-

ninger, negativ nettomarkedsværdi af sikrings-

instrumenter i form af uafviklede valutaforret-

ninger	og	andre	afledte	finansielle	instrumenter	

opgjort	pr.	instrumenttype	samt	uafdækkede	

pensionsforpligtelser, forpligtelser i form af 

understøttelses- og fratrædelsesgodtgørelser 

og andre hensatte forpligtelser vedrørende 

afgivne garantier.

Afledte	finansielle	instrumenter	som	fonds-	

og valutaterminsforretninger, rente- og valuta-

swaps mv. værdiansættes til den på balanceda-

gen gældende markedsværdi.

eventualforpligtelser

andre forpligtelser vedrørende afgivne garan-

tier værdiansættes til den skønnede værdi af 

betalingsforpligtelsen.

Pensionsforpligtelser

For bidragsbaserede pensionsordninger 

udgiftsføres de løbende præmiebetalinger til 

pensionsforsikringsselskaber i resultatopgørel-

sen, og pensionsforpligtelsen overgår herefter 

til pensionsforsikringsselskaberne.

For	ydelsesbaserede	pensionsordninger	hen-

sættes ikke-afdækkede pensionstilsagn opgjort 

efter aktuarmæssige principper i nationalban-

kens regnskab.
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(1.000 kr.) note 2013 2012

nettorenteindtægter: 1
rente af tilgodehavender i udlandet 2.271.645 3.204.157
rente af indenlandske udlån 2 78.423 75.099
rente af indskudsbeviser 168.286 163.206
rente af indenlandske obligationer 762.154 872.440
Provision og andre indtægter 1.282 1.384

renteindtægter mv. 3.281.790 4.316.286

rente af forpligtelser over for udlandet 14.025 18.460
rente af indskudsbeviser  - 198.764
rente af andre indenlandske indlån 3 46.992 264.802

renteudgifter mv. 61.017 482.026

nettorenteindtægter i alt 3.220.773 3.834.260

kursreguleringer mv.: 4
værdiregulering af guld -6.233.544 792.292
kursregulering af udenlandske mellemværender 5 -2.438.489 -27.182
kursregulering af indenlandske værdipapirer 6 -493.676 -127.880

kursreguleringer mv. i alt -9.165.709 637.230

Resultat af finansielle poster -5.944.936 4.471.490

udbytte af aktier mv. 7 132.045 122.006

andre indtægter 8 122.784 60.368

omkostninger:

Personaleomkostninger 9 392.990 367.512
andre omkostninger 10 206.402 192.835

omkostninger i alt 599.392 560.347

af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver 11 29.942 32.195

andre udgifter  -   19.000

årets resultat -6.319.441 4.042.322

disponering af årets resultat :
årets resultat -6.319.441 4.042.322
overført fra/til kursreguleringsfond 9.165.709 -637.230

2.846.268 3.405.092

der anvendes på følgende måde:
henlæggelse til sikringsfond, 50 pct./50 pct. 1.423.134 1.702.546
overførsel til staten, 50 pct./50 pct. 1.423.134 1.702.546

2.846.268 3.405.092

resUltatoPgørelse
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(1.000 kr.) note 2013 2012

aktiver
guld 12 13.914.740 20.148.284
Fordringer på udlandet 13 443.188.140 462.815.855
Fordringer på imF mv. 14 20.016.793 21.364.422
tilgodehavende vedr. penge- og realkreditinstitutters target-konti i eCb 3.904.588 13.040.423
Pengepolitiske udlån 15 23.145.472 66.400.954
andre udlån 16 2.474.671 3.346.959
indenlandske obligationer 17 33.960.441 34.093.159
aktier mv. 18 1.064.350 1.120.634
materielle og immaterielle anlægsaktiver 19 734.757 673.905
andre aktiver 20 4.792.268 5.518.610
Periodeafgrænsningsposter 28.535 25.688

aktiver i alt 547.224.755 628.548.893

Passiver
seddelomløb 21 60.681.434 60.045.497
møntomløb 21 5.809.589 5.759.343
Pengepolitiske indlån
 nettoindestående på folio- og afviklingskonti 22 59.325.723 102.570.334
 indskudsbeviser 168.032.000 184.101.000
andre indlån 23 10.900.008 25.352.655
staten 24 163.375.742 163.693.580
Forpligtelser over for udlandet 25 3.125.153 2.685.203
modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i imF 26 12.773.407 13.323.359
andre passiver 27 241.810 315.458

forpligtelser i alt 484.264.866 557.846.429

grundfond 50.000 50.000
reservefond 250.000 250.000
kursreguleringsfond 5.671.902 14.837.611
sikringsfond 56.987.987 55.564.853

egenkapital i alt 28 62.959.889 70.702.464

Passiver i alt 547.224.755 628.548.893

fordeling af valutareserveaktiver 29

Afledte finansielle instrumenter til omlægning af valutaeksponering 30

Andre afledte finansielle instrumenter 31

eventualforpligtelser 32

udlåns- og købsforpligtelser over for imf 33

Pensionsforpligtelser 34

balanCe
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note 1 – nettorenteindtægter

note 2 – rente af indenlandske udlån

(1.000. kr.) 2013 2012

rente af pengepolitiske udlån 77.981 74.598
rente af andre udlån 442 501

78.423 75.099

note 3 – rente af andre indenlandske indlån

(1.000 kr.) 2013 2012

rente af folio  -   16.552
rente af indlån fra staten  -   220.147
rente af indlån fra andre mv. 46.992 28.103

46.992 264.802

Udviklingen i nettorenteindtægterne er, i lighed med sidste 
år,	påvirket	af	større	ændringer	i	og	forskydninger	imellem	
de	enkelte	typer	af	rentebærende	ind-	og	udlån	samt	af	
ændringer	i	renteniveauet	inden	for	de	enkelte	typer.

nettorenteindtægterne faldt fra 3.834 mio. kr. til 3.221 
mio. kr.

nettorenteindtægter af nettotilgodehavender i udlandet 
faldt med 928 mio. kr. til 2.258 mio kr. de gennemsnitlige 
nettotilgodehavender i udlandet faldt med 12 mia. kr. til 
471 mia. kr.

ved indgangen til 2013 var de pengepolitiske renter på 
et	historisk	lavt	niveau,	og	der	var	i	1.	halvår	2013	yder-
ligere ændringer af udlåns- og indskudsbevisrenten. siden 
medio 2013 har udlånsrentesatsen således været 0,2 pct., 
foliorentesatsen 0,0 pct. og indskudsbevisrentesatsen -0,1 
pct. en negativ rentesats på indskudsbeviser i hele 2013 
har	betydet,	at	penge-	og	realkreditinstitutterne	har	betalt	
rente for at placere penge i nationalbanken.

det gennemsnitlige nettoindlån fra institutterne udgjorde 
198 mia. kr. i 2013, men som følge af sammensætningen af 
nettoindlån og af renteudviklingen havde nationalbanken 
en nettorenteindtægt på 246 mio. kr. af disse mellemvæ-
render. i 2012 udgjorde det gennemsnitlige nettoindlån 
fra institutterne 184 mia. kr., og nationalbanken havde en 
nettorenteindtægt heraf på 22 mio. kr.

nationalbanken har i 2013 ikke haft renteudgifter til staten. 
renteudgiften udgjorde 220 mio. kr. i 2012. det gennem-
snitlige indestående udgjorde 174 mia. kr. mod 204 mia. kr. 
i 2012.

rente af indenlandske obligationer faldt med 110 mio. kr. til 
762 mio. kr. som følge af faldende renteniveau ved genpla-
ceringer.

noter
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årets samlede kursreguleringer viser et tab på 9,2 mia. kr. 
mod en gevinst på 637 mio. kr. sidste år, svarende til en 
resultatforringelse  på 9.803 mio. kr.

værdiregulering af guld har givet et tab på 6.234 mio. kr., 
hvilket	skyldes	et	fald	på	30,9	pct.	i	guldprisen	omregnet	til	
danske kroner.

kursreguleringer af udenlandske mellemværender har givet 
et tab på 2.439 mio. kr., som er sammensat af et børskurs-
tab på 2.460 mio. kr. og en valutakursgevinst på 21 mio. kr.

kursregulering af indenlandske værdipapirer har givet  et 
tab på 494 mio. kr.

note 5 – kursregulering af udenlandske mellemværender

(1.000 kr.) 2013 2012

børskursregulering -2.459.858 -1.738.313
valutakursregulering 21.369 1.711.131

-2.438.489 -27.182

note 6 – kursregulering af indenlandske værdipapirer

(1.000 kr.) 2013 2012

kursregulering af indenlandske obligationer -513.560 -105.367
kursregulering af aktier 19.884 -22.513

-493.676 -127.880

note 7 – udbytte af aktier mv.

(1.000 kr.) 2013 2012

nets holding a/s 48.098 48.097
danmarks skibskredit a/s 46.160 35.822
bank for international settlements (bis) 23.255 23.555
vP securities a/s 14.532 14.532

132.045 122.006

note 8 – andre indtægter

(1.000 kr.) 2013 2012

indtægter fra imF 116.879 48.962
salg af mønter og medaljer 5.724 7.835
øvrige indtægter 181 153
Afvikling	af	VB	finans	under	konkurs  -   3.418

122.784 60.368

noter

note 4 – kursreguleringer mv.
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note 9 – Personaleomkostninger

(1.000 kr.) 2013 2012

lønninger og honorarer 320.172 302.613
Pensionsbidrag og understøttelser 58.381 48.455
Uddannelsesomkostninger 7.156 8.710
øvrige personaleomkostninger 15.590 14.110

401.299 373.888

heraf anvendt til immaterielle udviklingsprojekter  
som er aktiveret under anlægsaktiver -8.309 -6.376

392.990 367.512

heraf  vederlag til ledelsen:
direktionen, løn 9.228 8.997

Direktionen,	pensionsbidrag	og	aktuarmæssig	regulering	af	ydelsesbaseret	
pensionsforpligtelse 1.649 1.196
Bestyrelsen	og	repræsentantskabet 863 859

11.740 11.052

løn til direktionen fordeler sig således:
lars rohde, formand (tiltrådt pr. 1. februar 2013) 2.918  -   
Per Callesen 2.991 2.951
Hugo	Frey	Jensen 2.991 2.949
nils bernstein (fratrådt pr. 31. januar 2013) 328 3.097

9.228 8.997

Honorar	til	bestyrelsen	og	repræsentantskabet	fordeler	sig	således:
Formanden	for	bestyrelsen	og	repræsentantskabet 111 110
Næstformanden	for	bestyrelsen 83 83
næstformanden for repræsentantskabet 33 33
øvrige	bestyrelsesmedlemmer,	i	alt		(56	t.kr.	pr.	medlem	pr.	år) 278 268
øvrige repræsentantskabsmedlemmer, i alt (22 t.kr. pr. medlem pr. år) 358 365

863 859

der er ikke etableret bonusordninger i danmarks nationalbank.
der var gennemsnitligt 528 medarbejdere omregnet til fuldtid i 2013 (2012: 518).

note 10 – andre omkostninger

(1.000 kr.) 2013 2012

materialer til seddelproduktion 36.992 32.419
materialer til møntproduktion 7.849 7.683
ejendommenes drift 56.343 61.675
it-omkostninger 60.930 41.843
øvrige omkostninger 44.288 49.215

206.402 192.835

noter
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note 11 – af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver

(1.000 kr.) 2013 2012

ejendomme 16.614 16.156
maskiner og andre driftsmidler 7.175 8.696
hardware og software 5.657 7.303
Fortjeneste/tab ved salg af anlægsaktiver 496 40

29.942 32.195

note 13 – fordringer på udlandet

(1.000 kr.) 2013 2012

Udenlandske obligationer 216.534.514 191.244.906
tilgodehavender i centralbanker og overnationale institutioner 34.896.426 165.174.108
tilgodehavender i udenlandske forretningsbanker 12.376.800 3.715.977
repo-forretninger med sikkerhed i udenlandske obligationer 179.379.065 102.679.600
andre udenlandske tilgodehavender 1.335 1.264

443.188.140 462.815.855

note 12 – guld

værdien af beholdningen udgjorde 13,9 mia. kr. ved årets 
udgang	mod	20,1	mia.	kr.	året	før.	Faldet	skyldes,	at	prisen	
på guld regnet i kroner faldt med 30,9 pct. i løbet af 2013. 
guldbeholdningen udgør uændret 66.550 kg.

Placeringerne er primært foretaget i stats- og statsgarante-
rede obligationer, i indeståender i centralbanker, overna-
tionale institutioner og forretningsbanker eller som udlån 
mod sikkerhed i stats- og statsgaranterede obligationer.

nettomarkedsværdien af indgåede aktiefutures er medta-
get under tilgodehavender i udenlandske forretningsban-
ker. markedsværdien af hovedstolene fremgår af note 31.

noter
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danmarks nationalbanks fordringer på imF er en følge af 
danmarks medlemskab af imF. Fordringerne, som udgør i 
alt 20.017 mio. kr., består af danmarks reservestilling over 
for imF, nationalbankens beholdning af særlige træknings-
rettigheder (sdr), udlån til Prg trust, bilaterale udlån og
udlån under nab-aftalen. Fordringer på imF er i alt for-
mindsket med 1.348 mio. kr. i 2013. 

mellemværender med imF opgøres i sdr. kursen pr. 31. 
december 2013 på sdr er 834,06 (ultimo 2012: 869,97). 
kursen beregnes på grundlag af en valutakurv, hvis værdi 
bestemmes	som	en	vægtet	sum	af	kursen	på	de	fire	valuta-
er:	0,66	amerikanske	dollar,	0,423	euro,	12,1	japanske	yen	
og 0,111 britiske pund. 

Reservestillingen over for IMF på 4.244 mio. kr. udgøres af 
forskellen mellem det til imF indbetalte danske medlemsbi-
drag, benævnt kvoten, på 15.775 mio. kr. og imF's behold-
ning af danske kroner placeret på konto i danmarks natio-
nalbank, benævnt imF's trækningsret, på 11.551 mio. kr.

hvert medlemsland i imF er tildelt en kvote, som afspejler 
landets relative position i verdensøkonomien. medlems-
landenes	kvoteandele	har	betydning	for	landenes	stem-
mevægt,	adgang	til	lån	fra	IMF	samt	finansieringsbidrag	til	
imF. kvoternes størrelse er senest ændret i 2011 som følge 
af imF's kvotereform fra 2008. nationalbanken har indbetalt 
25 pct. af den danske kvote til imF i valuta og de resteren-
de 75 pct. er indbetalt på imF's konto i nationalbanken i 
danske kroner. kontoen anvendes til imF's transaktioner i 
danske	kroner	og	indeståendet	er	udtryk	for	IMF's	træk-
ningsret i nationalbanken.

Beholdningen af særlige trækningsrettigheder i IMF udgør 
12.238 mio. kr. et beløb svarende til imF's akkumulerede 
tildelinger til danmark fremgår af note 26 ”modpost til 
tildelte særlige trækningsrettigheder i imF”. som led i sdr 
samarbejdet kan nationalbanken blive anmodet om at 
forøge sin beholdning af sdr ved køb, indtil beholdnin-
gen udgør op til 3 gange nationalbankens akkumulerede 
tildeling af sdr på 1.531 mio. sdr, svarende til 4.594 mio. 
sdr. den aktuelle beholdning af sdr udgør 1.467 mio. sdr, 
og	det	maksimale	yderligere	køb	udgør	således	3.127	mio.	
sdr, svarende til 26.082 mio. kr.

Udlån til PRG Trust udgør 74 mio. kr. svarende til 9 mio. sdr. 
Udlånet er garanteret af den danske stat. imF kan trække 
op til 200 mio. sdr svarende til 1.668 mio. kr. under Prg 
trust låneaftalen. træk under aftalen kan  maksimalt have 
10 års løbetid.

Bilaterale udlån under låneaftalen fra 2009 udgør 2.962 mio. 
kr. imF har i 2013 øget lånene under denne aftale med 7 
mio. sdr, samtidig med at der er foretaget afdrag på 34 
mio. sdr. bilaterale udlån under låneaftalen fra 2009 udgør 
således i alt 355 mio. sdr. imF kan under aftalen fra 2009 
låne sdr op til et beløb svarende til modværdien af 1.950 
mio. eUr (14.548 mio. kr.). træk under aftalen kan maksi-
malt have 5 års løbetid.

Udlån under NAB-aftalen udgør 518 mio. kr., svarende til 62 
mio. sdr. træk under aftalen kan have en maksimal løbetid 
på 10 år.

Udlån under nab-aftalen og under den bilaterale udlåns-
aftale fra 2009 må samlet ikke overstige kredittilsagnet 
under nab-aftalen på 3.208 mio. sdr, svarende til 26.755 
mio. kr. da der er trukket 355 mio. sdr på den bilaterale 
udlånsaftale af 2009 og 62 mio. sdr på nab-aftalen, kan 
der	maksimalt	trækkes	yderligere	2.791	mio.	SDR,	svarende	
til 23.275 mio. kr. 

Bilaterale udlån under låneaftalen fra 2012: i 2012 indgik 
imF en bilateral låneaftale med nationalbanken. imF kan 
låne op til et beløb svarende til modværdien af 5.300 mio. 
eUr (39.540 mio. kr.) under denne aftale. træk på denne 
aftale kan have en maksimal løbetid på 10 år. der er ikke 
trukket på aftalen, og det kan først blive aktuelt, når imF's 
udlånskapacitet falder til under et niveau fastsat af imF's 
bestyrelse.	

der henvises i øvrigt til note 33 for oversigt over udlåns- og 
købsforpligtelser over for imF.

note 14 – fordringer på imf mv.

(1.000 kr.) 2013 2012

kvote i imF 15.775.411 16.454.613
imF's trækningsret 11.551.442 11.228.236

reservestilling over for imF 4.223.969 5.226.377
beholdning af særlige trækningsrettigheder i imF 12.238.190 12.770.353

16.462.159 17.996.730

Udlån til Prg trust 74.398 27.143
bilaterale udlån under låneaftalen fra 2009 2.962.284 3.326.629
Udlån under new arrangements to borrow (nab) 517.952 13.920

20.016.793 21.364.422
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note 15 – Pengepolitiske udlån

(1.000. kr.) 2013 2012

Ugentlige udlån 13.500.000 13.290.000
3-årige udlån 9.645.472 53.110.954

23.145.472 66.400.954

note 16 – andre udlån

(1.000 kr.) 2013 2012

Penge- og realkreditinstitutter, udlån kontantdepoter 2.428.940 3.307.748
øvrige udlån 45.731 39.211

2.474.671 3.346.959

note 17 – indenlandske obligationer

(1.000 kr.) 2013 2012

danske statsobligationer  -   617.554
realkreditobligationer mv. 32.555.102 32.028.997
skibskreditobligationer 1.405.339 1.446.608

33.960.441 34.093.159

noter
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note 19 – materielle og immaterielle anlægsaktiver

(1.000 kr.) 2013 2012

ejendomme 607.168 580.597
maskiner og andre driftsmidler 20.794 26.717
hardware og software 9.048 12.236
anlægsaktiver under udførelse 97.747 54.355

734.757 673.905

værdien af bankens ejendomme er ved den seneste  
offentlige ejendomsvurdering 1.556 mio. kr.

note 20 – andre aktiver

(1.000 kr.) 2013 2012

markedsværdi af uafviklede valutaforretninger 2.050.767 3.364.441
Markedsværdi	af	andre	afledte	finansielle	instrumenter	denomineret	i	udl.	valuta 764.552 218.114
markedsværdi af uafviklede indenlandske fondsforretninger  -   1.346
renteperiodisering 1.886.709 1.823.443
øvrige 90.240 111.266

4.792.268 5.518.610

note 18 – aktier mv.

(1.000 kr.) 2013 2012

anlægsaktier og lignende investeringer 771.788 803.072
kapitalandele i associerede virksomheder 292.562 317.562

1.064.350 1.120.634

bankens beholdning af aktier mv. har pr. 31. december 
2013 en skønnet markedsværdi på ikke under 3,5 mia. kr. 
anlægsaktier og lignende investeringer består af kapital-
indskud i eCb og aktier i bank for international settlements 
(bis), sWiFt, nets holding, dlr kredit og messecenter 
herning.

Om	anlægsaktier	og	lignende	investeringer	kan	oplyses	
følgende særlige forhold: kapitalindskud i eCb udgør 6 
mio. euro, svarende til 45 mio. kr. som ikke-euromedlem af 
det	Europæiske	System	af	Central	Banker	(ESCB)	har	Dan-
marks nationalbank indbetalt 3,75 pct. af sin andel på 160 

mio. euro (1,4754 pct.) af eCb’s samlede kapital på 10.825 
mio. euro. Formålet med kapitalindskuddet er at bidrage 
til driften af eCb. som ikke euro medlem af esCb deltager 
danmarks nationalbank hverken i eCb's overskudsdeling 
eller i dækning af tab i eCb.

aktierne i bis er indbetalt med 25 pct. af aktiernes nomi-
nelle værdi. danmarks nationalbank er forpligtet til at 
indbetale de resterende 75 pct. af den nominelle værdi af 
sin aktiebesiddelse i bis, såfremt bis måtte anmode herom. 
denne betalingsforpligtelse udgør 32 mio. sdr, svarende til 
268 mio. kr.

kapitalandele i associerede virksomheder består af:

ejer-/stemme retsandel egenkapitalandel resultatandel

vP securities a/s 24,2 / 24,2 pct. 36,1 mio. kr. 16,6 mio. kr.
danmarks skibskredit a/s 18,9 / 20,8 pct. 319,4 mio. kr. 84,0 mio. kr.
bankernes kontantservice a/s 25,0 / 25,0 pct. 28,0 mio. kr.1 -16,2 mio. kr.1

1 ifølge seneste årsregnskab, som er fra 2012.

noter
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note 21 – seddel- og møntomløb

note 22 – nettoindestående på folio- og afviklingskonti

(1.000 kr.) 2013 2012

indestående på folio- og afviklingskonti 344.307.506 188.028.702
træk på foliokonti 284.981.783 85.458.368

59.325.723 102.570.334

Pr. 31. december 2013 indestår nationalbanken på fuld 
sikret basis over for vP securities a/s med 129,2 mia. kr. 
(2012: 111,9 mia. kr.) og over for Finansrådet (sumclearin-
gen) med 211,2 mia. kr. (2012: 55,6 mia. kr.) i forbindelse 
med penge- og realkreditinstitutternes betalingsafviklinger 
med valør 2. januar 2014.

seddelomløbet steg med 0,6 mia. kr. til 60,7 mia. kr.,  
mens møntomløbet steg med 50 mio. kr. til 5,8 mia. kr.  
seddelomløbet indeholder 363 mio. kr. i færøske sedler.

note 23 – andre indlån

(1.000 kr.) 2013 2012

Penge- og realkreditinstitutter 3.910.903 13.048.462
øvrige indlån 6.989.105 12.304.193

10.900.008 25.352.655

i posten penge- og realkreditinstitutter indgår indeståen-
der på euro foliokonti på 3,9 mia. kr. 

note 24 – staten

statens andel af årets resultat på 1.423,1 mio. kr. indgår i 
dette beløb.

note 25 – forpligtelser over for udlandet

Forpligtelserne består af kroneindeståender i nationalban-
ken fra overnationale institutioner og andre centralbanker. 
af forpligtelsen udgør europa-kommissionens indestående 
3.078 mio. kr.

noter
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note 28 – egenkapital

(1.000 kr.)
grund- og 

reservefond
kursregule-

ringsfond
 sikringsfond i alt

egenkapital 1. januar 2013 300.000 14.837.611 55.564.853 70.702.464
henlagt af årets resultat  - -9.165.709 1.423.134 -7.742.575

egenkapital 31. december 2013 300.000 5.671.902 56.987.987 62.959.889

note 27 – andre passiver

(1.000 kr.) 2013 2012

markedsværdi af uafviklede indenlandske fondsforretninger 32  - 
anden gæld 104.001 194.194
øvrige 137.777 121.264

241.810 315.458

note 26 – modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i imf

denne forpligtelse består af imF's oprindelige tildelinger 
af særlige trækningsrettigheder til danmark. de samlede 
tildelinger udgør 1.531 mio. sdr pr. 31. december 2013. 
der har ikke været ændringer i tildelingen af særlige træk-
ningsrettigheder i 2013. den aktuelle beholdning af særlige 
trækningsrettigheder fremgår af note 14 ”Fordringer på 
imF mv.”

noter
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note 29 – fordeling af valutareserveaktiver

(mio. kr.) 2013 i alt eUr Usd gbP øvrige

Valutareserveaktiver
guld 13.915  -  -  - 13.915
Udenlandske obligationer 216.535 152.586 54.167 3.135 6.647

tilgodehavender i centralbanker og  
overnationale institutioner 34.896 31.811 2.942 56 87
tilgodehavender i udenlandske forretningsbanker 12.378 151 12.222 1 4
repo-forretninger 179.379 133.912 45.467  -  - 
Fordringer på imF 20.017  -  -  - 20.017

477.120 318.460 114.798 3.192 40.670

(mio. kr.) 2012 i alt eUr Usd gbP øvrige

Valutareserveaktiver
guld 20.148  -  -  - 20.148
Udenlandske obligationer 191.245 102.194 73.574 5.776 9.701

tilgodehavender i centralbanker og  
overnationale institutioner 165.174 162.023 2.974 83 94
tilgodehavender i udenlandske forretningsbanker 3.717 48 3.657 5 7
repo-forretninger 102.680 60.802  41.878  -  - 
Fordringer på imF 21.365  -  -  - 21.365

504.329 325.067 122.083 5.864 51.315

Note 30 – Afledte finansielle instrumenter til omlægning af valutaeksponering

(mio. kr.) 2013 i alt eUr Usd gbP øvrige

nettopositioner til markedsværdi
valutaterminsforretninger:
køb 123.211 117.671 473  - 5.067
salg -121.160 -1.843 -106.558 -4.088 -8.671

Uafviklede valutaspotforretninger:
køb  -  -  -  -  - 
salg  -  -  -  -  - 

2.051 115.828 -106.085 -4.088 -3.604

(mio. kr.) 2012 i alt eUr Usd gbP øvrige

nettopositioner til markedsværdi
valutaterminsforretninger:
køb 139.416 139.416  -  -  - 
salg -136.056  - -118.600 -6.873 -10.583

Uafviklede valutaspotforretninger:
køb 2.223 675 1.120  - 428
salg -2.219 -1.122 -672  - -425

3.364 138.969 -118.152 -6.873 -10.580

noter
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Note 31 – Andre afledte finansielle instrumenter

(mio. kr.) 2013 i alt dkk eUr Usd

hovedstole til markedsværdi
valuta- og renteswaps:
køb 12.952  - 12.952  - 
salg -12.187  -  - -12.187

terminsforretninger, fonds:
køb 4.917 4.917  -  - 
salg  -  -  -  - 

Uafviklede spotforretninger, fonds:
køb  -  -  -  - 
salg -3.201 -3.201  -  - 

Futures, obligationer:
køb  -  -  -  - 
salg  -  -  -  - 

Futures, aktier:
køb 2.617  - 1.322 1.295
salg  -  -  -  - 

(mio. kr.)  2012 i alt dkk eUr Usd

hovedstole til markedsværdi
valuta- og renteswaps:
køb 7.333  - 7.333  - 
salg -7.115  -  - -7.115

terminsforretninger, fonds:
køb 9.776 9.776  -  - 
salg  -  -  -  - 

Uafviklede spotforretninger, fonds:
køb 103 103  -  - 
salg -4.703 -4.703  -  - 

Futures, obligationer:
køb 111  - 41 70
salg -68  - -48 -20

Futures, aktier:
køb  -  -  -  - 
salg  -  -  -  - 

noter
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note 32 – eventualforpligtelser

(1.000 kr.) 2013 2012

vP securities a/s, andel af garantikapital 53.405 51.077
vP securities a/s, garanti for andre kontoførende institutters fejl 24.268 23.214
andre garantier 1.100 1.100

78.773 75.391

herudover har banken indgået interventionsaftale med eCb.

note 33 – udlåns- og købsforpligtelser over for imf 

(mio. kr.) 2013 2012

imF's trækningsret 11.551 11.228
nationalbankens forpligtelse til at købe sdr 26.082 27.200
Uudnyttet	lånefacilitet	for	PRG	Trust 1.593 1.713

Uudnyttede	lånefaciliteter	for	IMF	i	forbindelse	med	bilaterale	udlån	 
(2009 aftalen) og nab-aftalen 23.275 24.566

Uudnyttede	lånefaciliteter	for	IMF	i	forbindelse	med	bilaterale	udlån	 
(2012 aftalen) 39.540 39.540

102.041 104.247

disse forpligtelser er danmarks nationalbanks maksimale 
yderligere	udlåns-	og	købsforpligtelser	over	for	IMF.	Den	
aktuelle krediteksponering fremgår af note 14, som også 
indeholder	en	uddybende	beskrivelse	af	udlåns-	og	købs-
forpligtelserne.

noter
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note 34 – Pensionsforpligtelser

bankens nuværende og tidligere medarbejdere har enten 
en	bidragsbaseret	pensionsordning	eller	en	ydelsesbaseret	
pensionsordning.

For bidragsbaserede pensionsordninger gælder, at banken 
udgiftsfører de løbende præmiebetalinger til pensions-
forsikringsselskaberne. når pensionsbidrag for disse 
ordninger er indbetalt til pensionsforsikringsselskaberne, 
har	banken	ingen	yderligere	pensionsforpligtelser	over	for	
disse ansatte.

For	ydelsesbaserede	pensionsordninger	gælder,	at	banken	
er forpligtet til at sikre modtageren en bestemt pensions-
ydelse.	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	pensions-
tilsagnene.

Pensionsforpligtelser	for	de	ydelsesbaserede	ordninger	
beregnes	som	kapitalværdien	af	de	fremtidige	ydelser,	som	
skal udbetales i henhold til ordningen. Pensionstilsagnene 
er primært baseret på lønnen på pensionstidspunktet. ka-
pitalværdien 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 nationalbanks Pensionskasse under afvikling.

Andre	ydelsesbaserede	ordninger	er	afdækket	i	et	pen-
sionsforsikringsselskab.

en ordning med en forhenværende direktør er hensat i 
bankens regnskab.

Pensionsforpligtelser	for	ydelsesbaserede	ordninger	og	un-
derstøttelsestilsagn afdækket i pensionsforsikringsselskab 
udgør 40,6 mio. kr. pr. 31. december 2013, mens den i ban-
kens balance indregnede hensættelse udgør 26,5 mio. kr.

hovedtal for Pensionskassens regnskab er følgende:

(mio. kr.) 2013 2012

Pensionsforpligtelser og øvrige gældsposter 3.236 3.591
dagsværdi af Pensionskassens aktiver 4.316 4.554
egenkapital i Pensionskassen 1.081 964
solvenskrav i Pensionskassen 130 142

noter
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