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EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING  2022 AB HAABET 
BAGGRUNDSMATERIALE 
 
Kære andelshaver 

 
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling 5. april kl. 19.30 i den Norske kirke (husk 
orienteringsmøde om gårdprojektet klokken 18.30).  

 
Der er kun et punkt på dagsordenen:  

 
Bemyndigelse af bestyrelsen til at omlægge foreningens SWAP-lån på 103 millioner 
kroner uden afdrag til et fast forrentet lån med afdrag.  

 
Vedlagt er en låneberegning fra Nordea. De endelige kurser kendes ikke, da renterne bevæ-

ger sig markant grundet international krise.  
Der drøftes ikke andre emner på selve XGF, men der er orienteringsmøde om gårdprojektet 
forud for XGF 5. april og ordinær GF onsdag den 27. april.  

 
På mødet deltager også Morten Bøhme Nielsen fra Nordea og advokat Henrik Qwist.  

 
Uddybning 
Bestyrelsen har i forvejen bemyndigelse til at omlægge lån fra sidste års GF, men det er så 

vigtig en beslutning, at vi vil sikre, at andelshaverne også synes, at det er en god ide.  
 

Foreningen har en økonomisk plan fra 2018. Der står, at vi skal ud af vores SWAPs og be-
gynde at afdrage på en del af gælden, når SWAP-aftalerne udløber. Planen beskrev også, at 
det kan ske tidligere, hvis der sker ændringer i markedet. Foreningen har de sidste mange år 

gjort sig klar til at kunne afdrage. Det er derfor, vi hele tiden arbejder for at fastholde store 
driftsoverskud i foreningen.  

 
Som mange nok har set, er renterne steget det sidste år. Krigen i Ukraine har også ført til 
øgede renter. Når renterne stiger, bliver det billigere at komme ud af SWAPs. Bestyrelsen 

vurderer, at det nu er en god ide at omlægge lånet på 103 millioner kroner til et fastforrentet 
lån med afdrag. Renten på det ”gamle lån” er lige nu 2.81 procent. Det nuværende lån er til-

knyttet en SWAP, der løber til udgangen af 2028. I regnskabet sidste år var SWAP-gælden på 
lånet 23,5 millioner kroner. Hvis man sammenligner med regnskabet fra sidste GF, havde det 
”gamle” lån en regnskabsmæssig værdi på minus 126.5 millioner kroner.  

 
Kurserne svinger hele tiden, så tallene i notatet er cirka tal: Her i marts 2022 kan vi omlægge 

til et fastforrentet lån med afdrag på 2.5 procent (effektiv rente på 2,69 procent). Hvis XGF 
siger JA til forslaget, vil det nye lån være på omkring 114,5 millioner kroner. Det er på den 

korte bane cirka 8 millioner kroner bedre end sidste år. Men det vigtigste er, at foreningen 
slipper af med SWAP’en og får sikkerhed for en stor del af sine betalinger, de næste mange 
år. Men det ændrer ikke ved, at det koster penge at veksle SWAP’en til sikkerhed. De 11 mil-

lioner i negativ værdi ville forsvinde helt automatisk inden udgangen af 2028.  
 

Når vi alligevel foreslår at omlægge nu, skyldes det både sikkerhed, fleksibilitet og at det ser 
godt ud udefra. Et fastforrentet lån med afdrag giver sikkerhed. Med det lån kan vi næsten 
kun have fordele ud af fremtidige renteændringer. Hvis renten stiger, falder gælden. Og hvis 
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renten falder, kan kursen på lånet ikke komme over kurs 100. Det betyder, at vi for en be-
grænset omkostning kan omlægge til en lavere rente. Vi kan derfor få en endnu bedre gælds-
pleje end nu. Og vi har sikkerhed for udgifterne de næste mange år og ved hvad der bliver 

sparet op. Og når fremtidige andelshavere kikker på foreningens nøgletal, vil man se, hvor 
meget der spares op på realkreditlånet.  

 
Det koster også at afdrage på gælden. Derfor stiger ydelsen hvert år med ca. 3 millioner kro-
ner. Men der afdrages 2,55 millioner kroner. Efterhånden som tiden går, bliver rentebetalin-

gen mindre og afdraget større. Det er godt for foreningen, at gælden falder.  
 

 Nyt lån  Gammelt lån 

Rente 2,69 procent (effektiv)  2,8 procent (tillæg/fradrag) 

Hovedstol plus SWAP 114,5 millioner 103 million 

Hovedstol 114,5 millioner (117,3 millio-

ner i obligationsgæld)  

114,5 million (125,5 millio-

ner sidste regnskab) 

Årlig ydelse 6 millioner  3.2 millioner 

Årligt afdrag (første år) 2,55 millioner Nul  

Fast rente til 2052 Ultimo 2028 

Let/billigt at konvertere op 

og ned? 

Ja Nej 

 

Fordele 
Sikkerhed for størrelse på renter og afdrag i 30 år (medmindre vi omlægger til noget bedre).  
Den regnskabsmæssige gæld hopper ikke op og ned.  

Ser bedre ud for købere, at vi er hurtigt ude af SWAP, og at der afdrages på realkredit.  
Kan altid indløses til max kurs 100.  

Der sker en reduktion i bidragssatsen. 
Lettere at ”tjene” på omlægninger (både ved stigende og faldende renter). 
 

Ulemper 
SWAP’en på de 11 millioner ville være forsvundet af sig selv inden udgangen af 2028.  

Det ville være billigere i ydelse at tage et flexlån eller et F5.  
 
Hvordan ser planerne for økonomien ud efter omlægningen?  

Det med at spå om økonomi er svært. Men vi prøver alligevel:  
 

Spørgsmål 1: Hvad sker der med de øvrige lån, når afdragsfriheden udløber? 
 
Svar: De omlægges til nyt afdragsfrit lån, senest når afdragsfriheden udløber. Det kan også 

ske før, hvis det er hensigtsmæssigt.  
 

Spørgsmål 2: Er det ikke bedre at afdrage på hele gælden?  
 
Svar: Nej, ikke i en forening som vores. Det er ”kun” omkring 225 millioner kroner, der ikke 

afdrages på. Det svarer p.t. til ca. 45 procent af værdien af ejendommen (med en værdi på 
en halv milliard). Tommelfingerreglen er, at 60 procent er nok.  

 
Spørgsmål 3: Hvorfor afdrage på hele det nye lån, hvis 60 procent afdragsfrit er fint?  

 
Svar: Set over tid stiger ejendomme i værdi. Men historien viser også, at ejendomsmarkedet 
kan tage nogle store dyk. Eksempelvis lige efter finanskrisen eller omkring kartoffelkuren. 

Med 60 procent er der en buffer.  
 

Spørgsmål 4: Kan vi sænke boligafgiften?  
 



 

Svar: Det bør vi ikke endnu. Der er stadig fald i indtægterne, fordi moderniseringstillæggene 
falder væk. Det slutter i 2026. Desuden er inflationen høj, og vi kender ikke renterne, når de 
sidste SWAPs udløber. Derfor bør vi have en buffer og netop derfor bør boligafgiften fortsat 

stige med én procent om året (hvad der er markant under udviklingen på andre priser). Om 
nogle år kan det vurderes igen.  

 
Spørgsmål 5: Bliver overskuddet mindre, når vi har omlagt?  
 

Svar: Jo. Foreningens årlige overskud på driften bliver ca. 2,83 millioner mindre, med den 
nuværende rente. Men til gengæld spares der 2.55 millioner op hvert år via afdrag på gæl-

den.  
 
Spørgsmål 6: Kan resten af lånene ikke også omlægges nu, så vi kommer helt ud af SWAP? 

 
Svar: Når det lige nu er ret ”billigt” at omlægge lånet på de 103 millioner, skyldes det, at det 

har længere løbetid, og derfor er mere følsomt overfor renteudsving. Desuden forsvinder den 
største af de resterende SWAPs på under 5 år. Men bestyrelsen følger renter og SWAP tæt, 
og der kan sagtens opstå et tidspunkt, hvor det giver mening at få flere SWAPs til at for-

svinde.  
 

Spørgsmål 7: Efter omlægningen er driftsoverskuddet kun omkring en million. Er det et pro-
blem, hvis der kommer ekstra udgifter, eller når der engang skal omlægges lån igen?  
 

Svar: Et driftsoverskud på lidt over en million, i en forening der afdrager på gæld og har for-
nuftige vedligeholdelsesbudgetter, er egentlig pænt. Men den nuværende luksus med, at pro-

jekter til mange millioner på få år kan finansieres over driften forsvinder. Det store lån på 
154 millioner har p.t. en rente på 3.26 procent. Vi forventer ikke at afdrage på det lån, når 
SWAP udløber ved udgangen af 2026. Det vil sige, at renten på det nye lån til den tid kan 

være på 3.26 procent, uden at foreningens udgifter ændrer sig – hvis vi eks. omlægger til et 
F5 lån, vil 3.26 procent i rente være en markant stigning sammenlignet med et F5 lån nu. 

Men af sikkerhedshensyn bør foreningen fortsætte sin nuværende udvikling med at forstærke 
driftsøkonomien også de næste år, så driften kan rumme en større rentestigning. Herunder 

ved den årlige stigning på 1 procent i boligafgift, ved løbende at optimere lån, styring af 
driftsudgifter, salg af lejeboliger mv. 
 

Spørgsmål 8: Hvad sker der med de øvrige SWAPs?  
 

Svar: De øvrige SWAPs fortsætter indtil videre. Derfor vil foreningen stadig få en vækst i 
egenkapitalen de næste år, når den negative værdi af SWAP forsvinder. Med den foreslåede 
løsning prøver vi at balancere, så vi betaler for den ekstra sikkerhed og fleksibilitet, som om-

lægningen giver, samtidig med at vi beholder gevinsten ved de andre lån.  
 

 

 

 


