
Lånestrategi for A/B Gunløg: 

Der er optaget både fast- og variabelt forrentede lån i foreningens realkreditgæld. Der er tillige både 
afdragspligtige og afdragsfrie lån. Lånene er optaget med henblik på at betale så lille så mulig 
renteomkostninger gennem lånenes løbetid samt minimere den rentebærende gæld hurtigst muligt. Dette 
er ikke en eksakt videnskab, men har følgende principper: 

 Den variable rente har historisk været lavere end den faste rente, hvorfor det over en lang periode 
følger at man betaler færre renter ved at holde variable lån end fastforrentede lån 

 Der afdrages på minimum 35 % af den samlede gæld, således der ad åre opbygges en 
reservekapital til fremtidig vedligeholdelse. For nuværende afdrages der 53 % af den samlede gæld 
over de næste 19 år. 

 Der tegnes lån tæt på kurs 100, således kurstabet ved optagelse er minimalt, men man stadigvæk 
nyder godt af en eventuel kursgevinst på et fald i kursen. 

Hvorfor gør vi dette? Fordi man som privatperson ikke kan fratrække foreningens renter i sin egen 
kapitalindkomst. Derfor er det ekstra betydningsfuldt for andelshavere at betale så få kroner i renter. Som 
husejer ville man have en skattegevinst af sit rentefradrag. Dette eksisterer ikke for andelshaveres andel af 
foreningens gæld. Såfremt dette var muligt kunne man argumentere for at man med et 30-årigt, 
fastforrentet lån, fik finansieret en god del af renteudgiften hos staten. 

Vi afdrager forholdsvist aggressivt af samme årsag. Jo hurtigere gælden forsvinder, jo hurtigere falder 
renteomkostningerne. Den opsparede reserve kan med fordel bruges til at geninvestere, således 
foreningen endnu hurtigere er gældfri eller frigives til andelshaverne. Vi vil også meget snart kunne 
nedsætte huslejen betragteligt og stadigvæk hvert år lave en god opsparing. Et kardinalpunkt for dette er 
positivt udfald af skimmelsvampesagen på loftet. 

Vi tegner oftest lån ved kurs 100, da et eventuelt større kurstab medfører forøget hovedstol og dermed 
forøgede renteomkostninger jf. ovenstående er dette uhensigtsmæssigt. Og med de lave rentesatser i den 
nuværende periode har vi også rigtig gode muligheder for at få en kursgevinst, hvis renterne stiger (og 
kurserne dermed falder), hvor vi så på et givent tidspunkt omkonverterer til en højere rente, men til 
gengæld væsentligt lavere hovedstol. 


