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Gældsplejerapportering 

Rapporteringens formål er at sammenholde Frederiksberg Kommunes aktuelle ek-

sponering med kommunens ”Principper for økonomistyring” (bilag vedr. finansiel 

strategi og risikopolitik, senest opdateret 17. marts 2014). Herunder beskrives 

eventuelle muligheder for sammenlægning af lån med henblik på administrative be-

sparelser, set i lyset af markedsforventningerne på rente- og valutamarkederne. 

 

Rapporten omhandler ikke den del af kommunens langfristede gæld, der er relate-

ret til finansiering af statsstøttede ældreboliger, klimainvesteringer der medfinan-

sieres af Frederiksberg Forsyning, realkreditlån, lån til selvejende institutioner samt 

finansielt leasede aktiver. 

 

Kommunens aktuelle eksponeringer  

Kommunens langfristede gæld udgør pr. 4. maj 2018 DKK 1.131.696.721 nomi-

nelt.  

 

Finansiel strategi – Renteeksponering opgjort til nominel restgæld 

 Spænd jf. finanspolitik Aktuel andel af langfristet gæld  

Fast rente lån 50 - 100 pct. 69,3 pct. 

Variabel rente lån 0 - 50 pct. 30,7 pct. 

 

 Renteeksponeringen er indenfor rammerne af den finansielle strategi og risiko-

politik. Renteeksponeringerne er opgjort på baggrund af lån hos KommuneKre-

dit, samt swaps, der er indgået med Danske Bank, Nordea og KommuneKredit.  

 Eksponeringen til fast rente er etableret via 14 renteswaps, der har en rest-

gældsvægtet gennemsnitlig rente på 3,74 pct.  

 

 

 

Nominel restgæld på lån med swap til fast rente i DKK: 

Rapportering pr. 14. februar 2018 Aktuel restgæld i DKK 

562.907.063 548.962.763 

 

Nominel restgæld på lån med swap til fast rente i EUR: 

Rapportering pr. 14. februar 2018 Aktuel restgæld i DKK 

240.643.691 235.567.398 

 

Nominel restgæld på lån med variabel rente i DKK: 

Rapportering pr. 14. februar 2018 Aktuel restgæld i DKK 

352.410.521 347.166.560 
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Lån med swap til fast rente giver høj budgetsikkerhed på renteudgifterne, og hvis 

renterne stiger, vil markedsværdierne på swaps ”gå kommunens vej”. Som følge af 

de seneste års rentefald er markedsværdien på kommunens swaps imidlertid i 

kommunens ”disfavør”. Markedsværdien realiseres, hvis swaps indfries førtidigt.  

Markedsværdi på swaps opgjort i mio. DKK: 

Rapportering pr. 14. februar 2018 Aktuel markedsværdi i mio. DKK 

-147 -154  

 

Den negative markedsværdi er steget med 7 mio. kr. siden sidste rapportering som 

følge af faldende renter. For at bringe markedsværdien til nul skal rentekurven alt 

andet lige stige med 2,49 procentpoint. 

 

Udviklingen i den 10-årige swap rente samt den variable 3 mdrs. rente – 

Som eksempel på udviklingen i renterne de seneste 5 år 

 

 

 

Den 10-årige swap rente (jf. ovenstående graf), ligger aktuelt på ca. 1,13 %. Ved 

sidste rapportering lå samme rente på ca. 1,34 %.  

Markederne forventer fortsat rentestigninger i de lange renter på 12 måneders sigt 

(+ 0,25% - 0,50%).  
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Finansiel strategi – Valutaeksponering opgjort til nominel restgæld 

 Range jf. finanspolitik Aktuel andel af langfristet gæld  

DKK 50 - 100 pct. 79,2 pct. 

EUR 0 - 50 pct. 20,8 pct. 

 

 Valutaeksponeringen er indenfor rammerne af den finansielle strategi og risiko-

politik. 

 KommuneKredit anbefaler ikke omlægning i relation til valutafordelingen på nu-

værende tidspunkt. 

 

Finansiel strategi – Minimum renteforskel mellem valutalån og DKK lån ved 

indgåelse af nye valutalån  

 Min. forskel ved 

nye lån 

Aktuel renteforskel  

(3 mdr. rente) 

Aktuel 3 mdrs. ren-

te  

DKK   -0,23 pct. 

EUR 0,20 pct. -0,05 pct. -0,18 pct.  

 Der er tale om KommuneKredits aktuelle rentesatser, der kan afvige fra CIBOR 

og EURIBOR. 

 Renteforskellene tilsiger pt. ikke en forøgelse af andelen af lån i EUR, og det er 

jf. den finansielle strategi og risikopolitik heller ikke muligt.  

 

Følsomhedsberegninger  

Ændringen i renteudgifterne ved en ændring i markedsrenterne 

 Markedsrenten +/- 1 pct. point (DKK) 

Renteudgift alle 

variabelt forrentede lån 

 +/- 3.632.508 

 

Ændringen i ydelserne ved en ændring i valutakurserne 

 Valutakursen +/- 1 pct. (DKK) 

EUR lån +/- 206.017 

 

Ændringen i markedsværdien af restgælden ved en ændring i valutakurserne 

 Valutakursen +/- 1 pct. (DKK) 

EUR lån +/- 3.368.615 

 

Ændringen i markedsværdien af restgælden ved en ændring i markedsrenterne 

 Markedsrenten +/- 1 pct. Point (DKK) 

Markedsværdi alle 

fastforrentede lån samt swaps 

 +/- 61.782.333 

 

 Den største følsomhed har kommunen overfor swaps med fast rente. Hvis ren-

terne over hele rentekurven stiger eller falder med 1 procentpoint, vil markeds-

værdien af den langfristede gæld falde/stige med ca. 61,8 mio. DKK. 
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Ydelse og Afdragsprofil 

Graferne viser ydelser og afdrag på kommunens langfristede gæld. For indeværen-

de år vises ydelser og afdrag for resten af året. 
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Fremtidig udvikling i andelen af fast og variabel rente 

 

Opgjort i DKK 

 

 

 

 

Opgjort i Pct. 

 

 

 

 Andelen af låneporteføljen med fast rente falder – alt andet lige - i 2019 til ca. 

56 pct. I 2021 falder fast rente andelen til lige under 50 pct. – alt andet lige. 

 Det anbefales, at der i løbet af 2018 tages stilling til omlægninger, der kan imø-

degå faldet i fastrenteandelen i 2019 og 2021. 
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Lån til klimaprojekter 

Lån og kreditter til klimaprojekter indgår ikke i ovenstående rapportering, idet ydel-

serne medfinansieres af Frederiksberg Kloak A/S. Lån og kreditter til klimaprojekter 

har nedenstående restgæld. 

 

Lån til finansiering af klimatilpasningsprojekter Aktuel restgæld i DKK 

Lindevangsparken (byggekredit maks. 17,3 mio. kr.) 17.300.000 

Mariendalsvej (byggekredit maks. 7,3 mio. kr.) 7.122.905 

Ærøvej (byggekredit maks. 4,4 mio. kr.) 3.241.912 

Skoven ved Duevej (byggekredit maks. 4,5 mio. kr.) 3.050.361 

Rådmand Steins Allé (lån) 2.414.198 

SUM 33.129.376 

 

 

Bilag 
1. Engagementsoversigt – Lån der indgår i rådgivningen. 


