En ndgot annorlunda julhtilsning:

Hur mhr Brf Solgflrdarna?
I Sydsvenskanden 3 decemberskriver man om Bostadsriittsfi)reningenldaiMalmo, som har
linat hundratalsmiljoner och kopt tjiinster av foretagsom inte har levereratdet som bestlllts.
Styrelsenhar fEtt hird kritik och kommer eventuelltatt Stalasfor troloshetmot huvudmanoch
loreningenhotasdvenav konkurs.I artikelnbeskrivsnigra anvandbaranyckeltal,som om
man tilliimpar dem pi Brf Solgirdarnager foljande mycket uppmuntranderesultatfor vir del:

Gjorda och planeradestora investeringar:
2017

2018
2019

Nya entreer,ny porftelefon
Nya maskineri tvattstugorna
Mossborttagningoch rensningav hdngrinnor
Kompletteringsarbeten
i triidg8.rden
Byte av golvbrunnaroch golv i tvi tvattstugor
Tre laddboxarfor elbilar, byte av belysningi garaget
Byte av ventilationsaggregat
och elektronik i tre flaktrum
Byte av armatureri trapphus(kan ev senareliggas)

350 000.125.000:150 000:100 000:100 000.200 000:1 000 000.200 000:-

Ut6ver dessainvesteringartillkommer varje ir en del kostnaderfor mindre reparationer.
planerasfor 2018,sannoliktinte hellerfor 2019.
Inga avgiftshojningar

Ftireningensskulder:
Enligt irsredovisningenlor 2016 har Solgirdarnatre ungeQirlika storalin pi sammanlagt
20,8 miljoner kronor. Ett av l6nenhar lagts om under 2077,Vi gjorde di en extra amortering
pi 1 miljon ner till 19,8miljoner kronor. I sambanddarmedsdnltes lineriintan. Ar ZO|O
betaladevi totalt 337 000 kronor i rintor och2017 blir det omkring 325 000 kronor. Vir
nettoomsattning6r ungefir 3 500 000 k per ir, en siffra som iir niistankonstantover 6ren.
Skuldkvoten (skuldernadelat med nettoomsiittningen)
ar for 2016 lika med 5,94 och2017
lika med 5,65.En siffra pi under5 betraktassom mycketbra och over 10 ansesddliE.
Ett annat sdtt att riikna ar att jamfora riintekostnadernamed nettoomsiittningen.I si fall iir
Solgirdarnassiffror for 2016 lika med 9,6 procentoch for 2017 lika med 9,3 procent.Ar
rantekostnaderna
under 20 procentbetraktasdet som mycket bra. fu 2018 ska vi liigga om
ytterligareett lin, men di kan vi inte riikna med nigra ytterligaresinkta riintekostnader.
Bel8ningengir ocksi att granskagenom att dividera de lingfristiga skuldernamed
foreningenstotalyta, som lir 4 900 kvm. I si fall har Solg[rdarna en skuldsiittningsgrad plt
4 240 kr/kvm for 2016 och 4 000 kr/kvm for 2017. Den ska normalt vara mellan 0 och l2 000
kronor, si avenhar ligger vi alltsi mycket bra till.

Liigenhetensandel av fiireningensskulder:
Ett sadantnyckeltalf6r man genomatt multipliceraandelstaleti procentmed loreningens
lingfristiga skulder.En normal2:ai loreningenhar ett andelstalpil7,4,en 3:a pi 1,65och en
5:a pi 2,20-2,45beroendepi storleken.Riiknatpi en genomsnittlig3:a blir andelen343 000
kronorfor 2016och327 000 kronorfor 2017.Det kan ha betydelseom rintornagir upp
framover.Under flera 6r har vi genom stadigtminskaderiintekostnaderkunnatkompensera
for 6kadekostnaderfbr vatten,v6rme,el och fastighetsskotsel,
men si kommer det inte alltid
att vara.Om det till exempelblir tvi procentshogrerdnta,riiknat pi l9 miljoner, frr vi i si
fall inom nhgrair okaderiintekostnaderpi 380 000 kronor. Dessakostnadermiste fordelas,
sannolilctgenomen avgiftshojning Som liiget 1r nu, ligger den nigra ir framit i tiden.

Finnsdet pengartill underhAll?
Man rekommenderaratt en floreningbdr avsitta ungefiir 150 kronor/kvmfor kommande
underhill. Enligt Sydsvenskaniir det baraen av tre foreningari Sverigesom klarar av detta.
Solgirdarnaavsiitteromkring 500 000 kronor varje 8r, vilket motsvararungeftir 105 kr/lrvm.
Vi har normalt mellan 2,5 och 3,0 miljoner kronor kontant pi vira bankkonton,till storsta
delenplaceradehos SBAB till en riinta pi 0,6 procent.
Man kan darmedkonstateraatt loreningenutan problem klarar underhillkostnaderpL l-2
miljoner kronor utan att behovata nigot ytterligarelin. Det var darlor vi kundebetalade nya
hissarna,som kostadebort emot2 000 000 kronor, utan vare sig l6n eller avgiftshojning.

Om nigon vill riikna pe2007irs siffror...
I si fall kan jag beriittaatt lor tio ir sedanvar lineskulden 23 000 000 kronor och vi betalade
959 000 kronor i riintor. Ovriga virden iir i stort konstanta.Bara lor att ge lite perspektiv...

Detta lilla riiknestyckeffir utgora min och styrelsensjulhiilsning.

God Jul och Gott Nytt Ar
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och dvriga styrelsen

Vrilkommentill glDggfestentorsdagenden 7 decemberkl 19.00.

