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Bakgrund 

Hem och Fastighet har tagit fram en rekommendation samt analys för Brf Granatäpplet 

avseende att ha en effektiv räntestrategi.  

 

 

Analys & rekommendation 

 

Denna analys och rekommendation från Hem och Fastighet avgränsar sig till att behandla 

räntestrategi för föreningen.  

 

Räntekostnaderna påverkas dock av lånens storlek primärt, vilket starkt kopplar till avgifter, 

kostnader och planerat underhåll för föreningen över tiden som är avgörande för kassaflödet 

och amorteringsmöjligheter. Därför kommer delar av dessa bitar även nämnas i analysen då 

föreningensekonomi som helhet påverkas av dessa och reflekteras lånebilden. 

 

Resultat och kassaflöde 

  Generellt 

Resultatet ska som en tumregel vara noll över tiden. Det förutsätter att föreningens 

avskrivningar är en korrekt avspegling av kostnaden för slitaget på fastigheten. Enskilda år 

kan resultatet givetvis avvika från noll både upp och ner beroende på en kall vinter, ovanligt 

lite reparationer etc.  

 

En förenings kassaflöde bör som sämst klara den löpande driften, d v s vara kring noll. 

Driften ska m a o inte finansieras med nya lån, det är över tiden ohållbart. På längre sikt är det 

även viktigt att kassaflödet är så stort att föreningen klarar av att amortera på sina lån utifrån 

den långsiktiga UH planen. Amorteringarna bör vara så stora att kommande nya investeringar 

kan belånas utan att belåningsgraden över tiden ökar.  

 

Kapitalstrategi (Krediter – likviditet – ränta) 

 

Likviditet 

Likviditeten ska täcka normala svängningar och överraskningar i föreningens verksamhet. D v 

s reparationer av mindre omfattning, större ansamlingar av utbetalningar (t ex vid kvartalsvisa 

låneutbetalningar) etc. Den ska inte användas som ett sparkonto för kommande investeringar. 

Överlikviditet innebär att föreningen lånar till att ha pengar i kassan vilket är kostsamt. 
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Brf  Granatäpplet 

Nedan följer en översikt av föreningens lån, amorteringar och räntekostnader. 

 

Lån 2013 2012 2011 2010

SBAB, ränta 4,03 %, bundet till 2014-04-09 20 712 500 20 768 750 20 843 750 20 918 750

Stadshypotek, ränta 3,49 %, bundet till 2016-03-30 20 212 500 20 287 500 20 843 750 20 918 750

Stadshypotek, ränta 3,32 %, bundet till 2015-04-30 14 692 224 15 980 160 17 268 096 18 556 032

Totalt 55 617 224 57 036 410 58 955 596 60 393 532

-Amorteringar 1 419 186 1 919 186 1 437 936

Räntekostnad för fastighetslån -2 050 438 -2 084 492 -2 081 713 -2 050 613

Beräknade räntornivåer 3,64% 3,59% 3,49%  
 

Taxeringsvärdet på föreningens fastighet samt mark uppgår till 103 msek per 131231, vilket 

innebär att föreningen har belånat knappt 55% av taxeringsvärdet.  

 

Förenings resultat och soliditet är som följer nedan: 

          2013 2012 2011 

Resultat, tsek 
   

864 1 237 1 680 

Soliditet 
    

80,0% 79,4% 78,8% 

 

Föreningen har ett bra resultat och en god soliditet. Det goda resultatet beror på de 

progressiva avskrivningarna och det låga ränteläget. 

 

Räntan, det har alltid över tid varit fördelaktigt att ha rörlig ränta (idag motsvaras detta av 3-

månadersräntan). Hem och Fastighet har vid studier av ränteutvecklingen historiskt haft svårt 

att fastställa tidpunker då det varit lönsamt att binda räntan. Att bindan ränta kostar alltid ett 

premium för föreningen samt att bundna lån förhindrar möjligheter till amortering vid 

kapitalöverskott samt att bindningstiden alltid är svår att förutse för att få ett skydd mot höjda 

räntor. 

 



För att inte en rörlig ränta ska innebära kraftiga svängningar i föreningarnas avgifter, föreslår 

Hem och Fastighet att man antingen säkrar sig genom att sätta avgiftsnivån utifrån beräknad 

kalkylränta, där föreningen extra amorterar när räntan understiger kalkylränta eller minskar 

amorteringar när räntan överstiger den fastslagna kalkylräntan.  

 

Kalkylräntan bör fastställas med en nivå som man tror är hållbar över lång tid, vår 

rekommendation är att titta på 3 till 5 års räntor som vägledning. 

 

Obundna lån ger också föreningen möjlighet att konkurrensutsätta befintlig långivare utan 

kostnader för lösen och att föreningen kan använda den långivare som för tillfället kan 

erbjuda bästa villkoren.  

 

Nedanstående grafer visar hur föreningens ekonomi och lån utvecklas positivt med rörlig 

ränta kontra bundenränta. Exemplet utgår från 55 msek i lån vid start tillfället och 4% bunden 

ränta över tiden och 3,5% rörlig ränta, exemplen är teoretiska för att påvisa effekterna över 

tid. 

 

 
Grafen visar hur skillnaden i ränta kan användas för amortering av lån och hur det påverkar 

lånestorleken över tid. 

 



 
 

Grafen visar ovan givet amortering enligt grafen ovan och den lägre räntar över tiden hur 

föreningens resultat gynnas av en rörlig räntestrategi.  

 

Brf  Granatäpplet 

Hem och Fastighet bedömer ekonomin i Brf Granatäpplet som god och med en relativt låg 

belåning relaterat till taxeringsvärdet. Detta gör att Hem och Fastighet ej bedömer det som 

problematiskt för föreningen att uppta nya lån vid ett eventuellt behov. Det finns alltså i 

dagsläget inget behov binda lånen i förening, då likviditet kan säkerställas utan problem. 

 

Föreningen har gjort stora amorteringar, vilket är bra för föreningensekonomi och bör göras 

för att skapa belåningsutrymme för kommande större underhåll i en framtid och tills dess 

minimeras räntekostnader. 

 

Hem och Fastighet anser att föreningens egna kapital kan utan problem klara en längre period 

av negativa resultat om räntorna skulle gå upp ovanför kalkylräntan utan att avgifterna för den 

skulle skall behöva höjas. 

 

Hem och Fastighet bedömer att föreningen kan minska ränteutgifterna och öka amorteringen 

vid rörliga lån (samt kortare bindningstider).  

 

Sammanfattning 

Hem och Fastighet rekommenderar rörliga räntor eller åtminstone minimera eventuella 

bindningstider för att: 

 Minimera kostnaden för föreningen över tiden, ej påverka avgifterna i föreningen 

negativt över tiden 

 Möjliggöra amortering av överlikviditet – från resultat/låga räntor 

 Undvika inlåsningseffekter hos en långivare och lösenkostnader av lån 

 

Hem och Fastighet bedömer att ekonomin i föreningen är god och därför känns det onödigt att 

betala ett premium för att binda räntan på längre tid. 



 

Hem och Fastigheterna anser att avgifterna i en bostadsrättsförening bör baseras på en 

kalkylränta som utgår från en räntenivå som känns relevant över lång tid. Föreningen har 

ändrat kalkylräntan till 4% 2013, vilket känns relevant.   

 

I de fall föreningen har överskottslikviditet ser Hem och Fastighet det som mest fördelaktigt 

för föreninen att använda denna till amortering, då kostnadsreduceringen för minskade lån ger 

positivare effekt en eventuell avkastning på kapital hos banken.  

 

Avgiftsfri månad är ej något som gör att föreningens ekonomi över tiden blir rättvis, där bör 

istället vid t ex lägre räntor extra amorteringar göras på lån då vid tider av högre ränta mindre 

amorteringar kan utgå för att hålla ekonomistabil över tiden.  

 

Vidare anser Hem och Fastighet att det finns en positiv effekt i kapitaltillskott för 

medlemmarna i föreningen om föreningen amorterar sina lån, som Hem och Fastighet inte 

behandlar närmare här. 

 

För se helheten i ekonomin bör även policy för amorteringar sättas samt 

avskrivningar/underhållsplan som överensstämmer med amorteringar över tiden, vilket 

kopplar till kostnader och avgifter som ser till att nödvändigt kassaflöde för amorteringar. 

 
 

Ordlista 

 

Kapitaltillskott (indirekt):   medlemmarnas del av föreningens amortering, minskar skatten vid 

                                            försäljning av lägenheten. 

Kassaflöde:                         hur mycket kassan förändras (ökar/minskar) under t ex 1 år. 

Likviditet:                           hur stor del av de korta skulderna (betalas inomn 12 månader) man 

                                            klarar av att betala av med pengarna på banken. 
 


