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Styrets oppgaver 
 Styret skal lede selskapet i samsvar med lov, vedtekter og vedtak fra generalforsamlingen 

 Treffe vedtak i alle saker, med mindre beslutningsmyndigheten gjennom lov og vedtekter er flyttet til 

generalforsamlingen 

 Behandle budsjett og foreta nødvendige reguleringer av felleskostnader 

 Anvise fakturaer til utbetaling 

 Treffe beslutninger om bruk av midler til vedlikehold, drift og bomiljøtiltak 

 Behandle overdragelser og søknader om framleie/bruksoverlating i henhold til selskapets vedtekter 

 Behandle klagesaker 

 Avholde styremøter iht lovbestemmelser og for øvrig etter behov 

 Føre protokoll fra styremøter 

 Ta imot henvendelser fra aksjeeiere angående forsikringssaker (ikke innbo) 

 

Henvendelser fra beboerne om boligen skal som hovedregel rettes direkte til styret i selskapet.  
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Innkalling til ordinær generalforsamling 2017 
 
Ordinær generalforsamling i AS Sigurdsgate 20 avholdes 28. mars 2017 kl 18:00 i personalrommet på Tøyen skole, 
Hagegata 19 

 
 
Følgende saker skal behandles: 
 
1. Konstituering 

a) Registrering av møtedeltakere og godkjenning av fullmakter 
b) Valg av møteleder  
c) Valg av referent og en aksjeeier til å underskrive protokollen  
d) Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
2. Styrets beretning for 2016 
 
3. Årsregnskap for 2016 og revisors beretning for 2016 

a) Godkjenning av styrehonorar. Styret foreslår at honoraret for 2016-2017 settes til kr 40 000,-.  
b) Behandling av årsregnskap for 2017. Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital. 
c) Behandling av revisors beretning 
 

4. Budsjett for 2017 
 
5. Innmeldte saker 

a. Forslag til vedtektsendring 
b. Vedlikeholdsbehov og varsel om økning av felleskostnader (orienteringssak) 
c. Ny kollektiv avtale er inngått med Canal Digital om digital-TV og bredbånd (orienteringssak) 
d. Administrasjon og oppfølging av adgangssystem overført til Aker Lås og Nøkkel (orienteringssak) 
 

 
6. Valg av tillitsvalgte, a) styre og b) valgkomité 

 
I generalforsamlingen har aksjeeiere stemmerett med en stemme for hver aksje de eier. Aksjeeiere har rett til å 
møte ved fullmektig. Signert fullmaktsskjema oversendes elektronisk senest dagen før generalforsamlingen eller 
leveres ferdig utfylt ved inngangen. 
  

 
Oslo, 17. mars 2017 

Styret i AS Sigurdsgate 20 
 

 
 
 
 Anita Eide 
          Anita Eide             
        Styreleder 

                                   
 
 
                  Sigrid G. Hoel              Ida Cathrine Freng   
                  Styremedlem        Styremedlem 
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SAK 2: STYRETS BERETNING FOR 2016 
 
 TILLITSVALGTE  
 
 Siden forrige ordinære generalforsamling har boligselskapets tillitsvalgte vært som følger:  
       

Styret: Valgt for periode 

Styreleder Anita Eide 2016-2017 

Styremedlem Ida Cathrine Freng
 2015-2017 

 2014-2016 

Styremedlem Sigrid G. Hoel 2016-2018 

Varamedlem Sverre Stenersen* 2016-2017 

Varamedlem Sandra Fylkesnes 2016-2018 

Valgkomité:   

Medlem Victoria H. Koritzinsky 2015-2016 

Medlem Kine Hammer Hansen 2015-2016 
* Sverre Stenersen ble valgt for ett år. Han erstattet Erica Svane som var valgt for perioden 2015-2017. Hun gikk ut av styret ved 

salg av sin bolig i 2016. 

 
 GENERELT OM SELSKAPET 

 
Boligselskapet består av 51 andeler, eier tomt med gårds- og bruksnummer 231 og 401 i Oslo kommune og 
har som formål å ivareta selskapets fellesinteresser og administrasjon av eiendommen. 
 
Selskapet er et aksjeselskap, registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer 933 365 212. Selskapet 
har totalt 975 aksjer pålydende kr 120 pr stk og kun en aksjeklasse. Samlet aksjekapital utgjør kr 117 000. 
 
Boligselskapet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og forurenser ikke det ytre miljøet. Boligselskapet 
følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte.  
 
Selskapet har for tiden ingen ansatte.  
 
Forretningsførsel og revisjon  
Forretningsførselen er utført av Oslo og omegn boligforvaltning (OBF) i henhold til kontrakt.  
 
Revisjonen av årsregnskapet er utført av BDO AS. 
 
Selskapets lån 
Selskapet hadde to lån pr 31.12.16:  
 

 Rør- og baderomslån 
BN Bank 

Bergvarme- og enøklån, 
Oslo kommune, Bymiljøetaten 

Lånenummer 9235.69.70596 288584 

Type lån Annuitet Serie 

Opprinnelig lånebeløp kr 5 728 585 kr 1 800 000 

Restgjeld pr 31.12. kr 1 815 983 kr 1 470 000 

Nominell rente pr. 31.12. 3,70 % 1,74 % 

Effektiv rente pr. 31.12. 3,82 % 1,78 % 

Lånet innfris 01.10.2028 20.03.2029 
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Takster og forsikringer 
Selskapet er fullverdiforsikret i Gjensidige Forsikring ASA med polisenummer 70028727.  
 
Skader som aksjeeier mener skal dekkes av boligselskapets forsikring skal meldes skriftlig til styret og 
forretningsfører før denne meldes til forsikringsselskapet. 
 
Den enkelte beboer må selv sørge for egen innboforsikring som dekker innbo og løsøre, siden dette ikke er 
omfattet av selskapets forsikring. 

 
HMS 
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten, Internkontroll- 
forskriften, ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar 1997. 
 
Boligselskap er definert som virksomhet og skal ha internkontroll. Dette omfatter blant annet 
kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge- og anleggsarbeid, elektrisk 
anlegg og elektrisk utstyr, hvor fordeling av ansvar er gitt slik tolkning: Boligselskapet er ansvarlig for at det 
elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. Når det gjelder anlegg og utstyr i den 
enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier av den enkelte boenhet oppmerksom på det ansvar som 
påhviler aksjeeieren for å holde elektrisk utstyr i boligen i orden etter gjeldende lov og forskrift.  
 
Boligselskapets internkontrollsystem er tilgjengelig på digital flate for hele styret.  
 
Brannsikring 
I henhold til forskriftene skal det være installert røykvarsler og brannslukningsapparat eller brannslange i 
alle boligene. Aksjeeier/beboer har ansvaret for at utstyret er til stede og fungerer. Dersom utstyret er 
defekt, må aksjeeier selv sørge for at det erstattes omgående. 
 
Alle brannslukningsapparat ble byttet ut i desember 2015, og elkontroll ble gjennomført av installasjoner 
og utstyr i fellesområdene og av alle boenheter samt næringslokalet. Frist for utbedring av påviste avvik 
ble satt til 31. mars 2016. Ved utgangen av 2016 hadde 15 aksjeeier fortsatt ikke dokumentert utbedring 
av avvikene påvist i elkontrollen. Boligselskapet går derfor glipp av en reduksjon i forsikringsspremien på 
20 prosent, noe som tilsvarer ca kr 22 000,-  gitt dagens forsikringspremie. 

 
Vaktmestertjenester og renhold 
Vaktmester- og renholdstjenester ble levert av Oslo bygårdsdrift AS. 
 

 STYRETS ARBEID I PERIODEN 
 

 Generelt 
 Styret har i avholdt styremøter elleve styremøter i 2016. I tillegg til administrasjon og oppfølging av 

generelle drifts- og vedlikeholdsoppgaver, har de mest omfattende oppgavene for styret i perioden vært 
knyttet til utarbeidelse av plan for oppfølging av generell befaring og de tiltakene som ble foreslått 
gjennomført av Byggmesterkontoret, utarbeidelse av søknad om godkjenning av takterrasser, oppfølging 
av forsikringssak knyttet til krav fra eier av Kolstadgata 17, oppfølging av vedlikeholdsplan og innhenting av 
tilbud på ulike vedlikeholdsarbeid som planlegges gjennomført. I tillegg medfører oppgjør av 
varmeregnskapet en del arbeid for styret, fordi vi velger å gjøre dette selv framfor å kjøpe tjenesten av 
forretningsfører.  

  
 Nedenfor følger en oversikt over gjennomførte og/eller vedtatte/planlagte tiltak/aktiviteter: 

 

 Ny treårig kollektiv avtale om TV og bredbånd inngås med Canal Digital (se egen orienteringssak). 

 Adgangssystemet er gjennomgått og utbedret slik at vi forhåpentligvis slipper de gjentatte 
problemene vi fram til nå har hatt med brikkelesere og låser. Administrasjon av systemet 
overføres samtidig fra Certego til Aker Lås og Nøkkel.  Certego anses å ha for dårlig kompetanse på 
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anlegget vårt og yter ikke den kundeservicen vi forventer av en leverandør (se egen 
orienteringssak). 

 Boder i tilknytning til varmesentral er pusset opp, slik at de nå egner seg til oppbevaring av utstyr 
og styrerelatert dokumentasjon. 

 Boder er bygd under kjellertrapp i oppgang B og C, for å unngå at området blir brukt til hensetting 
av skrot, men også for at bidra til bedre lagringsplass for boligselskapets utstyr brukt i forbindelse 
med dugnad og vedlikehold av uteområder.  

 Dugnad med god deltakelse ble gjennomført i mai.  

 I år som i fjor ble eierløse og utrangerte sykler fjernet på vårparten i forbindelse med dugnaden. 

 Inngangsdøra til portrom rehabiliteres i løpet av våren. 

 Privat takterrasse tilhørende leilighet 49 totalrehabiliteres.  

 Vinduskarmer på kjellervinduer er rengjort og skal males. Ett vindu må skiftes. 

 Tilbud på følgende vedlikeholdsarbeider er innhentet: Maling av vinduskarmer og balkongdører; 
utbedring av skader på fasade mot Kolstadgata og på balkonger i bakgården; utskifting av beslag 
på balkonger og diverse blikkenslagerarbeid; oppgradering av hovedtavle for gårdens elektriske 
anlegg. 

 
Energibruk  
Boligselskapets energibruk fortsetter å holde seg lav, sammenlignet med årene før vi gikk over til 
bergvarme. Dette gir vesentlige besparelser, til tross for kostnadene forbundet med energioppfølging og 
oppgjør og administrasjon av fordelingsregnskapet for varme- og varmt tappevann. Den totale 
energibruken var i 2016 litt høyere enn i 2014 og 2015, noe som i hovedsak skyldes lavere gjennomsnittlig 
temperatur i vinterhalvåret.  
 
Boligselskapet har avtale med Elektropluss om service og fjernovervåking av varmesentralen, avtale om 
energioppfølging med Boligenergi og avtale om individuell måling av varme og varmt tappevann og 
levering av årlig varmeregnskap med Brunata.  
 
Vedlikehold uteområder 
Styret vedtok i 2014 å sette opp nytt gjerde mellom vår gård og nabogården i Gruegata 22. Sameiet i 
Gruegata 22 vedtok i 2015 å renovere fasader og sette i stand bakgården. Styret har derfor valgt å avvente 
gjennomføring av tiltaket, for om mulig å kunne samkjøre oppsetting av nytt gjerde med det planlagte 
arbeidet i Gruegata 22. Gruegata 22 har fortsatt ikke igangsatt den planlagte fasaderenovasjonen.  
 
Styret måtte også i året som gikk ved flere anledninger sørge for bortkjøring av sykler, møbler og 
grovavfall/oppussingsavfall som beboere hadde hensatt i bakgården og i fellesområdene innendørs. Dette 
er et vedvarende problem som påfører boligselskapet unødige ekstrakostnader og mye unødvendig 
merarbeid for styret. Deponering av grovavfall er den enkelte aksjeeiers/beboers ansvar. Vi håper at 
problemet vil avta nå som kommunen tilbyr ukentlig mobil gjenbruksstasjon på plassen utenfor gården.  
 
Vedlikehold bygninger 
Pga setninger i nabogården som fortsatt utvikler seg og som også har påvirket vår fasade mot Kolstadgata, 
er planlagte bygningsmessige arbeider, inkludert fjerning av tagging på fasaden mot Kolstadgata, fortsatt 
på vent. Styret har innhentet tilbud på arbeidet og planlegger gjennomføring av de bygningsmessige 
vedlikeholdsarbeidene så snart setningene har stoppet. Oppsprekkingen og flassingen av murpussen helt i 
ytterkant av veggen mot Kolstadgata 17, som ble oppdaget på forsommeren 2013, er verre nå enn da 
takstmannen var på befaring 9. august 2013. Setningsskader (på egen gård) dekkes ikke av vår forsikring. 
 
Krav om erstatning 
Eier av Kolstadgata 17 framsatte i 2015 krav om erstatning overfor AS Sigurdsgate 20, Elektropluss AS og 
Rototec AS, fordi hun mente setningsskadene på hennes gård hadde sammenheng med brønnboringen vi 
gjennomførte i september/oktober 2013 i forbindelse med etablering av energibrønner for bergvarme. 
Setninger og oppsprekking av vår fasade og vanninntregning i kjeller under oppgang C ble påvist lenge før 
boringen ble gjennomført. Gjensidige avviste innledningsvis dette kravet. På meklingsmøte i november 
2016 ble det inngått utenrettslig forlik i saken. Boligselskapet betalte kun en egenandel på kr 6000,-. 
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Takterrasser 
PBE godkjente i juli 2016 vår søknad om (re)etablering av takterrassene i sjette etasje. Arbeidene må være 
lovlig satt i gang innen tre år, ellers faller rammetillatelsen som er gitt bort. Det betyr at PBE må ha gitt 
igangsettelsestillatelse og vi må ha satt i gang arbeidene i tilstrekkelig tid før fristen løper ut. Når det 
gjelder felles takterrasse må rømningsvei over tak for leilighet nr 15 og 16 i oppgang A til trapperom i 
oppgang B gjenopprettes. Følgende vilkår gjelder for den videre prosessen: 
 
Før vi kan sende PBE søknad om igangsettingstillatelse av arbeidene, må vi inngå avtale med leverandører 
som skal utføre arbeidene og påta seg ansvar for uavhengig kontroll. Erklæringer om ansvarsretter for 
prosjektering og kontroll og uavhengig(e) kontrollerende må legges ved søknaden. Tilbud om 
prosjekteringer er innhentet og vurderes, og vi håper at søknad om igangsettelse kan sendes PBE i løpet av 
våren/forsommeren og at arbeidene kan igangsettes innen utgangen av første halvår 2017. Dersom PBE 
ikke har merknader til søknaden, er søknadsbehandlingen berammet til maks 3 uker. 
 
Takterrassen som tilhører leilighet 49 i oppgang D er i dårlig forfatning og må totalrehabiliteres av 
boligselskapet. Vi vil bruke samme entreprenør på alle tre takterrassene og arbeidene knyttet til 
taktekking, bygging av terrasser og etablering av rekkverk/rømningsvei samkjøres for å holde kostnadene 
nede.  
 
Vaskekjeller 
De siste årene har vi hatt til dels store utgifter på vedlikehold og reparasjoner av vaskemaskinen. Ifølge DSI 
Systems som utfører service på våre maskiner skyldes de fleste reparasjonsbehovene feil eller for tøff bruk 
av maskinene.  
 
Inntekten fra vaskeriet er på ca. kr 14 000 i året. I år vil inntektene knapt dekke påløpte kostnader 
forbundet med vedlikehold og drift av vaskekjelleren, som brukes av om lag 20 prosent av gårdens 
aksjeeiere. Det er en forutsetning for fortsatt drift at inntektene dekker kostnadene forbundet med 
vedlikehold og drift. Det er ikke meningen at fellesskapet skal subsidiere bruken av vaskeriet for de som av 
ulike grunner ikke har egen vaskemaskin. Dersom vi fortsetter å ha utgifter på vedlikehold 
(reparasjoner)og drift som ikke dekkes av inntekter fra bruk, vil prisen pr vask måtte settes opp.  
 
Vi etablere ny ordning for opplading av vaskekort. Vaskekort påført etternavn og leilighetsnummer legges i 
postkasse som settes opp i vaskekjelleren og summen som ønskes overført til kortet vippses til 
vaskeromsansvarlig. Ferdig oppladede kort legges i korteiers postkasse.  
 
Eierskifte og bruksoverlatelse 
Styret har i 2016 godkjent seks eierskifter og bruksoverlatelse av to boenheter. Nedbetaling av individuell 
andel av baderomslån er en forutsetning for godkjenning av overdragelse av aksjer ved salg. Ved årsskiftet 
var den individuelle andelen av baderomslånet nedbetalt for 43 av gårdens 51 andeler.    
 

 ANNEN INFORMASJON  
 

Kommunale avgifter. 
Kommunale avgifter (vann, avløp og renovasjon) for 2016 utgjorde kr 259 237,-. Renovasjons-avgiften økte 
med 7 % i 2016, mens avgiften for vann og avløp ble redusert med 2 % i forhold til 2015. Det er ikke meldt 
om avgiftsøkning for 2017. 
  
Kabel-TV 
Canal Digital er boligselskapets leverandør av kabel-TV og bredbånd. Vi har fram til mars 2017 hatt en 
kollektiv avtale som inkluderer Canal Digitals Grunnpakke. Med dekoder gir den tilgang til 36 faste kanaler 
og 15 valgfrie. Uten dekoder er bare analoge kanaler tilgjengelig. I tillegg gir avtalen kr 50 i rabatt på 
bredbåndsabonnement. Prisen indeksreguleres og årlig prisstigning anslås å være ca 5 %. Kundeservice, for 
feilmeldinger og eventuelle andre spørsmål, kan rettes til Canal Digital på 81555520@canaldigital.no eller 
pr. telefon på 06090. Se egen orienteringssak om ny avtale. 
 

mailto:81555520@canaldigital.no
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Brikker/nøkler/postkasskilt 
Brikker til adgangssystemet bestilles hos Aker Lås og Nøkkel. Kontaktinformasjon er tilgjengelig på 
boligselskapets nettside. Bestillingen krever rekvisisjon fra styret. Systemnøkler til kjellerdører bestilles hos 
styret. Det samme gjelder skilt til postkasse og merking av felles ringeklokketablåer.  
 

5. KOMMENTARER TIL REGNSKAPET  

Resultatregnskapet for 2016 viser et årsresultat på kr 266 523, noe som er kr 74 420 høyere enn 
budsjettert. Dette skyldes at en del bygningsmessig vedlikehold som var planlagt utført i 2016 fortsatt står 
på vent, jf kommentar under «Vedlikehold bygninger».  
 
Etter styrets oppfatning gir resultatregnskapet og balansen med noter er rettvisende bilde av 
boligselskapets stilling og drift ved årsskiftet. Styret er heller ikke kjent med at det er inntrådt forhold etter 
årsskiftet som det ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret, og som er viktig for å bedømme selskapets resultat 
og økonomiske stilling.  
 
Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og regnskapet er satt opp under denne forutsetning. 
 
Fellesutgifter 
Budsjettet for 2017 forutsetter ikke økning i felleskostnadene, men kostnader som vil påløpe forbundet 
med forestående vedlikeholdsarbeider fordrer at de økes fra og med 2018.  
 

6. BUDSJETT 2017 

I samarbeid med forretningsfører har styret utarbeidet budsjett for selskapet for 2016. Budsjettforslaget 
framkommer i kolonnen helt til høyre i Resultatregnskapet for 2016, som ligger ved innkallingen.   

 
Oslo, 17. mars 2017 

Styret i AS Sigurdsgate 20 
 

 
 
 
                           
                      Anita Eide 
                        Styreleder 

                                   
 
 
                               Sigrid G. Hoel                                 Ida Cathrine Freng   
                            Styremedlem                                   Styremedlem 
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SAK 3:  ÅRSREGNSKAP FOR 2016 OG REVISORS BERETNING FOR 2016 
 

a)  Styrehonorar  
Styret foreslår at honoraret for 2017 settes til kr 40 000,-.  
 
Forslag til vedtak: 
”Styrets honorar for perioden 2017 settes til kr 40 000,-.” 
 

b)  Behandling av årsregnskap. Se vedlegg.   
 
Forslag til vedtak: 
”Regnskapet godkjennes» 
  

c) Behandling av revisors beretning. Se vedlegg. 
Styret foreslår at beretningen tas til etterretning. 
 
Forslag til vedtak: 
”Beretningen tas til etterretning.” 
 

SAK 4: BUDSJETT 2017 

            I samarbeid med forretningsfører har styret utarbeidet budsjett for selskapet for 2017. Budsjettforslaget 
framkommer i kolonnen helt til høyre i Resultatregnskapet for 2016, som ligger ved innkallingen.  

 
Forslag til vedtak: 
”Budsjettet tas til etterretning slik det foreligger.” 

 
SAK 5: INNMELDTE SAKER 
  

a) Forslag til endring av vedtekter  
 Se saksframstilling og forslag til vedtak i eget vedlegg på neste side. 

b) Vedlikeholdsbehov og varslet økning av felleskostnader (orienteringssak) 
Orientering legges ut på selskapets nettside i forkant av generalforsamlingen. 

c) Ny kollektiv avtale er inngått med Canal Digital om digital-TV og bredbånd (orienteringssak) 
Orientering legges ut på selskapets nettside i forkant av generalforsamlingen. 

d) Service og vedlikehold av adgangssystem inngått med Aker Lås og Nøkkel (orienteringssak) 
Orientering legges ut på selskapets nettside i forkant av generalforsamlingen. 

    
SAK 6: VALG AV TILLITSVALGTE 

 
a) Nytt styre 
 Valgkomiteens innstilling for styreverv på valg i 2017 er som følger: 

 
Leder:   Gjemund Strømman (oppgang A) for perioden 2017-2018 (ny) 
Styremedlem:  Caroline S. Pedersen (oppgang C) for perioden 2017-2019 (ny) 
Varamedlem:   Sverre M.H. Stenersen (oppgang A) for perioden 2017-2019 

 
Årets valgkomité har bestått av Victoria H. Koritzinsky (oppgang A) og Kine Hammer Hansen 
(oppgang C) og komiteens innstilling er enstemmig. 

 
Forslag til vedtak: ”Valgkomiteens innstilling til nytt styre for 2016-2017 vedtas.” 

 
b) Valgkomité 
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SAK 5 A: FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRINGER  
 
 Forslag til vedtak: «Forslag til vedtektsendringer vedtas.» 
  
 Saksframstilling 
 Styret foreslår å tilføye ordlyd i kursiv i vedtektenes paragraf 8 om Vedlikehold, tilsyn – rettigheter og 

plikter for å forebygge og forhindre strukturelle skader på gården og for å bidra til at aksjeeiere og 
beboere også i framtiden kan opprettholde god nattesøvn og ikke risikerer at stue/kjøkken plasseres 
over eller under ens soverom.  

 
«Det er ikke tillatt uten styrets skriftlige samtykke å foreta endringer i boligens planløsning, 
ventilasjon, VVS-anlegg, eller å perforere større vegger. Det er forbudt å montere avtrekks- og 
fuktvifter til ventilasjonskanalene. Det er forbudt å perforere eller flytte deler av skillevegg som er 
bærende. Ei heller er det tillatt å endre planløsning slik at stue eller kjøkken flyttes til boligens 
soverom, som angitt på gårdens originale plantegninger.» 

SAK 5 B:  VEDLIKEHOLDSBEHOV OG VARSEL OM ØKNING AV FELLESKOSTNADER (ORIENTERINGSSAK) 
 

AS Sigurdsgate 20 må gjennomføre en lang rekke vedlikeholdsoppgaver de neste årene. Styret 
har innhentet en del tilbud fra leverandører, men har ikke full oversikt over hva det vil koste å 
gjøre de nødvendige arbeidene, men et forsiktig anslag er at kostnaden vil ligge et sted mellom 
kr 1,5 og 2 millioner kroner. For å finansiere vedlikeholdet, som kas spres utover flere år, må 
felleskostnadene økes med 10-15 prosent fra og med 1. januar 2018. 
 
Felleskostnadene økes vanligvis årlig i tråd med generell prisstigning, men AS Sigurdsgate 20 
har ikke økt felleskostnadene siden 2010, til tross for at vi har gjort store investeringer i 
forbindelse med konvertering av varmeanlegget fra olje til bergvarme og gjennomført en rekke 
enøktiltak. Styret har mandat til å øke felleskostnadene ved behov, jf vedtektenes § 10 fjerde 
ledd. 
 
En gjennomgang av bygningsmassen, som vi har gjort i samarbeid med Byggmesterkontoret AS, 
har avdekket at følgende vedlikeholdsoppgaver bør gjøres snarest mulig:  
 

 Maling av vinduskarmer, vannbrett og balkongdører utvending  

 Utskifting av ett vindu der karmen er råtten  

 Utbedring av skader og avskalling av murpuss på fasade mot Tøyesenteret og balkonger i 
bakgården  

 Utskifting av beslag på balkonger og diverse blikkenslagerarbeid  

 Rehabilitering av takterrasse i oppgang D 

 Maling av karmer kjellervinduer og utskifting av et vindu 

 Forblending av balkonger mot bakgård (sikkerhetstiltak) 
 
Boligenergi AS som foretok en gjennomgang av det elektriske anlegget våren 2013, i forkant av 
bergvarmeprosjektet, påpekte at hovedtavla for det elektriske anlegget i gården burde 
oppgraderes innen 5 år. I tillegg har Tingvalla Elektro AS i en egen gjennomgang av det 
elektriske anlegget i fellesområdene påpekt at vi bør vurdere tiltak for å forsterke kapasiteten 
på stigeledningene i oppgangene. Sistnevnte tiltak kan bli vanskelig å gjennomføre uten å gjøre 
større inngrep, fordi det ikke er plass til nye ledninger med større tverrsnitt i eksisterende 
trekkerør.  
 

 Oppgradering av hovedtavle elektrisk anlegg  
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Søknad om oppføring av felles takterrasse ble godkjent av Plan- og bygningsetaten (PBE) i 
august 2017. PBE krever imidlertid at rømningsvei gjenopprettes for de to leilighetene i 6. 
etasje i oppgang A over tak/takterrasse til trapperom i oppgang B. PBE setter også krav om at 
uavhengig kontroll av tiltaket utføres før det kan gis ferdigtillatelse. Kostnader knyttet til 
følgende vil derfor påløpe: 
 

 Etablering av rømningsvei over tak fra oppgang A via takterrassen til trapperom i 
oppgang B  

 Uavhengig kontroll av tiltak (krav fra PBE) 

 Tekking av tak under private takterrasser før de (re)etableres 
 
Tabellen nedenfor gir en oversikt over estimerte kostnader for tiltak vi har innhentet konkrete 
tilbud på. Totalt beløper det seg til ca. 1,1 millioner kroner.  
 

Tiltak Anslått kostnad i kroner 

Maling av vinduskarmer, vannbrett og balkongdører 

utvending (nødvendig utskifting av glasslister er ikke 

tatt med og vil komme i tillegg)  635 000 

Murerarbeider setningssprekk fasade og balkonger 

bakgård   269 000 

Nye beslag på balkonger og diverse 

blikkeslagerarbeid 92 500 

Rehabilitering av takterrasse i oppgang D (i enkel 

utforming, nytt gelender ikke medregnet) 100 000 

 
 
SAK 5 C:  NY AVTALE MED CANAL DIGITAL (ORIENTERINGSSAK) 
 

Ny fellesavtale er inngått med Canal Digital om levering av digital-TV og bredband. Avtalen har 36 
måneders bindingstid og vil mest sannsynlig har oppstart i april/mai.  I avtalen inngår: 
 

 Bredbånd 30 med CDs nyeste modem 

 Grunnpakke med valgfrihet (basis TV-tilbud med stort utvalg norske og internasjonale kanaler + 
15 valgfrie kanaler) 

 Avtalt dekoder monteres i alle husstander (skal følge leiligheten ved kjøp og salg) 

 Kortavgift til første dekoder er inkludert 

 Rabatterte priser på individuelle tilleggsbestillinger 
 
Bakgrunn  
Canal Digital (CD) skal etter planen slukke de analoge TV-signalene i løpet av 2017. Når de analoge 
signalene slukkes, må alle ha dekoder for å kunne se CDs TV-kanaler.  
 
En gjennomgangen som ble gjort av styret i 2014-2015, viste at prisforskjellen mellom de ulike aktørene 
ikke var stor nok til å forsvare merarbeidet som et leverandørbytte medfører. Tilbudet fra Canal Digital 
heller ikke var optimalt. Det inkluderte for eksempel ikke dekoder, eller annet utstyr. Styret valgte 
derfor å la gjeldende avtale løpe uten å inngå ny avtale. Canal Digital har nå forbedret sitt tilbud 
sammenlignet med det de ga oss i 2014-2015. Nå inngår kostnadsfri installasjon av CDs beste T-We 
opptaksdekoder i samtlige boenheter i tilbudet.  
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Dagens situasjon  
Dagens avtale koster kr 199,- pr måned pr boenhet og inkluderer CDs grunnpakke for kabel-TV, som gir 
tilgang til alle analoge TV-kanaler (uten dekoder) og alle kanalene i grunnpakken med dekoder (36 faste 
og 15 valgfrie kanaler). Avtalen gir en rabatt på kr 50,- pr måned på bredbåndsabonnement, som den 
enkelte aksjeeier kan velge om de vil benytte seg av. 
 
Når det gjelder bredbåndsabonnement, er det 36 av 51 aksjeeiere (ca. 70,5 %) som pr i dag er kunder 
hos CD. Dette er en høy andel, og abonnementene fordeler seg som følger:  
 

 Bredbånd 30: 19 

 Bredbånd 60: 13 

 Bredbånd 100: 4 
 
Tilbud fra Canal Digital 
CD ga oss tilbud på tre alternative pakkeløsninger: Pluss+, Komplett 5 og Komplett 30. Installasjon av 
opptaksdekoder i samtlige boenheter og samme grunnpakke som den vi har i dag inngår i alle tre 
alternativene. Innholdet i hver av pakkene er oppsummert i tabellen nedenfor.  
Pluss+: Er identisk med dagens avtale. 
 
Komplett 5: Inneholder det samme som Pluss+ og i tillegg bredbånd 5/5Mbps. Individuelle 
oppgraderinger utover dette er rabattert sammenlignet med dagens avtale. 
 
Komplett 30: Er den avtalen som er rimeligst for de som allerede har bredbåndsabonnement hos CD i 
dag. Felleskostnaden for boligselskapet blir selvfølgelig en del høyere ettersom 30 prosent av beboerne 
har bredbånd fra andre leverandører eller ikke har bredbånd i det hele tatt (dette gjelder etter det 
styret vet pt tre av gårdens aksjeeiere). De som har andre leverandører kan velge å gå over til CD 
dersom de ønsker dette for å redusere sin totale kostnad.  
 
Komplett 30 dekker bredbåndsbehovet til de 19 som har Bredbånd 30 i dag og vil gi kraftig rabattert pris 
til de som har avtale om høyere kapasitet. 
 
Hva som inngår i de tre avtalealternativene er oppsummert nedenfor: 
 

 Pluss+ Komplett 5 Komplett 30 

Pris pr måned pr 

boenhet 

199,- 259,- 349,- 

Full grunnpakke (36 

faste pluss 15 

valgfrie kanaler) 

√ √ √ 

T-We PVR dekoder 

installert  

√ √ √ 

Tidal √ √ √ 

Bredbånd inkludert valgfritt 

kr 50 i rabatt 

√ 

5/5Mbps med CDs nyeste 

modem 

Individuell oppgradering til 

rabattert pris 

√ 

30/10Mbps med CDs nyeste 

modem 

Individuell oppgradering til 

rabattert pris 

Tilleggstjenester  Rabatterte individuelle 

priser 

 

T-We plusstjenester 

inkludert (ordinær pris kr 

79) 

Ytterligere rabatterte 

individuelle priser 
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Til orientering koster oppgraderinger pr måned for den enkelte husstand ved fellesavtale om 
henholdsvis Pluss+, Komplett 5 eller Komplett 30:  
 

Hastighet/Avtale Pluss+ Komplett 5 Komplett 30 

Bredbånd 30 379,- 269,-  

Bredbånd 60 479,- 349,- 99,- 

Bredbånd 100 549,- 449,- 199,- 

Bredbånd 500  949,- 849,- 599,- 

 
Sammenligning av kostnader for de som i dag er bredbåndskunder hos CD 
De som har Bredbånd 30 i dag betaler kr 379,- pr måned (ordinær pris kr 429,-). Det vil si en 
totalkostnad på kr 578,- pr måned for TV og bredbånd med dagens avtale. Ved å inngå avtale om 
Komplett 5 koster det den enkelte kr 259,- pluss en oppgraderingskostnad på kr 269,- for å opprettholde 
dagens hastighet. Dette gir en besparelse for den enkelte på kr 179 pr mnd. Ved avtale om Komplett 30, 
sparer den som har Bredbånd 30 i dag kr 229,- pr måned.  
 
De som har Bredbånd 60 kun vil måtte betale kr 99 i oppgraderingskostnad. De betaler i dag totalt kr 
678,- pr måned. Med Komplett 30 vil de totalt måtte betale kr 449,-, noe som utgjør en besparelse pr 
måned på kr 230,-.  
 
 

SAK 5 D:  ADMINISTRASJON OG OPPFØLGING AV ADGANGSSYSTEM OVERFØRES TIL AKER LÅS OG NØKKEL 

(ORIENTERINGSSAK) 
 

Oppfølging av adgangssystemet er overført fra Certego til Aker Lås og Nøkkel. Serviceavtale om 
regelmessig gjennomgang av systemet er også inngått med sistnevnte.  

 
Vi har til stadighet hatt feil på adgangssystemet som har medført at beboerne ikke har kommet 
seg inn i gården. De fleste gangene feil er blitt rapportert, har det vært på kveldstid eller i 
helger. Certego har imidlertid ikke kunnet utbedre feil på brikkeleserne utenom ordinær 
åpningstid, noe som har medført mye frustrasjon for berørte beboere og mye ekstraarbeid for 
styret, i tillegg til ekstrakostnader til vaktutrykninger der Certego ikke har kunnet gjøre annet 
enn å be oss om å la døren stå åpen/ulåst. Certego kunne heller ikke gjøre rede for hva som 
kunne være grunnen til at brikkeleserne plutselig sluttet å virke. Dette var en uholdbar 
situasjon.  
 
Styret ba gjentatte ganger Certego om å få en full gjennomgang av hele anlegget for å finne 
årsaken til de stadig tilbakevendende problemene. Etter gjentatt masing gjennomførte 
Certegos Bærumskontor en gjennomgang av systemet. Styreleder var med på denne 
gjennomgangen og konklusjonen var at Certego ikke besitter tilstrekkelig kunnskap om 
anlegget vårt og ikke kan gi tilfredsstillende forklaring på hvorfor vi har hatt gjentatte 
problemer med et adgangssystem som ifølge leverandøren skal være pålitelige og 
vedlikeholdsfritt.    

 
Aker Lås og Nøkkel blir brukt som underleverandør av Certego, for eksempel ved ferieavvikling 
og i perioder hvor de ikke selv klarer å betjene alle sine kunder. Vi ble i sommeren 2016 bedt 
om å kontakte dem, da vi hadde problemer med brikkeleseren i oppgang A. Vi opplevde da at 
kundeservicen og kunnskapen om systemet vårt var vesentlig bedre hos dem. Styreleder 
kontaktet derfor Aker Lås og Nøkkel og ba dem om å foreta den samme gjennomgangen av 
anlegget som Certego hadde gjort.  
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Aker Lås og Nøkkels gjennomgang avdekket to uheldige forhold, i tillegg til at de tilbakeviste 
behovet for å reparere eller bytte ut ringetablået i oppgang C. Det ene knytter seg til hvordan 
de ulike komponentene i adgangsssystemet er koblet og plassert. Det andre gjelder størrelsen 
på strømforsyningen til brikkeleserne.   
 
Brikkeleserne var koblet via ringetablåene noe som kan medføre at et eventuelt problem i 
tablået fører til at brikkeleseren ikke kan åpne døren. De to enhetene er nå koblet om slik at 
brikkeleseren vil fungere uavhengig av ringetablået/porttelefonen.  

 
Ny og større strømforsyning for brikkeleserne i oppgang A, B og C, med dobbel batteripakke 
som kan utjevne eventuelle spenningsfall, er installert i hovedtavlerommet. Brikkeleseren ved 
bakdøra til oppgang D har egen strømforsyning, mens brikkeleseren ved oppgang D henter 
strøm fra ringetablået. Dette er ikke nødvendigvis en ideell løsning, men den er valgt fordi den 
er plassert langt fra hovedtavlerommet og egentlig krever en egen strømforsyning. Sistnevnte 
løsning ville ha krevd kabling og installasjon av egen strømforsyning i oppgang D, noe som ved 
installasjon av systemet ble ansett som for kostbart. Vi har imidlertid hatt få problemer med 
brikkeleseren i oppgang D etter at ny leser ble installert i 2016. Porttelefonsystemet i oppgang 
D er også nyere enn det i resten av gården og av vesentlig bedre kvalitet.  
 
Siden Aker Lås og Nøkkel har vesentlig bedre kunnskap om vårt brikkelesersystem, er 
administrasjon og oppfølging av systemet overført til dem.  
 
For å gi større forutsigbarhet for styret og gårdens beboere, er det også inngått serviceavtale 
med Aker Lås og Nøkkel. Den årlige kostnaden er kr 4 375. Avtalen innebærer årlig 
gjennomgang og service av anleggets komponenter samt forslag til eventuelle utbedringer som 
det kan være fornuftig/nødvendig å vurdere/foreta. Avtalen gir også forutsigbare priser på 
utbedring av eventuelle uforutsette problemer. Aker Lås og Nøkkel har også mulighet til å 
utbedre de fleste problemer i anlegget utenom ordinær åpningstid. 
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   Note Regnskap 

2016 
Regnskap 

2015 
Budsjett 

2016 
Budsjett 

2017 
Inntekter        
Felleskostnader og inntekter   1 1 715 229 1 617 540 1 770 207 1 727 578 

Sum     1 715 229 1 617 540 1 770 207 1 727 578 

        
Sum     1 715 229 1 617 540 1 770 207 1 727 578 

        
Forretningsførsel og revisjon   2 116 893 76 145 76 000 82 800 

Lønn og honorarer   3 45 640 34 230 45 640 45 640 

Vedlikehold   4 103 878 117 646 420 000 433 600 

Eksterne tjenester   5 268 752 368 902 219 000 239 000 

Kabel-tv og bredbånd    124 530 123 780 112 000 191 200 

Forsikring    110 405 104 312 113 000 121 000 

Kommunale avgifter    259 237 253 279 266 000 260 000 

Strøm    173 787 119 608 145 000 175 000 

Andre driftsutgifter   6 118 797 97 978 70 900 97 400 

Avskrivninger    92 874 101 120 0 0 

Sum    1 414 794 1 396 999 1 467 540 1 645 640 

        
Driftsresultat    300 435 220 541 302 667 81 938 

        
Finansinntekt- og kostnad        
Renteinntekter   7 1 817 3 703 0 15 000 

Rentekostnad   8 106 042 127 350 110 564 96 938 

Andre finansposter   9 14 075 13 161 0 0 

Resultat av finansinntekt- og kostnad    -90 150 -110 486 -110 564 -81 938 

        
Årsresultat   10 210 285 110 055 192 103 0 

        

        
Budsjettmessige poster        
Avdrag lån    -289 873 -1 050 307 -242 212 -248 156 

Andre endringer i disponible midler   10 92 874 101 120 0 0 

Endring i disponible midler   10 13 286 -839 132 -50 109 -272 156 
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     Note Regnskap 

2016 
Regnskap 

2015 
EIENDELER        

        
Anleggsmidler        
Varige driftsmidler        
Bygninger     12 284 919 284 919 

Aktivert rehabilitering     13 622 775 622 775 

Andre driftsmidler      -295 472 -202 598 

        
Finansielle anleggsmidler        
Sum anleggsmidler      612 222 705 096 

        
Omløpsmidler        
Fordringer        
Restanser felleskostnader      950 7 681 

Andre leierestanser      103 223 

Til gode av forretningsfører      0 65 

Forskuddsbetalte kostnader     14 186 712 163 752 

Avregningskonti beboere      546 497 637 582 

Andre fordringer      6 133 27 985 

        
Bankinnskudd og kontanter        
Kontanter      800 800 

Innestående på driftskonto      781 223 867 848 

Innestående på særvilkår      7 676 20 388 

Sum omløpsmidler      1 530 094 1 726 325 

        
SUM EIENDELER      2 142 316 2 431 421 
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     Note Regnskap 

2016 
Regnskap 

2015 
EGENKAPITAL        
Egenkapital        
Aksjekapital      117 000 117 000 

Annen egenkapital 1.1      -1 650 874 -1 760 928 

Årets resultat     10 210 285 110 055 

Sum egenkapital      -1 323 589 -1 533 874 

        
GJELD        

        
Pant- og gjeldsbrev lån     11 3 317 496 3 559 701 

IN-innbetalinger     11 -47 668 0 

Sum langsiktig gjeld      3 269 828 3 559 701 

        
Kortsiktig gjeld        
Forskuddsbetalte felleskostnader      24 780 22 146 

Gjeld til forvaltningsklient      0 65 

Leverandørgjeld      138 257 377 194 

Påløpte renter      5 790 6 189 

Annen kortsiktig gjeld      27 250 0 

Sum kortsiktig gjeld      196 077 405 594 

        
Sum gjeld      3 465 905 3 965 295 

        
SUM EGENKAPITAL OG GJELD      2 142 316 2 431 421 

        
Oslo 31.12.16 
Styret i AS Sigurdsgate 20 
Sted: Tøyen, dato: 17. mars 2017 

        
 

 

Anita Eide 

Styreleder 

 

 

 

 

 

 

 

Ida Cathrine Freng 

Styremedlem 

 

 

 
 

Sigrid Grønland Hoel 

Styremedlem 
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Noter til Årsregnskap 2016 - Balanse 
 

Noter 690 AS Sigurdsgate 20 
 

Noter 690 AS Sigurdsgate 20 Orgnr: 933365212 
 

        

Note 0 - Regnskapsprinsipper 
 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapet er ført etter regnskapslovens bestemmelser for 

små foretak og er basert på fortsatt drift. I de tilfeller det er egne regler i forskrift, som ikke er identisk med regnskapsloven, er forskriften fulgt. 

Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. 

 

Klassifisering og vurdering av balanseposter: 

 

Eiendeler er bestemt til varig eie eller bruk og er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Klassifisering 

av kortsiktig og langsiktig gjeld er basert på nedbetalingstid. Kortsiktig gjeld forutsettes innfridd i løpet av et år. Øvrig gjeld er langsiktig gjeld. 

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Reversering av 

tidligere nedskrivinger foretas dersom grunnlag for opprinnelig nedskriving ikke lenger er tilstede. 

 

Langsiktig gjeld regnskapsføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av 

renteendringer. 

 

Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelsesverdi og virkelig verdi. 

 

Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. 
 

Note 1 - Inntekter felleskostnader 

    Regnskap 

2016 
Regnskap 

2015 
Budsjett 

2016 
Budsjett 

2017 
  3600 Inntekter felleskostnader    1 424 808 1 424 808 1 424 854 1 390 238 

  3607 Renter og avdrag    120 624 120 624 120 573 120 573 

  3615 à konto renteutgifter fellesgjeld IN    73 665 88 626 79 694 72 258 

  3616 à konto avdrag fellesgjeld og IN    85 782 -27 166 131 086 130 509 

  3619 Nedskrivning IN-innbetalinger    0 -3 464 0 0 

  3692 Inntekt vaskeri    10 350 14 112 14 000 14 000 

Sum    1 715 229 1 617 540 1 770 207 1 727 578 

 

 

Note 2 - Forvaltning og revisjon 

    Regnskap 

2016 
Regnskap 

2015 
Budsjett 

2016 
Budsjett 

2017 
Revisjonshonorar    37 336 14 000 11 000 15 000 

Forretningsførerhonorar    75 522 60 864 65 000 65 000 

Annen regnskapsførsel    4 035 1 281 0 2 800 

Sum    116 893 76 145 76 000 82 800 

        
 

Revisjonshonorar er i sin helhet knyttet til revisjon. 
 

 

Note 3 - Styrehonorar og personalkostnader 

    Regnskap 

2016 
Regnskap 

2015 
Budsjett 

2016 
Budsjett 

2017 
Styrehonorar    40 000 30 000 40 000 40 000 

Arbeidsgiveravgift    5 640 4 230 5 640 5 640 

Sum    45 640 34 230 45 640 45 640 

        
 

Styrehonorar vedtas etterskuddsvis av generalforsamlingen. Det utbetalte honoraret gjelder styreperioden 2015-2016. 

Laget har ingen ansatte, og er ikke pliktig til å ha OTP. 
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Note 4 - Vedlikehold 

    Regnskap 

2016 
Regnskap 

2015 
Budsjett 

2016 
Budsjett 

2017 
  6605 Vedlikehold dører    0 0 0 60 000 

  6608 Vedlikehold el-anlegg    12 493 63 000 20 000 0 

  6615 Vedlikehold bygningsmessig    0 1 437 350 000 356 000 

  6616 Vedlikehold fellesareal    8 125 0 0 0 

  6617 Vedlikehold uteområder    4 576 6 281 50 000 3 600 

  6619 Drift og vedlikehold vaskeri    9 120 6 414 0 14 000 

  6620 Vedlikehold varmesentral    11 486 22 282 0 0 

  6626 Vedlikehold ventilasjon    33 125 0 0 0 

  6630 Egenandel forsikringsskader    6 000 0 0 0 

  6632 Brannvern    18 953 18 231 0 0 

Sum    103 878 117 646 420 000 433 600 

        

 

Note 5 - Eksterne tjenester 

    Regnskap 

2016 
Regnskap 

2015 
Budsjett 

2016 
Budsjett 

2017 
  6715 Fakturerte tjenester    1 750 5 500 0 0 

  6730 Teknisk rådgivning    21 250 152 500 0 0 

  6760 Vaktmestertjenester    120 522 118 500 125 000 130 000 

  6761 Renholdstjenester    91 856 82 953 94 000 94 000 

  6762 Snørydding, salt og sand    11 100 5 550 0 15 000 

  6763 Ekstra renovasjon    3 899 3 899 0 0 

  6799 Konsulenttjenester    18 375 0 0 0 

Sum    268 752 368 902 219 000 239 000 

        

 

Note 6 - Andre driftsutgifter 

    Regnskap 

2016 
Regnskap 

2015 
Budsjett 

2016 
Budsjett 

2017 
  6800 Kontorrekvisita    0 1 595 4 000 0 

  6811 Skjema ligningsoppgaver    12 075 11 550 0 15 000 

  6825 Kopiering    1 699 1 620 1 500 1 500 

  6900 Telekommunikasjon    0 0 500 0 

  6910 Kostnader Internett    975 0 0 0 

  6940 Porto    1 966 2 680 1 500 1 500 

  7400 Kontingenter    0 0 1 400 0 

  7440 Kontingent HL    1 490 1 400 0 1 400 

  7720 Møtekostnader    1 964 1 652 4 000 0 

  7770 Bank- og betalingsgebyr    2 898 2 489 3 000 3 000 

  7771 Lønnskjøringsgebyr OBF    1 325 1 060 0 0 

  7773 Gebyrer og garantier    12 990 0 0 0 

  7782 Andre bomiljøkostnader    0 3 488 0 0 

  7787 Drift varmesentral/regnskap    41 101 56 014 45 000 35 000 

  7790 Andre driftskostnader    12 362 2 857 10 000 10 000 

  7791 Nøkler, låser og skilt     27 952 11 563 0 30 000 

  7799 Purregebyr/Inkassosalær    0 10 0 0 

Sum    118 797 97 978 70 900 97 400 
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Note 7 - Renteinntekter 

    Regnskap 

2016 
Regnskap 

2015 
Budsjett 

2016 
Budsjett 

2017 
  8050 Renteinntekt driftskonto    455 2 305 0 0 

  8052 Renteinntekt høyrentekonto    38 86 0 0 

  8080 Renteinntekt felleskostnader    1 324 1 312 0 15 000 

Sum    1 817 3 703 0 15 000 

        
 

 

 

Note 8 - Rentekostnader 

    Regnskap 

2016 
Regnskap 

2015 
Budsjett 

2016 
Budsjett 

2017 
  8142 Lånenr 288584    35 002 44 989 40 886 24 680 

  8143 Lånenr 9235.69.70596    71 040 82 361 69 678 72 258 

Sum    106 042 127 350 110 564 96 938 

        
 

 

 

Note 9 - Andre finansposter 

    Regnskap 

2016 
Regnskap 

2015 
Budsjett 

2016 
Budsjett 

2017 
  8090 Utbytte forsikring    14 075 13 161 0 0 

Sum    14 075 13 161 0 0 

        
 

 

 

Note 10 - Disponible midler 

      2016  2015 

A. Disponible midler pr 01.01      1 320 731 2 159 863 

B. Endringer disponible midler        
Årets resultat      210 285 110 055 

Tilbakeføring avskrivninger      92 874 101 120 

Avdrag langsiktig lån      -242 205 -604 787 

Annen langsiktig gjeld      -47 668 -445 520 

B. Årets endring i disponible midler      13 286 -839 132 

        
C. Disponible midler 31.12      1 334 017 1 320 731 
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Note 11 - Lån 
Kreditor:      BN Bank 

ASA 
Oslo 

Kommune 

Bymiljøetaten 
Formål:      Oppussing 

baderom 
ENØK - 

bergvarme 
Lånenummer:      92356970596 288584 

Lånetype:      Annuitet Serie 

Opptaksår:       2013  2014 

Rentesats:      3.7 % 1.74 % 

Beregnet innfridd:      01.10.2028 20.06.2029 

Opprinnelig lånebeløp:      5 728 585 1 800 000 

Lånesaldo 01.01:      1 969 701 1 590 000 

Avdrag i perioden:      122 205 120 000 

Lånesaldo 31.12:      1 847 496 1 470 000 

Saldo 5 år frem i tid:      1 163 750 882 000 

Andelssaldo 01.01:      768 317 0 

Innbetalt IN i perioden:      0 0 

Nedskrevet andelssaldo i perioden:      47 668 0 

Andelssaldo 31.12:      720 648 0 

Sum pantegjeld for lån:      2 568 144 1 470 000 

        

        

Note - Lån 

     Ant. andeler Andel gjeld 

31.12 
Sum 

fellesgjeld 
Antall andeler, andel gjeld og sum av 

fellesgjeld lån 288584 
    4 41 628 166 512 

     1 39 027 39 027 

     1 37 400 37 400 

     1 35 774 35 774 

     1 32 522 32 522 

     3 30 896 92 688 

     21 29 270 614 670 

     1 27 644 27 644 

     3 26 018 78 054 

     1 25 367 25 367 

     4 24 392 97 568 

     8 22 765 182 120 

     1 21 139 21 139 

     1 19 513 19 513 

        
Antall andeler, andel gjeld og sum av 

fellesgjeld lån 92356970596 
    1 116 871 116 871 

     1 115 213 115 213 

     1 102 520 102 520 

     1 102 490 102 490 

     1 101 746 101 746 

     1 99 519 99 519 

     1 98 397 98 397 

     1 73 332 73 332 

     3 35 549 106 647 
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     1 34 918 34 918 

     1 30 550 30 550 

     1 26 899 26 899 

     1 26 384 26 384 

     1 25 486 25 486 

     1 25 159 25 159 

     14 24 995 349 930 

     1 24 989 24 989 

     1 24 126 24 126 

     1 23 427 23 427 

     2 22 218 44 436 

     1 21 198 21 198 

     3 20 830 62 490 

     1 20 520 20 520 

     8 19 441 155 528 

     1 18 052 18 052 

     1 16 664 16 664 

        
 

 

Note - Kommentarer til lån 

        
 

Boligselskapts lån hos BN bank er sikret med pant i eiendommen, lånet er nedbetalt år 2029.  I 2014 er det også tatt opp et Klima- og energilån 

hos Oslo kommune på kr 1.800 000,-. 
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Note 12 - Bygninger 

        
 

Bygningen ble anskaffet i 1938. Bygningene er ikke avskrevet, men det er vurdert om tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført. Jf note om         

vedlikehold.  
Note 13 - Anleggsmidler 

  Porttelefon Stigeledning Fyrrom Oppussing 

fasade 
Takarbeid Totalt 

Saldogrunnlag 01.01  129 000 186 000 289 000 705 475 101 000 141 0475 

Tilgang/avgang  0 0 0 0 0 0 

Verdi pr 31.12.15  129 000 186 000 289 000 705 475 101 000 141 0475 

Avskrivninger pr 1.1.16  129 000 98 510 183 500 353 748 84 000 848 758 

Årets avskrivninger  0 18 600 28 900 35 274 10 100 92 874 

Totale avskrivninger  129 000 117 110 212 400 389 022 94 100 941 632 

        

        
Økonomisk levetid  15 år 10 år 10 år 20 år 10 år  

Avskrivningsperiode  Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær  

Balanseført verdi 31.12  0 68 890 76 600 316 453 6 900 468 843 
 

 

Note 14 - Forskuddsbetalte kostnader 

      Regnskap 

2016 
Regnskap 

2015 
  1730 Forskuddsbetalte kostnader      129 030 111 030 

  1742 Forskuddsbetalt forsikring      57 683 52 722 

Sum      186 712 163 752 
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Note 15 - Egenkapital 

        
 

Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital, dvs at eiendelenes balanseførte verdi er lavere enn balanseført verdi av gjelden. Dette 

skyldes at regnskapsloven forutsetter at verdiene skal fastsettes på basis av historisk kost. Konsekvensen av dette er at den balanseførte 

verdien i dette borettslaget ikke gjenspeiler den reelle verdi av eiendelene. Erfaring med omsetning av enkeltleiligheter gir informasjon om at den 

totale verdien av borettslagets eiendommer er høyere enn den balanseførte verdi. 

Styret vurderer dermed den reelle egenkapitalen som positiv. 
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Forretningsførers oppgaver 

 

 Kreve inn felleskostnader, føre kontroll med innbetalingene, foreta purringer og inkasso av eventuelle 

restanser 

 Besvare spørsmål om felleskostnader og innbetalinger 

 Utarbeide ligningsdata til eierne  

 Foreta betryggende forvaltning av selskapets likvide midler 

 Utføre løpende regnskapsførsel, fremme forslag til årsregnskap og bidra med nødvendig informasjon til 

styrets årsberetning 

 Fremme forslag til budsjetter 

 Bistå selskapets styre med råd og tilrettelegging av årsmøtet 

 Delta i styremøter etter avtale og følge opp vedtak i styremøter/generalforsamling i henhold til 

forretningsførerkontrakten 

 Salg av boligen 

 Gi opplysninger til megler/aksjonær ved salg av bolig 

 Registrere overdragelser av boliger og påse at selskapets regler blir fulgt 

 Foreta beregninger og utbetaling av lønn til selskapets ansatte, f.eks. vaktmester 

 Oversende nødvendige oppgaver til myndighetene 

 

 


