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Det innkalles til ordinær generalforsamling i Asperud Borettslag

Tid og sted: Onsdag 8. mai 2019 kl. 18.30 i Holmlia kirke.

Saksliste
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3. Rapport fra styret for 2018

4. Godtgjørelse til styret

5. Andre saker
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Oslo, 1. april 2019

Asperud Borettslag
Styret

Vedlagte registreringsblankett fylles ut og leveres ved inngangen.
En andelseier kan møte ved fullmektig, men ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier.
Dette i henhold til Borettslagslovens § 7-3 første ledd.
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Styrets innstilling til de saker som skal behandles på ordinær generalforsamling
den 8. mai 2019.

1.

Konstituering
Innstilling til de respektive poster blir lagt fram på generalforsamlingen

2.

1.1

Valg av møteleder

1.2

Valg av sekretær

1.3

Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

1.4

Opplysning om antall møtende stemmerett og antall fullmakter

1.5

Godkjenning av innkalling

1.6

Godkjenning av saksliste

Godkjenning av årsregnskapet 2018
Årsregnskapet og revisjonsberetning for 2018 følger vedlagt.
Årsregnskapet for 2018, som viser et underskudd på kr. 3 884 071,- anbefales godkjent.

3.

Rapport fra styret for 2018
Det er ikke lenger et lovkrav at borettslag må skrive årsmelding. Dette som en følge av en
endring i regnskapsloven fra 2018. Årsmelding fra styret er frivillig for borettslaget.
Rapport fra styret for 2018 følger vedlagt og tas til etterretning.

4.

Godtgjørelse til styret
Forslag vedrørende godtgjørelse for siste styreperiode fremlegges på
generalforsamlingen.

5.

Andre saker

5.1

Forslag om å legge ut tre av borettslagets parkeringsplasser til elbil
ladeplasser
Forslag styret.
Styrets forslag til innstilling:
Styret foreslår at plass nr. 1001, 1002 og 1003 framover blir omgjort fra utleieplasser
til elbil-ladeplasser.
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Begrunnelse:
Per 31.12.2018 er det 27 registrerte elbiler i borettslaget. Antall beboere som ønsker
å benytte seg av elbil-lading er økende og styret ønsker å legge til rette for større
kapasitet.
Styrets innstilling:
Generalforsamlingen godkjenner forslaget.

6.

Valg
Valgkomitéens innstilling er vedlagt på neste side i innkallingen.

6.1

Valg av styreleder.

6.2

Valg av 3 medlemmer til styret.

6.3

Valg av 4 varamedlem til styret.

6.4

Valg av naboutvalg.

6.5

Valg av valgkomité.
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127 Asperud Borettslag

ÅRSMELDING 2018/2019
Styret har etter generalforsamling 2017 bestått av følgende representanter:
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Karin Mortensen
Tor Atle Gjerde
Michael B. Lensing
Jan-Erich Raastad
Salim El Moussaoui
Harry Johan Amundsen
Yngve Johannessen

Asperudåsen 40, 1258 Oslo
Asperudåsen 51, 1258 Oslo
Asperudlia 76, 1258 Oslo
Asperudtoppen 2, 1258 Oslo
Asperudlia 30, 1258 Oslo
Asperudtoppen 18, 1258 Oslo
Asperudåsen 48, 1258 Oslo

Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varameldem

Stian A. Tvindesæter
Øyvind Østingen
Elisabeth Østrem
Kjersti Rossland
Ingunn Eck
Siv Børjesson

Asperudlia 26, 1258 Oslo
Asperudlia 70, 1258 Oslo
Asperudtoppen 64, 1258 Oslo
Asperudtoppen 43, 1258 Oslo
Asperudåsen 16, 1258 Oslo
Asperudlåsen 31, 1258 Oslo

Selskapets styre består av 1 kvinne og 6 menn. Selskapet har ingen ansatte pr 1. mai 2018.
Selskapet følger likestillingsloven og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte samt ved
nyansettelser.
Overdragelse av leiligheter
18 leiligheter har i styreperioden skiftet eier. Vi ønsker de nye beboerne velkommen.
Bruksoverlating
Det har kommet 8 søknader om bruksoverlating i styreperioden. Herav gjelder 2 søknader
Boligbygg Oslo KF. Ved fremleie plikter man å søke om styrets godkjenning. Styret gjør
oppmerksom på at ulovlig fremleie kan være grunn til oppsigelse av eierforhold.
Juridiske andelseiere
Selskapet har ved årsskiftet 20 leiligheter eiet av juridiske andelseiere. Det er Oslo Kommune
v/Boligbygg som eier disse.
Virksomhetens art
Selskapet er organisert etter de bestemmelser som følger av loven, og har til formål å drive
eiendommen i samråd med og til beste for eierne. Selskapet ligger i Oslo kommune. Selskapets
organisasjonsnummer er 950 010 398. Det er 342 leiligheter og ett næringslokale i selskapet.
Arbeidsmiljø
Mange har tatt ansvar for de ulike oppgavene styret har. Styret er ikke kjent med at det har
forekommet mobbing eller diskriminering. Miljøet oppleves som godt.
Naboutvalgene
Styret har hatt fire møter med naboutvalgene i perioden. Antall representanter i naboutvalgene er
fra 2018/2019 redusert til tre medlemmer per delfelt. Det er ikke fastsatt en fast årlig budsjettsum
for delfeltene. Styret foretar en helhetsvurdering av innkomne forslag fra naboutvalgene.
Forretningsførsel og revisjon
Forretningsfører er Boligbyggelaget USBL.
Revisor er KPMG, Sørkedalsveien 6, 0369 Oslo.
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Forsikring
Selskapets eiendommer er fullverdiforsikret i Gjensidige Forsikring. Hovedpolisenr 56705597.
Ved skadesaker skal henvendelse gjøres til styret. Privat innbo/eiendeler må forsikres med egen
polise.
Ytre miljø
Styret er ikke kjent med at virksomheten påvirker det ytre miljø negativt.
HMS
Styret har ivaretatt arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i henhold til internkontrollforskriften i
året som er gått, med nødvendige lovpålagte egenkontroller på risikoområder i boligselskapet.
Økonomi
Regnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift.
Årets årsregnskap viser et underskudd på kr 3 884 071. For øvrig vises til noter samt
oppstillinger under regnskapsbehandling på generalforsamlingen.
Det bekreftes at alle inntekter og utgifter selskapet har er medtatt i det framlagte årsregnskap.
Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som påvirker resultatet eller selskapets
stilling.
Styrets arbeid i styreperioden
1. Styret har i styreperioden hatt 12 styremøter og behandlet om lag 150 enkeltsaker.
2. Styrekontoret har vært åpent for beboere mandager. Det har i styreperioden kommet
inn og blitt besvart cirka 1500 e-postmeldinger fra beboere og samarbeidspartnere.
3. Informasjon til beboere
Det er utgitt tre utgaver av borettslagets avis Asperudposten i styreperioden. Beboere
blir også løpende orientert om aktiviteter i borettslaget gjennom egne skriv, SMSvarsling og oppslag.
Borettslaget har egen hjemmeside som oppdateres med praktisk og nyttig informasjon
(www.asperud.no).
4. Økonomi
Regnskap pr 31.12.18 viser et underskudd på kr 3 884 071. Vi viser til forklaring på
underskuddet under punkt 5 til 8. Saldo på bankkonti er per 31.12.18 er kr 7 234 905,
herav er kr 5 568 417 overført til høyrentekonto. Den økonomiske situasjonen er
tilfredsstillende.
5. Vedlikeholdskostnader i regnskapsåret
Det er brukt kr 10 473 406 på vedlikehold i 2018, mot budsjettert kr 2 314 000
Dette gir et overforbruk i forhold til budsjettet på kr 8 159 406.
I 2018 er det utført vedlikehold for kr 8 109 660 som er finansiert med prosjektmidler.
Disse kostnadene var ikke budsjettert, og vil derfor gi et avvik.
6. Prosjektregnskaper år 2015 til 2018
På ekstraordinær GF i 2016 ble det vedtatt å lånefinansiere vedlikehold. Borettslaget
lånte kr 10 500 000. Vedlagte tabell viser kostnader for arbeid som er utført og poster
som videreføres til 2019. Det gjenstår fortsatt arbeid med reparasjon av radiatorer.
Utbedring av setningsskader i Åsen er ikke fullført og det samme gjelder å sette opp
tak over dører som er værutsatt. Ubrukte midler kr 1 578 000 står på høyrentekonto
per 31.12.2018
Tabell nr. 1

7

7. Rehabilitering
På ekstraordinær GF den 21. mars 2018 ble styrets planer for rehabilitering av
borettslaget, med en kostnadsramme på 80 000 000, godkjent med 2/3 flertall.
I juni 2018 lånte borettslaget kr 10 000 000 til prosjektarbeider. Av disse er det brukt
Kr 6 982 145 i 2018. Ubrukte midler kr 3 017 855 står på høyrentekonto 31.12.18.
Vedlagte tabell viser kostnader for arbeid som ble utført i 2018 og låneopptak.
Tabell nr. 2
8. Borettslagets lån
Styret har inngått en avtale med Profinans AS. Deres oppgave er å tilby borettslaget
markedets beste finansiering og renter. Borettslagets lån er i sin helhet overført til
Handelsbanken. Effektiv rente ble fra 03.12.2018 øket med 0,1% til 1,99%.
Renteøkningen medførte ingen endringer i de totale fellesutgiftene.
9. Økonomi parkeringsdelen
Styret har skjønnsmessig vurdert at det påløper utgifter i forbindelse med
administrering og drift av parkeringshusene på kr. 150.000 på årsbasis.
6,75% av borettslagets finanskostnader belastes parkeringsregnskapet. For 2018
utgjør dette kr 71 455.
I tillegg kommer parkeringsrelaterte kostnader som utgjør kr 183 836.
Inntekter og kostnader for El-biler er ikke med i parkeringsregnskapet.

Parkeringsleie
Sum inntekter
Generell drift, adm
brøyting ect.
Løpende vedlikehold
Asfaltering dekke garasje
på Toppen
Andel renteutgifter lån
%
Sum kostnader
Resultat
Andel fellesgjeld/formue

2014
794 503
794 503

2015
845 472
845 472

2016
844 953
844 953

2017
824 067
824 067

2018
846 280
846 280

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

468 290

286 930

205 615

143 282

183 836

142 209
8%
760 499
34 004
4 577 131

132 260
9,5 %
569 190
276 282
4 300 849

104 198
9%
459 813
385 140
3 894 826

80 213
7%
373 495
450 572
3 444 254

1 824 292
71 455
6,75 %
2 229 583
-1 383 303
4 827 557

10. Parkeringsplasser status
Borettslaget har 277 parkeringsplasser. Det er noen få ledige plasser på
uteparkeringen, men ventelister på parkeringsplasser inne og under tak.
11. Kameraovervåkning
Styret signerte 06.11.2018 en femårs leasingavtale med Sikkerhetsgruppen AS om
kameraovervåkning i borettslaget. Arbeidet med installasjon avsluttes våren 2019. Alle
parkeringsplasser, både inne og ute blir da overvåket.
12. Økning av pris for leie av parkeringsplass.
I forbindelse med kameraovervåkningen, ble leien for parkeringsplasser øket med
kr 40 per plass per måned fra 01.01.2019.

13. Utført vedlikehold i perioden 2014-2018 og planlagt vedlikehold 2019-2021.
Tabell nr. 3
14. Forsikring
Forsikringspremie for 2018 var på kr 1 430 025. Det er en reduksjon på ca. 12% fra
2017.
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15. HMS
Representanter fra styret har gjennomført jevnlige HMS-befaringer i borettslaget og
følger opp vedlikehold ovenfor vaktmester
16. Uteområder og grøntarealer
Borettslaget har også i 2018 vedlikeholdt opparbeidede bed. Vi har sprayet for ugras
på alle hellelagte inngangspartier til blokkene ved sittegruppene, uteplassene og langs
kantstein. Det er foretatt beskjæring ved søppelskur, fellesarealer, felles innganger,
lekeplasser og sittegrupper. Bed er gjødslet og bark erstattet.
Lekeplassene på Toppen og i Lia har fått ny sand og bark.
Styret henstiller til beboerne om ikke å gå, sykle, dra barnevogner eller liknende
gjennom borettslagets opparbeidede bed. Styret henstiller til beboere å respektere
båndtvang på hunder og å ta opp avføring fra hunder og katter.
I 2018 fikk borettslaget kr 106 000 i støtte fra USBL miljøfond. Beløpet ble brukt til
oppgradering av lekeplassen/møteplassen i Åsen.
Borettslaget har også fått innvilget støtte fra Oslo Kommunes områdesatsning
på kr 200 000. Disse midlene planlegges brukt til oppgradering av uteplassene på
Toppen.
17. Butikken
De senere år har det blitt utført betydelig vedlikehold av butikken. Ventilasjon og
kjølemotorer er skiftet og det er laget et nytt kjølerom. Toalett og vaskerom er
oppgradert. Høsten 2018 ble rampen til butikken utvidet slik at man ikke lenger har
problemer med å motta varer fra store biler.
Det har kommet inn nye eiere fra 01.12.2018.
18. Trefelling
I forbindelse med utbedring av veien i Asperudlia, ble det felt 3 store furutrær. I
forbindelse med utvidelse av rampen til butikken ble det felt 2 bjørketrær. Det er
fremdeles mange som ønsker å få fjernet trær. Dette vurderes av styret hvert år.
19. Vaskeriet
På generalforsamlingen i 2018 ble det vedtatt å legge ned vaskeriet på Toppen.
Sommeren 2018 gikk tørketrommelen i stykker og vaskeriet ble stengt. Lokalet skal i
forbindelse med vindusutskiftingen i 2019 brukes til lager og kantine.
20. Parkeringskontroll i borettslaget
P-service er vår kontraktspartner når det gjelder kontroll av parkering.
21. Elbil
I 2016 ble det opprettet tre ladepunkter for el-bil. Borettslaget fikk kr. 30 000 i støtte fra
kommunen til ladestasjonene under forutsetning av at ladestasjonene er tilgjengelige
for alle og skal drives i minimum 5 år. Netto kostnad kom på kr. 72 066.
Per 31.12.2018 var det 28 andeler som var tilsluttet el-bilordningen.
Fra 15.4.2018 ble avregning av el-forbruk individualisert.
22. Vaktmestertjenester
Christiania Forvaltning og Eiendom (CFE) er engasjert som vårt vaktmesterselskap.
CFE utfører også snørydding og vårrengjøring i borettslaget. Dessuten påtar de seg
vedlikeholdsoppdrag etter bestilling fra styret.

9

23. Dugnad og sosiale aktiviteter
Naboutvalgene (NU) har vært ansvarlig for organisering og gjennomføring av 2
dugnader i perioden. Det har vært godt oppmøte til dugnadene og til mottak av avfall
ved kontainerne. Under vår- og særlig høstdugnaden, har skråninger, busker og trær
langs gangveiene blitt stelt og beskåret.
I tillegg til det viktige arbeidet som blir utført på dugnadene er dette en arena for
beboere til å bli kjent med hverandre og med borettslaget. På møtene mellom NU og
styret drøftes blant annet hvordan vi bedre kan bevisstgjøre beboerne om viktigheten
av å være med på dugnadene.
NU har i perioden også arrangert julegrantenningen i borettslaget.
Styret har bistått i den praktiske gjennomføringen der dette har vært ønskelig.
24. Skrotinnsamling
Det har vært avholdt to skrotinnsamlinger i borettslaget i perioden. Kostnadene for
dette kom på om lag kr 37.000 totalt.
25. Asperud Arena
Borettslaget har hatt mindre utgifter til vedlikehold gjennom 2018. Forsøk på islegging
mislyktes dessverre. Granulat og kunstgress er isolasjon mot bakken og det trengs
lengre perioder med sterk frost for å få til god islegging.
26. Oppfølging av Oslo Kommune/Boligbygg som andelseier
Styret har brukt ressurser og hatt god kontakt med Boligbygg om utfordringer med
deres andeler i borettslaget.
27. Altibox
Borettslaget har avtale med Altibox. Alle husstander har fått nye dekodere.
Vi håper at borettslaget fortsatt kan styres med samme entusiasme som før. Til dette trengs
stadig interesserte beboere som er villige til å ta i et tak både i styret, naboutvalgene og
valgkomiteen. Det er en del arbeid forbundet med å påta seg verv i borettslaget, men det er
hyggelig og lærerikt.

Godkjent av styret på styremøte den 4. mars 2019

Karin Mortensen
Styreleder

Tor Atle Gjerde
Nestleder

Harry Johan Amundsen
Styremedlem

Michael B. Lensing
Styremedlem

Yngve Johannessen
Styremedlem

Salim El Moussaoui
Styremedlem

Jan-Erich Raastad
Styremedlem

500 000

150 000

Tak over dører

Garasjer

260 000

10 500 000

450 000

Tillegg

Sum

600 000

1 076 238

1 850 419

7 425

-

200 000

Kjølerom til butikken
Viftemotorer Åsen og
Toppen
Postkasser

416 238

279 224

100 000

78 968

119 710

20 325

589 862

Asfaltering

1 000 000

1 000 000

Vinduer og dører

Setningsskader

600 000

2 500 000

660 000

192 307

2 000 000

259 064

79 100

500 000

340 000

224 434

Utført 2015 Utført 2016

300 000

Viftemotorer i Lia

Oppganger

Prosjekt:
Fjerning av
varmtvannsmålere
Radiator-vann- og
rørinspeksjon
Reparasjon av
radiatorer
Elkontroll

Lånt i 2016
/kostnadsramme

Tabell nr. 1 til punkt 6 i årsmeldingen

4 867 810

6 750

318 608

32 450

1 718 218

1 786 789

65 513

749 659

181 213

8 610

1 127 515

-

-

-

100 000

-

-

-

-

-

704 250

160 199

156 006

-

7 060

Utført 2017 Utført 2018

8 921 982

-

423 663

666 750

279 224

100 000

397 576

152 160

20 325

1 718 218

589 862

2 750 103

225 712

1 097 972

260 313

240 104

Total brukt

114 288

902 028

239 687

59 896

1 578 018

260 000

26 337

-66 750

-79 224

-

602 424

-2 160

479 675

-718 218

10 138

-250 103

Rest

1 578 000

600 000

480 000

498 000

Videreføres
til 2019
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Sum
80 000 000

1 000 000
1 000 000

Tillegg

1 000 000

Utbedring av vei i Asperudlia 76-90

500 000

2 500 000

2 000 000

2 000 000

15 000 000

5 000 000

5 000 000

45 000 000

Rehab. Av ventilasjon i blokkene

Inngangspartier i Lia

Søppelrom og søppelkontainere

Utbedring av teglveggen i Åsen

Garasjedekke på Toppen

Vinduer blokker og lavblokker

Maling Toppen 64-69

Balkonger/blokker og lavblokker

Rekkehus/trehus

Prosjekt 2018 til 2022

6 982 145

964 461

1 451 623

-

-

-

1 824 292

700 000

1 915 450

16 944

109 375

6 982 145

964 461

1 451 623

-

-

-

1 824 292

700 000

1 915 450

16 944

109 375

Utført 2018,
Kostnadsramme låneopptak
totalt/budsjett
10 000 000 Total brukt

Tabell nr. 2 til punkt 7 i årsberetningen

72 017 855

35 539 Avsluttet 2018

-451 623 Avsluttet 2018

500 000

2 500 000

2 000 000

175 708 Avsluttet 2018

14 300 000

3 084 550 Avsluttet 2018

4 983 056

44 890 625

Rest
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Tabell nr. 3 til punkt 13 i årsberetningen
Utført arbeid 2014 - 2018, planlagt 2019-2022
Prosjekt og vedlikehold
2014 Ny garasjeport Lia taket
2015 Ny garasjeport Toppen
2015 Nye garasjeporter Lia plan 1 og 2
2015 Nye postkasser
2015 Vask av balkonger
2015 Skifte av dører og vinduer
2015 Skifte avtrekksvifemotorer i småhus og rekkehus

2016 Maling av balkonger etter vask
2016 Organisert skifte av sikringsskap hos beboere
2016 Fjerning av varmtvannsmålere
2016 Skifte av dører og vinduer
2016 Oppgradering butikk, kjøling og kuldeanlegg

Kommentar

Varighet
10 år
10 år
10 år
Ubegrenset

Utføres igjen i 2018/2019
Dette arbeid har blitt utført
løpende

35 år
20 år

Utføres igjen i 2018/2019
Beboere har ansvar for
sikringsskapene sine
Det viste seg at målerne var
årsak til lekkasje
35 år
20 år

2017 Installasjon av 3 el-bil-plaser

2017
2017
2017
2017

Maling av oppganger
Nye lys i oppgangene
Utbedring av inngangspartier AL84-86
Utbedring av setningsskade AÅ40 og AÅ52

2017 Ettersyn av radiatorer startet i 2016
2017 Skiftet heis i AT68
2017 Nye dører i blokkene startet
2017 Skiftet sikringsskap i blokkene
2017 Skifte av dører og vinduer

2018 Maling av AT64-69
2018 Oppussing av AT68 inkl lys og låser
2018 Skifte av dører og vinduer
2018 Afaltering av p-plassen Toppen
2018 Utvidelse av rampen ved butikken
2018 Utbedring av vei Lia76-90

Det trengs også løpende
renhold av vegger for å holde
oppgangene pene. Dette er
beboers ansvar.
10 år
25 år
20 år
25 år
Ettersyn avradiatorer for å
forebygge vannlekkasjer
20 år
Resten av dørene skal byttes i
2019
35 år
Oppgradert til dagens
kravspesifikasjoner
Dette arbeid har blitt utført
løpende
35 år
Vegger og balkonger ble
malt.
Malt, satt på plater på
vegger.
Dette arbeid har blitt utført
løpende
Lagt ny membran og laget ny
avrenning
Utvidet rampen med 1 m.
Utvidet veien, asfaltert og
lagt ny kantstein

10 år
15 år
35 år
20 år
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2018 Utbedring av vei Åsen 1-15
2018 Skifte av ventliasjonsmotorer i blokkene
2018 Rens av ventilasjonskanaler i blokkene

2018 Montering av tappekraner på utekraner
2019
2019
2019
2019

Skifte av fjernvarmevarmemålere
Skifte av resterende gamle vinduer og dører
Skifte av resterene dører i blokkene
Skifte av utgangsdører i blokkene

2019 Maling av balkonger
2019 Skifte og utbedring av søppelrom/konatinere
2019 Maling av dekke på inngangspartier 2. et. i Åsen

Laget avrenn pga problemer
når det er mye nedbør.
20 år
20 år
Tappekraner for å hindre
vannlekkasjer. Betalt av
beboere.
Avtale med Brunata AS
Skiftet i blokker og småhus
Skiftet i blokker og småhus
Skiftet i blokker og småhus
Balkongene bør males jevnlig
for å hindre
vanngjennomtrenging og rust
i armeringsjern.

2020/2022 Skifte tak på rekkehusene
2020/2022
2020/2022
2020/2022
2020/2022

Skifte av dører og vinduer i rekkehusene
Male rekkehusene, herunder skifte av panel
Male boder, herunder skifte av panel
Male panel inngangspartier

Utbedre setningsskader i Åsen/AÅ40 og 52 utført i
2020/2022 2017
2020/2022 Resterende utbedring av inngangspartier 2. et i AL

2020/2022 Montere tak over dører som er værutsatt

10 år
35 år
35 år
35 år

8 år
20 år

25 år
Skifte av resterende
vinduer/dører fra 1980--

35 år
10 år
10 år
10 år

Gjelder tegl-gavlene. Det har
vist seg at armeringen ruster. 25 år
20 år
Tak over dører vil forebygge
råteskader på dørene

25 år
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Til generalforsamlingen i Asperud Borettslag

Uavhengig revisors beretning
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert borettslaget Asperud Borettslags årsregnskap som viser et underskudd på kr 3 884 071.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap og oppstilling over endring av
disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av borettslagets finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i
Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter
i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi
er uavhengige av borettslaget slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske plikter i
samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig
som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra
årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Øvrig informasjon omfatter også budsjettall som er
presentert sammen med årsregnskapet.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige
informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å
vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap
vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig
feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon
er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.
Styrets ansvar for årsregnskapet
Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at
det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen
er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som
ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til borettslagets evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for
årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
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Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som
inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en
revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke
vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede
feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan
forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver
vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:


identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike
risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er
høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære
samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.



opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en
mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll.



evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene
og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.



konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved
avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om
borettslagets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet,
kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i
årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår
konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen
for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at borettslaget
ikke fortsetter driften.



evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og
hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i
løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om andre lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som
ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har
oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av borettslagets
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 26. mars 2019
KPMG AS

Anna Pettersen
Statsautorisert revisor
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Disponible midler
Regnskap
2018

Regnskap
2017

4 194 778

8 834 567

-3 884 071
197 945
-95 642
6 366 740

-840 275
197 945
0
-3 997 460

B. Årets endring disponible midler

2 584 972

-4 639 789

C. Disponible midler

6 779 750

4 194 778

9 562 066
-2 782 316

6 004 907
-1 810 129

6 779 750

4 194 778

A. Disponible midler fra foregående årsregnskap
B. Endring i disponible midler
Årets resultat
Tilbakeføring av avskrivning
Kjøp / salg anleggsmidler
Opptak/avdrag langsiktig gjeld

Spesifikasjon av disponible midler:
Omløpsmidler
Kortsiktig gjeld
C. Disponible midler

Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet.
De defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld.
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Resultatregnskap 2018 Asperud Borettslag
Regnskap
2018

Regnskap
2017

Budsjett
2018

Budsjett
2019

1
1

14 992 318
72 000
15 064 318

14 813 489
72 000
14 885 489

14 956 000
72 000
15 028 000

15 129 000
72 000
15 201 000

2
3

105 609
297 100
402 709

0
84 435
84 435

0
73 000
73 000

0
230 000
230 000

15 467 027

14 969 924

15 101 000

15 431 000

4
4

66 961
474 900

63 450
450 000

63 000
450 000

63 000
450 000

12

197 945

197 945

200 000

198 000

1 622 074
2 493 778
75 061
75 504
10 473 406
16 293
416 262
159 097
24 962
917 387
0
102 300
1 430 025
66 828

1 255 622
2 320 992
0
88 283
7 426 632
16 259
406 506
24 899
113 070
901 291
600
115 155
1 629 301
33 074

1 432 000
2 499 000
65 000
46 000
2 314 000
15 000
416 000
45 000
21 000
938 000
1 000
103 000
1 550 000
47 000

1 586 000
2 738 000
65 000
43 000
1 205 000
17 000
429 000
175 000
32 500
940 000
0
102 500
1 288 000
57 000

Sum kostnad

18 612 782

15 043 078

10 205 000

9 389 000

Driftsresultat

-3 145 755

-73 155

4 896 000

6 042 000

320 271
1 058 587

385 943
1 153 063

200 000
1 020 000

200 000
1 600 000

738 317

767 120

820 000

1 400 000

Årsresultat

-3 884 071

-840 275

4 076 000

4 642 000

Overført til/fra annen egenkapital
SUM OVERFØRINGER

-3 884 071
-3 884 071

-840 275
-840 275

0
0

0
0

Note

INNTEKT
Leieinntekt
Innkrevd felleskostnad
Leie forretningslokaler
Sum leieinntekt
Annen inntekt
Tilskudd
Diverse inntekt
Sum annen inntekt

Sum inntekt
KOSTNAD
Lønnskostnad
Lønnskostnad
Styrehonorar
Av- og nedskrivning
Avskrivning
Driftskostnad
Kostnad eiendom/lokale
Kommunale avgifter/renovasjon
Lisenser, leie av maskiner ol.
Verktøy, inventar og driftsmateriell
Reparasjon og vedlikehold
Revisjonshonorar
Forretningsførerhonorar
Andre honorar
Kontorkostnad
TV/bredbånd
Kostnad trans.midl/arb.mask/utstyr
Kontingent og gaver
Forsikring
Andre kostnader

5
6
7
8
9
10

11

FINANSPOSTER
Renteinntekt
Rentekostnad

Netto finansposter
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Balanse 2018 Asperud Borettslag
Note

2018

2017

EIENDELER
Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Tomter
Bygninger
Garasjer
Andre driftsmidler

12
12
12
12

3 137 743
138 435 324
7 533 709
835 772

3 137 743
138 435 324
7 533 709
938 075

Finansielle anleggsmidler
Aksjer og andeler

13

5 100

5 100

149 947 648

150 049 951

248 435
505 923
274 419
1 254 149
44 234

149 353
70 565
84 021
323 375
216 099

Bankinnskudd og kontanter
Innestående bank

7 234 905

5 161 494

Sum omløpsmidler

9 562 066

6 004 907

159 509 714

156 054 858

Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Fordringer
Restanse felleskostnader
Kundefordringer
Fordringer skader
Andre kortsiktige fordringer
Forskuddsbetalte kostnader

14

SUM EIENDELER

127 Asperud Borettslag Org. nr 950010398

19

Balanse 2018 Asperud Borettslag
2018

2017

Innskutt egenkapital
Andelskapital
Sum innskutt egenkapital

34 100
34 100

34 100
34 100

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

34 910 782
34 910 782

38 794 853
38 794 853

18

34 944 882

38 828 953

15

57 642 526
64 139 990
121 782 516

51 275 786
64 139 990
115 415 776

146 125
1 658 171
0
52 352
925 668
2 782 316

44 700
1 029 604
0
8 429
727 396
1 810 129

Sum gjeld

124 564 832

117 225 905

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

159 509 714

156 054 858

121 782 516

115 415 776

Note

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital

Sum egenkapital
Gjeld
Langsiktig gjeld
Pantegjeld
Borettsinnskudd
Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Forskuddsbetalt felleskostnad
Leverandørgjeld
Skyldig off. myndigheter
Påløpne renter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

16

Pantstillelser

17

Sted:_______________________

Dato:_______________

Karin Mortensen
Styreleder

Harry Johan Amundsen
Styremedlem

Yngve Johannessen
Styremedlem

Salim El Moussaoui
Styremedlem

Tor Atle Gjerde
Styremedlem

Jan-Erich George Raastad
Styremedlem
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Balanse 2018 Asperud Borettslag

Michael B. Lensing
Styremedlem
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Noter årsregnskap 2018 Asperud Borettslag

Note 0 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk og etter forskrift om
årsregnskap og årsberetning for borettslag.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig
gjeld.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående.
Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris
som overstiger kr 50.000,-. Avskrivningssats for bygninger er satt til null i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag.
Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader,
mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidler og avskrives ihht driftsmidlets levetid.
Driftsinntekter
Felleskostnader bokføres og inntektsføres i takt med opptjening.
Inntektsføring ved salg av varer/tjenester skjer på leveringstidspunktet.
Tjenester inntektsføres etter hvert som de opptjenes.
Skattetrekk
Ved lønnskjøring overføres skattetrekk til en felles skattetrekkskonto i Usbl.
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Noter årsregnskap 2018 Asperud Borettslag

Note 1 - Innkrevde felleskostnader
3600 Innkrevde felleskostn. drift
3609 Leie parkering
3617 Vask av oppganger
3618 El-bil inntekter
3650 Innkrevde felleskostn. renter
3660 Innkrevde felleskostn. avdrag
3605 Leie forretningslokaler
Sum

2018

2017

8 805 620
846 280
201 078
44 427
1 020 901
4 074 012
72 000

13 907 136
855 568
50 785
0
0
0
72 000

15 064 318

14 885 489

2018

2017

3 450
33 650
260 000

9 800
36 500
38 135

297 100

84 435

2018

2017

66 961
474 900

63 450
450 000

541 861

513 450

Note 2 - Tilskudd
Tilskuddet gjelder Usbl Bomiljøfondet.

Note 3 - Andre driftsinntekter
3955 Fellesvaskeri
3957 Salg av nøkler og portåpnere
3990 Andre driftsinntekter
Sum
Konto 3990 gjelder tilskudd til oppussing av Asperudtoppen 68 fra Oslo Boligbygg.

Note 4 - Lønnskostnader og styrehonorar
5400 Arbeidsgiveravgift
5330 Honorar tillitsvalgte fra lønnssystemet
Sum

Personalkostnader omfatter lønns- og personalkostnader, samt arbeidsgiveravgift. Antall årsverk sysselsatt: 0
Borettslaget er ikke pliktig å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
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Noter årsregnskap 2018 Asperud Borettslag

Note 5 - Kostnad eiendom/ lokaler
6310 Faste kostnader innleid vaktmestertjeneste
6360 Annet renhold
6361 Fast renhold
6362 Skadedyrutryddelse
6390 Strøm El-bil
6391 Snømåking/strøing
6392 Containerleie/tømming
Sum

2018

2017

968 898
20 385
193 406
27 579
45 444
168 438
197 925

952 188
14 336
62 839
53 103
13 297
69 384
90 475

1 622 074

1 255 622

2018

2017

75 061

0

75 061

0

2018

2017

3 568
0
17 435
33 823
0
20 678

649
21 875
6 541
58 694
524
0

75 504

88 283

Note 6 - Lisenser, leie av maskiner ol.
6420 Lisenskostnader
Sum
Gjelder lisens for Lettstyrt.

Note 7 - Verktøy, inventar og driftsmateriell
6500 Verktøy og redskaper
6541 Kontormaskiner
6550 Lyspærer, lysrør, sikringer o.l.
6551 Nøkler, låser, navnskilt, postkasser o.l.
6552 Driftsmateriell
6570 Arbeidstøy
Sum
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Noter årsregnskap 2018 Asperud Borettslag

Note 8 - Reparasjoner og vedlikehold
2018

2017

250 238
125 660
160 199
539 878
160 496
0
33 889
183 836
418 231
0
4 764
31 571
26 000
235 788
0
1 935 853
0
0
117 725
109 375
16 944
1 915 450
1 824 292
0
1 451 623
931 595

397 921
76 902
849 865
193 559
930 872
90 380
1 174 107
143 282
361 285
5 136
0
28 194
6 000
411 250
1 850
861 894
-4 838
318 608
1 503 360
0
0
0
0
21 600
55 405
0

10 473 406

7 426 632

6601 Vedlikehold bygg
6602 Vedlikehold VVS
6603 Vedlikehold elektro
6605 Vedlikehold fellesanlegg
6608 Vedlikehold varmeanlegg
6610 Andre vaktmestertjenester
6611 Vedlikehold heiser
6613 Vedlikehold parkeringsplass og garasjer
6614 Vedlikehold uteområde
6616 Vedlikehold vaskeri
6620 Vedlikehold utstyr
6621 Vedlikehold tekniske anlegg
6630 Egenandel forsikring
6641 Malerarbeider
6642 Snekkerarbeid
6643 Glassarbeid/Vindu
6644 Fasade/balkonger
6646 Mur, betong og grunnarbeid
6648 Vedlikehold dører og vindu
6650 Rehab. rekkehus/trehus
6660 Rehab. balkonger i betong
6663 Maling av AT64-69
6666 Rehab. garasjedekke på Toppen garasje
6690 Rehab. inngangsparti i Lia
6691 Nye ventilasjonsmotorer i blokkene
6692 Utbedring av vei i AL76-90
Sum

Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygning.

Note 9 - Revisjonshonorar
6700 Revisjonshonorar
Sum
Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon.
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2018

2017

16 293

16 259

16 293

16 259
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Noter årsregnskap 2018 Asperud Borettslag

Note 10 - Andre honorar
6714 Tilleggstjenester forretningsfører
6720 Juridisk honorar
6750 Vakthold
Sum

2018

2017

11 066
7 500
140 531

711
24 188
0

159 097

24 899

2018

2017

0
30 427
4 384
23 902
1 809
431
4 039
1 835
3

1 200
19 727
2 933
2 300
1 233
866
4 523
285
8

66 828

33 074

Note 11 - Andre kostnader
7717 Aktivitetstilskudd
7718 Fellesarrangement
7719 Møter, div styret
7720 Generalforsamling/Årsmøte
7770 Betalingskostnader
7771 Andre gebyrer
7773 Omkostninger innkreving
7790 Andre kostnader
7795 Husleietap
Sum
Konto 7720 gjelder blant annet honorar for ekstraordinær generalforsamling.
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Noter årsregnskap 2018 Asperud Borettslag

Note 12 - Varige driftsmidler
Garasje Fjernvarmemålere

Tomt Boligeiendom

Ballbinge El-bil ladere 3
stk
898 750
93 750
0
0
0
0

Anskaffelseskost pr.01.01 :
Årets tilgang :
Årets avgang :

3 137 743
0
0

138 435 324
0
0

7 533 709
0
0

1 925 243
0
0

Anskaffelseskost pr.31.12:

3 137 743

138 435 324

7 533 709

1 925 243

898 750

93 750

0
0

0
0

0
0

1 657 214
0

499 305
0

21 094
0

3 137 743

138 435 324

7 533 709

268 029

399 445

72 656

0
1986

0
1981

0
1981

128 653
2006
15

59 917
2010
15

9 375
2016
10

Akkumulerte avskrivninger pr.31.12:
Akkumulerte nedskrivninger pr.31.12:
Bokført verdi pr.31.12:
Årets avskrivninger :
Anskaffelsesår :
Antatt levetid i år :

Opplegg strøm
el-bil ladere
Anskaffelseskost pr.01.01 :
Årets tilgang :
Årets avgang :

0
95 642
0

Anskaffelseskost pr.31.12:

95 642

Akkumulerte avskrivninger pr.31.12:
Akkumulerte nedskrivninger pr.31.12:

0
0

Bokført verdi pr.31.12:

95 642

Anskaffelsesår :
Antatt levetid i år :

2018
5

Borettslagets eiendommer er forsikret i Gjensidige. Polisenr. 56705597.
Borettslaget eier tomten. Tomtens areal er 67 550 kvm. G.nr 189, b.nr 288, 292, 293 og 294

Note 13 - Aksjer og andeler
Borettslaget har 34 aksjer i Multinett AS à kr. 150,-

Note 14 - Andre kortsiktige fordringer
1570 Andre kortsiktige fordringer
1575 Utlån bad, beboer
Sum
Konto 1570 gjelder varmeregnskap. Avregning til beboere blir produsert våren 2019.
Konto 1575 gjelder utlån til beboer for rehabilitering av bad.
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2018

2017

937 129
317 021

0
323 375

1 254 149

323 375
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Note 15 - Langsiktig gjeld
Kreditor:
Lånenummer:
Lånetype:
Opptaksår:
Rentesats:
Beregnet innfridd:
Opprinnelig lånebeløp:
Lånesaldo 01.01:
Avdrag i perioden:
Opptak i perioden:
Lånesaldo 31.12:
Saldo 5 år frem i tid:

Handelsbanken
94987023834
Annuitet
2018
1.95 %
15.07.2029

Handelsbanken
94987023826
Annuitet
2018
1.95 %
15.10.2030

DNB BANK ASA
12132535904
Annuitet
2016
2%
24.01.2018

10 000 000
0
408 740
10 000 000
9 591 260

51 359 362
0
3 308 096
51 359 362
48 051 266

58 228 000
51 275 786
51 275 786
0
0

5 299 063

29 067 039

0

Ant. andeler

Andel gjeld 31.12

Sum fellesgjeld

2
13
4
10
45
12
3
8
27
26
13
17
40
1
9
7
22
1
1
1

262 377
198 535
189 654
180 822
179 526
175 781
174 343
172 518
166 182
153 413
151 878
146 117
135 413
124 949
123 365
116 452
107 476
103 012
102 723
98 883

524 754
2 580 955
758 616
1 808 220
8 078 670
2 109 372
523 029
1 380 144
4 486 914
3 988 738
1 974 414
2 483 989
5 416 520
124 949
1 110 285
815 164
2 364 472
103 012
102 723
98 883

Langsiktig gjeld

Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 94987023826
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Langsiktig gjeld

Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 94987023834

22
1
8
4
27
8
6
1
2

98 691
98 115
94 083
91 971
90 531
87 027
77 523
75 387
73 251

2 171 202
98 115
752 664
367 884
2 444 337
696 216
465 138
75 387
146 502

2
13
4
10
45
12
3
8
27
26
13
17
40
1
9
7
22
1
1
1
22
1
8
4
27
8
6
1
2

52 372
39 629
37 856
36 093
35 834
35 087
34 800
34 435
33 171
30 622
30 316
29 166
27 029
24 940
24 624
23 244
21 453
20 562
20 504
19 738
19 699
19 584
18 779
18 358
18 070
17 371
15 474
15 048
14 621

104 744
515 177
151 424
360 930
1 612 530
421 044
104 400
275 480
895 617
796 172
394 108
495 822
1 081 160
24 940
221 616
162 708
471 966
20 562
20 504
19 738
433 378
19 584
150 232
73 432
487 890
138 968
92 844
15 048
29 242
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Note 16 - Annen kortsiktig gjeld
2937 Påløpte energikostnader
2966 Innbetalt akonto fjernvarme
2967 Strøm viderebet. kraftselsk.
2968 Fjernvarme videref.kraftselsk.
2969 Administrasjonskostnader varmeregnskap
2979 Andre forskudd
2980 Andre påløpte kostnader
2985 Mellomregning BBL Finans
Sum

2018

2017

690 931
0
0
0
0
1 471
51 126
182 141

0
3 925 692
-227 487
-3 084 873
-50 935
0
0
164 999

925 668

727 396

Note 17 - Pantstillelser
Bokført verdi pr. 31.12.2018
57 642 526
64 139 990

Bokført langsiktig gjeld
Innskuddskapital
Boligselskapets pantesikrede gjeld
Bokført verdi av pantsatt eiendom

121 782 516
149 106 776

Borettsinnskuddet er sikret med pant på kr. 64 495 990,-.Borettsinnskuddet er en del av borettslagets pantsikrede gjeld.
Borettslagets eiendom er stillet som pantesikkerhet.
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Note 18 - Egenkapital
Egenkapital
per 01.01

Endringer

Egenkapital
per 31.12

Innskutt egenkapital
Andelskapital
Sum innskutt egenkapital

34 100
34 100

0
0

34 100
34 100

Opptjent egenkapital
Årets resultat
Sum opptjent egenkapital

38 794 853
38 794 853

-3 884 071
-3 884 071

34 910 782
34 910 782

Sum egenkapital

38 828 953

-3 884 071

34 944 882

Egenkapital
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Vedtekter
for
Asperud Borettslag

org nr 950 010 398

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 18. april 1980, med senere
endringer og sist 5. mai 2017.
1

INNLEDENDE BESTEMMELSER

1-1 Formål
Asperud borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen
bolig i lagets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med denne.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold
(1) Borettslaget ligger i Oslo kommune og har forretningskontor i Oslo kommune.
(2) Borettslaget er tilknyttet Boligbyggelaget USBL som er forretningsfører.
2

ANDELER OG ANDELSEIERE

2-1 Andeler og andelseiere

(1) Andelene skal være på kroner 100.
(2) Bare andelseiere i boligbyggelaget og bare fysiske personer (enkeltpersoner) kan være
andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie mer enn en andel.
(3) Uansett kan staten, en fylkeskommune eller en kommune til sammen eie inntil 10 % av
andelene i borettslaget i samsvar med borettslagslovens § 4-2 (1). Det samme gjelder selskap
som har til formål å skaffe boliger og som blir ledet og kontrollert av stat, fylkeskommune eller
kommune, stiftelse som har til formål å skaffe boliger og som er opprettet av staten, en
fylkeskommune eller kommune og selskap, stiftelse eller andre som har inngått samarbeidsavtale
med stat, fylkeskommune eller kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte.
(4) Andelseierne skal få utlevert et eksemplar av borettslagets vedtekter.

2-2 Sameie i andel
(1) Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i andel.
(2) Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som bruksoverlating hvis en eller flere av
sameierne ikke bor i boligen, jfr vedtektenes pkt 4-2.

2-3 Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier
(1) En andelseier har rett til å overdra sin andel, men erververen må godkjennes av borettslaget
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for at ervervet skal bli gyldig overfor borettslaget.
(2) Borettslaget kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal nekte godkjenning
dersom ervervet vil være i strid med pkt 2 i vedtektene.
(3) Nekter borettslaget å godkjenne erververen som andelseier, må melding om dette komme
fram til erververen senest tyve dager etter at søknaden om godkjenning kom fram til
borettslaget. I motsatt fall skal godkjenning regnes som gitt.
(4) Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt eller det er rettskraftig
avgjort at erververen har rett til å erverve andelen.
(5) Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med en eller flere nye erververe for betaling
av felleskostnader til ny andelseier er godkjent, eller det er rettskraftig avgjort at en ny andelseier
har rett til å erverve andelen.
3

FORKJØPSRETT

3-1 Hovedregel for forkjøpsrett
(1) Dersom andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget og dernest de øvrige andelseierne i
boligbyggelaget forkjøpsrett.
(2) Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende når andelen overdras til ektefelle, til andelseierens
eller ektefellens slektning i rett opp- eller nedstigende linje, til fosterbarn som faktisk står i
samme stilling som livsarving, til søsken eller noen annen som i de to siste årene har hørt til
samme husstand som den tidligere eieren. Forkjøpsretten kan heller ikke gjøres gjeldende når
andelen overføres på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem
overtar andelen etter bestemmelsene i husstandsfellesskapslovens § 3.
(3) Styret i borettslaget skal sørge for at de som er nevnt i første ledd får anledning til å gjøre
forkjøpsretten gjeldende og på deres vegne gjøre retten gjeldende innen fristen nevnt i
vedtektenes pkt 3-2, jfr borettslagslovens § 4-15, første ledd.

3-2 Frister for å gjøre forkjøpsrett gjeldende

Fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende er tyve dager fra borettslaget mottok melding om at
andelen har skiftet eier, med opplysning om pris og andre vilkår. Fristen er fem hverdager
dersom borettslaget har mottatt skriftlig forhåndsvarsel om at andelen kan skifte eier, og varselet
har kommet fram til laget minst femten dager, men ikke mer enn tre måneder, før meldingen om
at andelen har skiftet eier.

3-3 Nærmere om forkjøpsretten
(1) Ansiennitet i borettslaget regnes fra dato for overtakelse av andelen. Står flere andelseiere i
borettslaget med lik ansiennitet, går den med lengst ansiennitet i boligbyggelaget foran.
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(2) Dersom ingen andelseiere i borettslaget melder seg utpeker boligbyggelaget hvilken
andelseier i boligbyggelaget som skal få overta andelen.
(3) Andelseier som vil overta ny andel, må overdra sin andel i laget til en ny andelseier. Dette
gjelder selv om andelen tilhører flere.
(4) Forkjøpsretten skal kunngjøres i en avis som er vanlig lest på stedet, på boligbyggelagets
nettsider, ved oppslag i borettslaget eller på annen egnet måte.
4

BORETT OG BRUKSOVERLATING

4-1 Boretten
(1) Hver andel gir enerett til å bruke en bolig i borettslaget og rett til å nytte fellesarealer til det
de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene.
(2) Andelseieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten styrets samtykke.
(3) Andelseieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig aktsomhet.
Bruken av boligen og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade
eller ulempe for andre andelseiere.
(4) En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på eiendommen som er
nødvendige på grunn av funksjonshemming hos en bruker av boligen. Godkjenning kan ikke
nektes uten saklig grunn.
(5) Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Selv om det er vedtatt forbud mot
dyrehold, kan styret samtykke i at brukeren av boligen holder dyr dersom gode grunner taler for
det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen.

4-2 Bruksoverlating
(1) Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre utover
det som følger av annet og tredje ledd.
(2) Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen dersom:
- andelseieren selv eller andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende
linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen, har bodd i boligen i minst ett av de siste
to årene. Andelseierne kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for opp til tre år.
- andelseier er en juridisk person.
- andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste,
sykdom eller andre tungtveiende grunner.
- et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller
nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen.
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- det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68 eller
husstandsfellesskapslovens § 3, andre ledd.
Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det. Godkjenning kan
nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier. Har laget ikke sendt svar på skriftlig søknad
om godkjenning av bruker innen en måned etter at søknaden har kommet fram til laget, skal
brukeren regnes som godkjent.
(3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten
godkjenning.
(4) Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget.

5

VEDLIKEHOLD

5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt

(1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til,
i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer, rør, sikringsskap fra og med første
hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive
vannklosett, varmtvannsbereder og vask, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og
vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.
(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt som rør,
sikringsskap fra og med første overbelastningsvern/inntakssikring, ledninger med tilbehør,
varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker,
apparater, tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og
innvendige dører med karmer.
(3) Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendig kloakkledning både
til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles-/hovedledning. Andelseier skal også
rense eventuelle sluk på verandaer, balkonger o l.
(4) Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr.
(5) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved
innbrudd og uvær.
(6) Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å utbedre, plikter
andelseieren straks å sende melding til borettslaget.
(7) Borettslaget og andre andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av at andelseieren
ikke oppfyller pliktene sine, jfr borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15.

42

5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt
(1) Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt plikten
ikke ligger på andelseierne. Skade på bolig eller inventar som tilhører laget, skal laget utbedre
dersom skaden følger av mislighold fra en annen andelseier.
(2) Felles rør, herunder fjernvarme, ledninger, kanaler, herunder takvifter, og andre felles
installasjoner som går gjennom boligen, skal borettslaget holde ved like. Borettslaget har rett til å
føre nye slike installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til vesentlig ulempe for
andelseieren.
(3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder nødvendig
utskifting av termoruter, og ytterdører til boligen eller reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag,
bærende veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende
konstruksjoner med unntak av varmekabler.
(4) Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin vedlikeholdsplikt,
herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres
slik at det ikke er til unødig ulempe for andelseieren eller annen bruker av boligen.
(5) Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke oppfyller pliktene
sine, jfr borettslagslovens § 5-18.

6

PÅLEGG OM SALG OG FRAVIKELSE

6-1 Mislighold
Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. Som mislighold
regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk
eller overlating av bruk og brudd på husordensregler.

6-2 Pålegg om salg
(1) Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan borettslaget
pålegge vedkommende å selge andelen, jfr borettslagslovens § 5-22, første ledd. Advarsel skal gis
skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir laget rett til å kreve andelen solgt.

6-3 Fravikelse

Medfører andelseierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse
av eiendommen, eller er andelseierens eller brukerens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse
for eiendommenes øvrige andelseiere eller brukere, kan styret kreve fravikelse fra boligen etter
tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.
7

FELLESKOSTNADER OG PANTESIKKERHET
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7-1 Felleskostnader
(1) Felleskostnadene betales hver måned. Borettslaget kan endre felleskostnadene med en
måneds skriftlig varsel.
(2) For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren den til en hver tid
gjeldende forsinkelsesrente etter lov av 17. desember 1976 nr 100.

7-2 Borettslagets pantesikkerhet
For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagforholdet har laget panterett i
andelen foran alle andre heftelser. Pantekravet er begrenset til en sum som svarer til to ganger
folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet da tvangsdekning besluttes gjennomført.
8

STYRET OG DETS VEDTAK

8-1 Styre og naboutvalgt
(1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og fire til seks andre medlemmer
og minst to varamedlemmer.
(2) Det er ikke krav om at styreleder er andelseier i laget. Styrets øvrige medlemmer skal være
andelseiere i laget. Det gjelder for varamedlemmer.
(3) Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år med mindre
generalforsamlingen fastsetter annen tjenestetid. Varamedlemmer velges for ett år. Styreleder,
styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.
(4) Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styreleder ved særskilt
valg. Styret velger nestleder blant sine medlemmer.
(5) Ved valg av styremedlemmer bør andelseiere ikke ha uoppgjorte ting av økonomisk karakter
så som husleierestanse eller andre ekstraordinære økonomiske forpliktelser overfor borettslaget.
(6) Laget skal ha tre naboutvalg, ett for hvert av lagets delfelt, som skal bestå av inntil 5
medlemmer.
(7) Funksjonstiden for utvalgene skal være ett år. Medlemmene i utvalgene kan gjenvelges.
Naboutvalgene velges blant og av andelseierne i de enkelte delfelt. Likevel kan maksimalt to
medlemmer av naboutvalget være framleietakere. Utvalgene velger innen sin midte utvalgets
kontaktperson.

Ikrafttredelse
Endringene trer i kraft til neste ordinær generalforsamling i 2019.
8-2 Styrets oppgaver
(1) Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak.
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Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.
(2) Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller
forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles. Alle styremedlemmer og varamedlemmer
skal innkalles til styrets møter, og har møte-, forslags- og talerett.
(3) Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av de frammøtte
styremedlemmene, og sendes alle styremedlemmer og varamedlemmer.

8-3 Styrets vedtak
(1) Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. Vedtak
kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør
møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må
likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.
(2) Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med minst to tredjedels flertall,
fatte vedtak om:
1. ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene
i laget går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold,
2. å øke tallet på andeler eller å knytte andeler til boliger som tidligere har vært benyttet til
utleie, jfr borettslagslovens § 3-2, andre ledd,
3. salg eller kjøp av fast eiendom,
4. å ta opp lån som skal sikres med pant med prioritet foran innskuddene,
5. andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning,
6. andre tiltak som går ut over vanlig forvaltning, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar
eller utlegg for laget på mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene.
(3) Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med mer enn halvparten av de
avgitte stemmer, fatte vedtak om å inngå avtale om fastrente på lån for en periode på mer enn
tre år.

8-4 Representasjon og fullmakt

To styremedlemmer i fellesskap representerer laget utad og tegner dets navn.

9

GENERALFORSAMLINGEN

9-1 Myndighet
Den øverste myndighet i borettslaget utøves av generalforsamlingen.

9-2 Tidspunkt for generalforsamling

(1) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni.
(2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller
minst to andelseiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det og samtidig
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oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

9-3 Varsel om og innkalling til generalforsamling
(1) Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle andelseierne om dato for møtet og om
frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.
(2) Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal være på minst åtte
og høyst 20 dager. Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig kalles inn med kortere
varsel som likevel skal være på minst tre dager. I begge tilfeller skal det gis skriftlig melding til
boligbyggelaget.
(3) I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal et forslag som
etter borettslagsloven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne
behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Saker som en andelseier ønsker
behandlet på ordinær generalforsamling skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om
det etter vedtektenes pkt 9-3 (1).

9-4 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling
1. Godkjenning av årsberetning fra styret.
2. Godkjenning av årsregnskap.
3. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer.
4. Eventuelt valg av revisor.
5. Fastsetting av godtgjørelse til styret.
6. Andre saker som er nevnt i innkallingen.

9-5 Møteledelse og protokoll
Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre generalforsamlingen velger en annen
møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra generalforsamlingen.

9-6 Stemmerett og fullmakt
Hver andelseier har en stemme på generalforsamlingen. Hver andelseier kan møte ved fullmektig
på generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. For en andel
med flere eiere kan det bare avgis en stemme.

9-7 Vedtak på generalforsamlingen
(1) Foruten saker som nevnt i pkt 9-4 i vedtektene kan ikke generalforsamlingen fatte vedtak i
andre saker enn de som er bestemt angitt i innkallingen.
(2) Med de unntak som følger av borettslagsloven eller vedtektene her fattes alle beslutninger av
generalforsamlingen med mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Ved valg kan
generalforsamlingen på forhånd fastsette at den som får flest stemmer skal regnes som valgt.
(3) Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.
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10

INHABILITET, TAUSHETSPLIKT OG MINDRETALLSVERN

10-1 Inhabilitet

(1) Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål der
medlemmet selv eller nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk særinteresse.
(2) Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en avstemning på
generalforsamlingen om avtale med seg selv eller nærstående eller om ansvar for seg selv eller
nærstående i forhold til laget. Det samme gjelder avstemning om pålegg om salg eller krav om
fravikelse etter borettslagslovens §§ 5-22 og 5-23.

10-2 Taushetsplikt

Tillitsvalgte, forretningsfører og ansatte i et borettslag har plikt til å bevare taushet overfor
uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten i laget får vite om noens personlige
forhold. Dette gjelder ikke dersom ingen berettiget interesse tilsier taushet.

10-3 Mindretallsvern
Generalforsamlingen, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi
visse andelseiere eller andre en urimelig fordel til skade for andre andelseiere eller laget.

11

PARKERING OG PARKERINGSHUS

(1) Det er forbudt å parkere motorkjøretøy og tilhengere mv på borettslagets område utover det
som følger av husordensreglene. Med borettslagets område menes også areal som disponeres
av beboerne.
(2) Beboere som eier eller disponerer motorkjøretøy har, i den utstrekning det er ledige
parkeringsplasser, rett til å leie parkeringsplass mot å betale en månedlig leie som fastsettes av
styret. Med beboere menes andelseiere, husstandsmedlemmer og leietakere.
(3) Generalforsamlingen gir nærmere regler om parkering i husordensreglene. Det skal blant
annet gis nærmere regler om gjesteparkering og kortvarig parkering på borettslagets gangveier.
(4) Ved ulovlig parkering på borettslagets område kan styret forordne ileggelse av kontrollavgift
og/eller borttauing for eier/brukers regning.
(5) Borettslaget har godkjent kameraovervåkning av borettslagets parkeringsområder. Styret har
ansvar for at kameraovervåkning foregår i henhold til Datatilsynets regelverk.

12

VEDTEKTSENDRINGER OG FORHOLDET TIL BORETTSLOVENE
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12-1 Vedtektsendringer
(1) Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst to
tredjedeler av de avgitte stemmer.
(2) Følgende endringer av vedtektene kan ikke skje uten samtykke fra boligbyggelaget, jfr
borettslagslovens § 7-12:
- vilkår for å være andelseier i borettslaget.
- bestemmelse om forkjøpsrett til andel i borettslaget.
- denne bestemmelse om godkjenning av vedtektsendringer.

12-2 Forholdet til borettslovene
For så vidt ikke annet følger av vedtektene gjelder reglene i lov om borettslag av 6.6.2003 nr 39,
jfr lov om boligbyggelag av samme dato.

