INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING
Ordinær generalforsamling i Skåreråsen II Borettslag, torsdag
11.april 2013 kl 18:00 på Lørenskoghus 8 etasje i Framtia

TIL BEHANDLING FORELIGGER:
1 KONSTITUERING
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Valg av møteleder
Opptak av navnefortegnelse
Valg av sekretær og to personer til å undertegne protokollen
Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn

2 ÅRSBERETNING FOR 2012
3 ÅRSOPPGJØRET FOR 2012
4 GODTGJØRELSER TIL STYRET og andre tillitsvalgte
5 INNKOMNE FORSLAG
6 VALG AV TILLITSVALGTE
Lørenskog 11.03.2013
I styret for Skåreråsen 2 Borettslag

På generalforsamlingen kan både andelseier og ektefelle/samboende møte, men bare
en kan stemme for andelen, § 7 - 2.
Leier har rett til å møte, men uten stemmerett.
Dersom andelseier ikke kan møte selv på generalforsamlingen, kan han/hun i henhold
til lov om burettslag § 7-3 første ledd møte ved fullmektig. Generalforsamlingen kan
kreve at det fremlegges skriftlig fullmakt fra ektefelle/samboer når andelseieren ikke
selv møter. For å være på den sikre siden er det derfor best å ha med seg skriftlig
fullmakt i slike tilfeller.
 Ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier.
 Navneseddelen leveres i utfylt stand ved inngangen.

Innstilling til saker som skal behandles på ordinær
generalforsamling 11.04.2013
1

KONSTITUERING
Forslag til de enkelte poster blir lagt frem på generalforsamlingen

2

ÅRSBERETNING FOR 2012
Årsberetningen vedlegges, og anbefales godkjent.

3

ÅRSOPPGJØRET FOR 2012
3.1 Regnskapet for 2012. -- Anbefales godkjent.
3.2 Styret foreslår at resultatet tillegges opptjent kapital

4

GODTGJØRELSER TIL STYRET og andre tillitsvalgte
Innstilling fra styret:
Foreslår at honoraret forblir uendret kr 213.000 til styre og blokktillitsvalgte.
Samme som for 2012

5

INNKOMNE FORSLAG

--

Det har ikke innkommet forslag på saker til behandling

6

VALG AV TILLITSVALGTE
A) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år
C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år
D) Valg av valgkomite/blokktillitsvalgt for 1 år
E) Valg av 3 delegater og 3 varadelegater til BORIs generalforsamling

STYRETS ÅRSBERETNING 2012
1. TILLITSVALGTE
På ordinær generalforsamling 28.03.2012 ble følgende styre valgt:
Styreleder
Nestleder
Styremedlem

:
:
:
:
:

Birgith Sørensen
Rune Framgarden
Gørild Karlsen
Jacob Sørensen
Janne Kittilsen

Valgt
Valgt
Valgt
Valgt
Valgt

Varamedlem

: Arulampalam Vasanthrajan Valgt for 1 år i 2012
: Bente Langnes

for
for
for
for
for

2
2
2
2
2

år
år
år
år
år

i
i
i
i
i

2012
2011
2012
2012
2011

Valgt for 1 år i 2012

Delegat og varadelegat til generalforsamlingen i boligbyggelaget i 2012:
: Birgith Sørensen og Bente Langnes
Blokktillitsvalgt/valgkomite:
: Richard Rist ……
: Rolf Clemetsen
: Steinar Holst……
: Frank Hagen……
: Christin Unhjem

blokk
blokk
blokk
blokk
blokk

12
13
14
15
16

(Skårer T 18-22)
(Skårerlia 20-22)
(Skårerlia 16-18)
(Skårer T 6-10)
(Skårer T 12-16)

2. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON

Forretningsfører er Boligbyggelaget Romerike (BORI) i henhold til forretningsførerkontrakt. Vår kontaktperson er Jan Petter Winther.
Revisor er statsautorisert revisor Svindal, Leidland, Myhrer & Co AS, Lillestrøm.

3. GENERELLE OPPLYSNINGER
Virksomhetens art
Borettslaget er organisert etter de bestemmelser som følger av borettslagslov og
har til formål å drive eiendommen i samråd med og til beste for andelseierne.
HMS / Ansatte / arbeidsmiljø
Styret har utarbeidet eget Internkontrollsystem med perm for oppfølging for
aktuelle tiltak i borettslaget.
Borettslaget har ingen ansatte.
Den enkelte beboer har plikt til å foreta egenkontroll på elektrisk anlegg og
brannvarslings-/brannslukkingsutstyr i boligen og til å varsle styret dersom det
oppdages potensielt farlige forhold utenfor boligen.
Styret ivaretar den øvrige internkontrollen, herunder brannvern, elektrisk fellesanlegg, lekeplasser og tekniske anlegg, arbeidsmiljø og de ansattes helse og sikkerhet.
Ytre miljø
Borettslagets virksomhet påvirker ikke det ytre miljø.
Borettslagets styre består av 3 kvinner og 2 menn. 2 vararepresentanter, 1 mann
og 1 kvinne.
Styrets leder er kvinne og nestleder er mann. Borettslaget følger likestillingslovens
bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte.

Borettslaget ble stiftet 07.12.65 - og har organisasjonsnummer 950 406 879
Borettslaget består av 108 andelsboliger, fordelt på 5 lavblokker med følgende
adresse: Skårerlia 16-22 og Skårer Terrasse 6-22. Borettslaget har oppført sine
bygninger på eiendommen gnr 101, bnr 34 i Lørenskog kommune.
Vedtekter og regler
Det er utarbeidet egne vedtekter og husordensregler for laget
Internett
Borettslagets hjemmeside har adresse www.skarerasen2.no og styrets e-post er
post@skarerasen2.no
Vaktmestertjenesten
Borettslaget har avtale Frode Gran AS om vaktmestertjeneste.
Parkering
Borettslaget har parkeringsplasser og garasjer. Det er en "bilplass" til hver andel.
Det er hvert år i oktober mulig å søke om ekstraplass.
Parkeringsutvalget fordeler evt ekstraplasser etter søkedato.
Nøkler/skilt
Nøkler til inngangsdører kan kjøpes ved henvendelse til styret, og må betales av
den enkelte. (se også www.skarerasen2.no)
Bruksoverlating (”fremleie”)
Søknadsskjema om bruksoverlating fås ved henvendelse til BORI. Søknader behandles av borettslagets styre.
Vaskeri
Fellesvaskeriet er i Skårerlia 18, Skårer Terrasse 6 og 18.
Kort fås kjøpt hos styret (Kontoret Skårer Terrasse 12, hver mandag mellom
1800-1900)
Evt feil i vaskerier bes meldt til styret via Postkassen i Skårer Terrasse 12, eller
e-post: post@skarerasen2.no
Renhold
Firmaet Super Renhold som har byttet navn til Empirio AS er engasjert til å vaske
alle trappeoppgangene hver torsdag. (Det henger oppslag i hver oppgang om hva
som skal vaskes når)
Brannsikringsutstyr
Lovverket krever at hver bolig skal være utstyrt med røykvarsler og brannslokningsutstyr, enten pulverapparat eller brannslange. Utstyr som er bekostet av borettslaget: pulverslukker og røykvarsler skal følge leiligheten. Røykvarslere holdes
vedlike av andelseier.
Medlemsfordeler
NBBL har på vegne av alle boligbyggelagene i Norge fremforhandlet en samarbeidsavtale og rabattavtaler med en rekke bransjeforretninger, se www.bori.no
Service på kabel - TV anlegget
Borettslaget er tilknyttet Skårer Antennelag, derigjennom Knatten Antennelag.
Fra okt 2009 har Knatten inngått avtale med Canal Digital og vi kan via HDK- dekoder og en årlig avgift på kr 299.- få inn 43 kanaler via grunnpakken.
Grunnpakken består av en fast del med 28 norske og internasjonale kanaler. I tillegg kan du fritt velge 15 kanaler fra CD’s tilbudspakke.
Spørsmål om dekodere, programkort, kanalpakker og feilmeldinger på TVsignaler, ta kontakt med Canal Digital 06090. Servicetelefon eller www.
www.canaldigital.no/TV/kabel-tv/h
Ved feil på kabelnettet, ta kontakt med - Optonet 95 17 90 64 - www.optonet.no

Seniorlag
Ble etablert i juni 2008 (Består av det ”grå gull” 60 + og en ”lærling” bare 50+)
Det er gamle håndverkere og folk med interesse for vedlikehold som utfører gratis
jobb som kommer oss alle til gode.
Seniorlaget har i 2012 gjennomført oppgaver som ville ha kostet laget omlag kr
160.000 å kjøpe. Dette tilsvarer ca kr 125.- pr andel pr måned.
Vedlikeholdshistorikk
Type vedlikehold

Årstall

Byttet alle vinduer, altanvindu-dør og entredører
Altan: utvidelse og innglassing
Malt alle oppganger / satt opp nye postkasser
Beiset alle vinduer
Brann: Røykvarsler -- delt ut til alle andeler
Brann: Pulverslukkere -- delt ut til alle andeler

1987
1999/2000
2000/2001
2000/2001
2003
2003

Spyling av rør – sluk fra kjøkken, bad og wc
Rens av ventilasjonskanaler
Utarbeidet vedlikeholdsplan for bygninger og alle våtrom
Sikringsskap v/leiligheter, byttet ut
Sikringsskap for hver oppgang i kjeller, byttet ut
Porttelefoner i alle oppganger
Rehabilitering av inngangsdører
Fasadevask
Oppussing av andel 500--- (tidl. vaktmesterleilighet)
Utskrifting av vinduer (30)
Pulverslukkere: Sist kontrollert
Utskifting av vinduer (38)
Oppfølging av vedlikehold og reparasjon på alle trappehus (årlig)
Delt ut og innhentet vedlikeholdsskjema fra alle andeler. Denne
status legges i bunn for det videre arbeid.
Andelseiere som ikke har svart blir ikke prioritert
Asfaltering av Skårerlia 16-22, og ved oppganger i Skårer T. 1214-16

2006

Utskifting av vinduer (18) Innhentet overslag / tilbud for evt gjennoppbygging av motorvarmeranlegg
Tettet lekkasjer på tak – blokk 14 og 16
Murt opp 2 piper på blokk 16 Fuget opp 4 piper på blokk 16
Oljet og beiset alle inngangspartier
Alle sikringsskap i oppgangene er etter mange purringer endelig
blitt plombert
Oppussing av kjeller i Skårerlia 18 – etter brann
I samarbeid med Skårerlia brl - har vi laget 3 fartsdumpere i Skårerlia
Utarbeidet kravspesifikasjon og innhentet tilbud på utskrifting av
alle vinduer i løpet av en 3 – maks 4 års periode
Arbeidet igangsettes fra våren 2010
Utskrifting av (136) vinduer.
Nytt tak på alle altaner i 4 et
Nytt lys ved garasjene
Støttemur på p-plassen
Resterende vinduer i leiligheter og trappeoppganger byttet (170)
Låssylindere :10 stk er byttet ut i år, de 3 andre er byttet fra 2008
Fotballbanen er rehabilitert (sammen med SÅ3)
Gjerde ved traktorgarasjen er byttet ut (sammen med SÅ3)
Altanprosjekt har pågått siden 29.03

2009
2009

2006
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2009
2009

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2011
2012
2012
2012
2012

Løpende vedlikehold:
Seniorene har foretatt:
 Renset sluk på alle trappehus
 Foretatt reparasjon og tetting på
takene
 Reparert port i traktorgarasjen
 Byttet filter på tørketromler i fellesvaskerier etter behov
 Ryddet trær og busker på tunet,
en konkret oppgave som sparte
borettslaget for omlag kr 80.000
 Har sjekket garasjetak
 Følger opp rapport vedr lekeplassene og utbedre C og D feil
 Har malt veggene ved postkassa
og nederst i trapp i 3 blokker
 Malt grunnmur på Skårer T 12-16
 Satt opp/tatt ned juletre
 Satt på nye heller og reparert eksisterende ved alle inngangsdører
 Satt på tetningslister på alle inngangsdører
 Byttet ut gamle låssylindere i
inngangsdører – alle 13 byttet i
løpet av de siste 4 årene
 Reparert lås i kjellerdører

Vi har i år beregnet at seniorene
har spart oss for ca kr 160.000
Det tilsvarer
kr 125.- pr andel pr måned

De utfører et kjempearbeid som
kommer alle andelseiere til gode.
Og de fortjener en stor takk.

Vedlikehold i leiligheter.


Laget betaler bare for utskifting av sluk og stoppekran på bad.
Andelseier som ønsker å pusse opp bad, må på forhånd søke styret om å få refusjon iht gjeldende bestemmelser (fast pris) og arbeidet må utføres av en godkjent våtromsbedrift. Husk også at
gjeldende bestemmelser for våtrom må følges.



Øvrig vedlikehold i leilighet er andelseiers ansvar. Se § 4.1




Andelseierne overtar mer ansvar
Det gjelder også dersom andelseiere evt ønsker ny dør med bedre
lydisolering
Når det blir aktuelt vil styret innhente tilbud. Det må være standard dører og godkjent arbeid, idet hver andel er en branncelle

Individuell nedbetaling av fellesgjeld (I.N-ordning)
Borettslagets har etablert IN-ordning. Dette gir andelseier adgang til å innbetale
hele eller deler av andel fellesgjeld. Etter nedbetaling reduseres kapitalkostnadene
(felleskostnader til dekning av renter og avdrag) tilsvarende.
Innbetaling må skje ved terminforfall (vanligvis 30.3, 30.6, 30,9 og 30.12) og
minstebeløp er kr 50 000 pr gang. Beløpet må være kreditert BORIs klientkonto
senest 10 dager før terminforfall. Dersom fristen ikke overholdes kan nedbetaling
ikke foretas og beløpet blir returnert.
Andelseiere som ønsker å nedbetale andel av fellesgjeld må ta kontakt med BORI
minst én måned før nedbetaling, for å inngå avtale om dette.
For andelseiere som ikke har nedbetalt justeres kapitalkostnadene fortløpende i
henhold til gjeldende lånebetingelser og avregnes i ettertid mot faktiske påløpte
renter og avdrag.

4. FORSIKRINGER

Borettslagets eiendommer, bygninger og maskiner, er forsikret i If Skadeforsikring
AS Skader som dekkes av forsikringen er som hovedregel alle skader i bygningen
så sant skaden er upåregnelig og skjer plutselig og uforutsett. Unntatt er skader
som skyldes slitasje, alder, korrosjon, dyr, insekter, sopp og råte. Videre erstattes
ikke skader som skyldes svinnsprekker, setninger, material- og konstruksjonsfeil.

Forsikringen dekker ikke innbo og løsøre. Den enkelte andelseier bør selv tegne en
hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.
Egenandel er for tiden kr 6.000,Ved skade i boligen skal beboerne straks ta kontakt med styreleder eller BORI, telefon
63 89 02 00. Utenfor kontortid gis det melding til borettslagets styreleder eller forsikringsselskapets vakttelefon.
For If skadeforsikring er dette 02400, BORI samordner skademeldinger og melder
skadesaker til forsikringsselskapet.
Sikring mot tap av felleskostnader
Borettslaget er tilknyttet Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond mot eventuelle tap
på manglende innbetaling av felleskostnader.

5. FORKJØPSRETT

Borettslaget praktiserer ikke forkjøpsrett

6. STYRETS ARBEID

Styrets viktigste oppgave er løpende vedlikehold og kontroll med økonomien
Vi har sagt "Det skal være gøy å ha styreverv i Skåreråsen 2" det er mye jobb men
det skal være lystbetont .
Vi har etablert et godt og hyggelig samarbeid med blokktillitsvalgte og seniorlag.
Alle inviteres til sommerpizza og julemiddag og samarbeidet fungerer veldig bra.
Økonomistyring er stadig prioritert.











Vi satser på å følge budsjettet – felleskostnaden skal være stor nok til dekke
drifts- og generelle vedlikeholdskostnader
Vi har utarbeidet en vedlikeholdsplan for 3 år. Planen rulleres – og skal alltid
være 3-5 år frem for oss. Den utarbeides på grunnlag av den vedlikeholdsrapport
som ble utarbeidet i 2006
Vi har fått BORI til å utarbeide langtidsbudsjett (LTB) fra 2011 til 2020) dette brukes som et styrende verktøy for oss
Vi utarbeider og legger hvert år frem vedlikeholdsplanen til generalforsamlingen
Vi skal forsøke at det blir avsatt penger til løpende vedlikehold før arbeidet utføres. Bare på den måten kan vi holde felleskostnadene nede –
Det skal være en selvfølge at beboere informeres dersom noe skjer og det må
opptas ekstra lån
Årets største oppgave, både økonomisk og arbeidsmengde er utbedring av altan
innglassinger
Beboere skal få løpende informasjon om saker som foregår, nyhetsbrev er delt ut
og hengt på oppslagstavler og nyhetsbrev er sendt ut på e-post.
Det vil bli slutt med at vi deler ut generelle nyhetsbrev, de blir hengt på oppslagstavlene og sendt som e-post.

Birgith

Rune

Gørild

Jacob

Janne

Siden forrige ordinære generalforsamling har styret avholdt 14 styremøter 4 fellesstyremøter og en rekke uformelle møter internt og eksternt med samarbeidspartnere og
leverandører.
Viktigste saker
 Kontinuerlig økonomioppfølging
 Regulering av felleskostnader – ingen økning på driftsdelen.
 Altaner: Innhentet tilbud for utbedring av altaner (nye innglassing) iht vedtak på
generalforsamling 28.03.2012. Dette har vært et enormt arbeid.
 Refinansiert lån
Protokoller fra alle styremøter ligger på vår hjemmesiden. Du må registrere deg og
logge inn for å få se disse sider
http://www.skarerasen2.no/Forbeboere.aspx

Samarbeidsavtale med Skåreråsen 3-brl
I like år er det SÅ2 som er administrator, innkaller til fellesstyremøtet og følger opp.
Vi har innkalt til og gjennomført 4 fellesmøter





Vi registrerte at ingen av oss fikk faktura og betalte for å tømme hengeren på
Ragn Sells. Satte i gang et arbeid for å finne ut hvem som hadde betalt, og de
ble veldig fornøyd da vi fortalte at noe var galt og bad om fakturakopier
Deretter ble regnskap satt opp slik at vi selv skulle betale ca 25.000 mens
Skåreråsen 3 skulle betale ca 75.000
Nå har vi skaffet oss riktige kundekort og får faktura når vi tømmer

Har hatt en del fellesoppgaver som:
 Nytt gjerde ved traktorgarasjen
 Rydding og asfaltering der glassiglo sto på den lille parkeringsplassen
 Felles fotballbane har fått ny grus og det er satt opp stolper og høy netting
 Basketballkurven håper vi er på plass når disse linjer leses.
 Det er utført en del reparasjoner av store hull på parkeringsplassene.
Du kan lese protokoller fra fellesstyremøter på vår hjemmeside. Du må registrer deg
og logge inn for å få se disse sider. http://www.skarerasen2.no/Forbeboere.aspx
Utleieleilighet
Leiligheten er leiet ut på åremål.
Rot og søppel i fellesrom i kjeller Dette er – jfr Husordensreglene § 10 siste avsnitt -- beboers ansvar. Hvis styret må
gå inn og få fjernet søppel sendes det faktura til andelseier – evt alle i oppgangen.
Siste gangen vi bestilte rydding på grunn av en andel, kom regningen på kr 2.700.som selvfølgelig ble sendt andelseier.
Traktor m/henger kjører større søppel (som ikke kan gå i konteinere)
Vi har en rimelig ordning. En privatperson kjører og får et lite honorar.
Hvor lenge vi kjører traktorhengeren avhenger av kostnaden.
 Det koster omlag kr 12-1500.- å tømme hengeren og da må det ikke være noe
hvitevarer, maling og sånt.
 En runde koster altså om lag kr 10.000 –
 Et av våre naboborettslag har konteiner tilgjengelig hele tiden, men det har
gitt et påslag i driftskostnaden på kr 90.- pr md (kr 1080 pr år) for alle!
Lørenskog kommune kommer med Miljøbil 2 ganger i året og tar med seg farlig avfall.
Men å fjerne større ting er andelseiers ansvar.
Elektriske artikler skal ikke kastes i henger. Dette kan leveres gratis til leverandør.
Skal du pusse opp din leilighet kan du ikke bruke denne felleshenger, vi anbefaler at
du leier en henger og selv kjører søppelet bort, eller bruker et av de utallige småfirma
som tar denne typen oppdrag
Beboere får nye møbler og annet tilkjørt, det bør da ikke være noe problem selv å
kjøre bort gamle møbler /hvitevarer . Helt unødvendig at naboen skal være med å
betale dette.
Styreportal
Borettslaget benytter seg av BORIs datatilbud om Styreportalen. Det er en internettbasert portalløsning som gir oss tilgang til å ta ut en rekke data for eget lag.
Det gjelder bla å ta ut månedlige regnskapsrapporter, beboerlister, forsikringssaker
etter behov.
Økonomistyring via portalen
Firmaer roter med kundenavn; Skårer, Skårertoppen, Skåreråsen og blander adressen
Skåreråsen 2 inn 
Dette tilsier at vi må følge godt med og ha gode rutiner for godkjenning av faktura og
ikke minst avvise faktura og innhente kreditnota. Viktig arbeid. Her er det store
penger som kan gå feil ut dersom vi ikke følger opp 100%

Portalen benyttes også som arkiv for protokoller, avtaler, kontrakter og utvalgte dokumenter som lastes opp og blir gjort tilgjengelig for alle i styret og forretningsfører.
Det er den sikreste form for lagring og det blir tilgjengelig for fremtidige styresammensetninger.
Det er tidskrevende men helt nødvendig å holde seg helt oppdatert.
Alle i styret har selv tilgang/ansvar for å følge med.
Årets største og vanskeligste oppgave - Altaninnglassing
 Prosjekt ”Skåreråsen 2 brl – Ny altaninnglassing” ble vedtatt gjennomført av generalforsamlingen 28.03.2012
 Obos Prosjekt valgt til prosjektleder
 Etter en runde med tilbudsutarbeidelse – og utsendelse, og deretter innhenting og
evaluering av tilbud fra 4 entreprenører, ble kontrakt signert med totalentreprenør
DVS Bygg AS – 29.10.2012
 Byggefasen ble igangsatt uke 46/12 med oppsetting av rigg og deretter umiddelbart i gang med alle 4.etg for å stive opp takene.
 Prosjektet er planlagt ferdig uke 12/13- 2013
 Byggebudsjett er satt opp med kr 6.200.000 inkl solavskjerming
 Ekstraarbeid som i skrivende stund er påløpt er for bruk av stillas i stedet for lift
og reparasjon av toppbjelker, dette grunnet store råteskader som ikke kunne ses
før alt var strippet.
 Styret har planlagt å bruke ca 2 mill av likviditetskapitalen og dele denne iht den
brøk som er brukt ved innbetaling av felleskostnad
 På generalforsamlingen vil vi redegjøre for flere detaljer og kostnader. Alle skal
som vedtatt betale samme pris for altan
 Bori vil informere om hvordan det blir med Individuell nedbetaling IN
Blokktillitsvalgte - er styrets forlengede arm til hver blokk.
Vi har et godt samarbeid og er veldig fornøyd med det arbeid de utfører med å
sjekke kjeller, gi melding til styre og koordinere vårdugnad.
Parkeringsplass
Ettersom alle andeler har en biloppstillingsplass er grunnkostnader lik for alle.
Parkeringsavgiften går til oppmaling, strøm og vedlikehold av plassen.
Garasjeeiere
Garasjeeierne betaler et lite beløp i tillegg. Dette går til forsikring, lys i garasjen og
beis.
Vi forsøker å kontere alle spesifikke garasjekostnader på konto for garasjevedlikehold
Dersom det blir større vedlikeholdskostnader på garasjene, må dette betales av
garasjeeierne (tillegg)
Hjemmesider www.skarerasen2.no .
Sidene er godt besøkt, vi har fått positive tilbakemeldinger fra andelseiere som er
fornøyd med informasjonen som legges ut. Det avlaster styret.
Vi har interne sider ”For beboere” her må du registrere deg for å få se.
Her legges det ut protokoller og andre interne dokumenter.
Hjemmesidene gjør at du kan følge med i alt som skjer i borettslaget
På Facebooksiden ”Skåreråsen – vi som bor på Skåreråsen” kan alle følge med på
små dagsaktuelle saker.

Åpent kontor hver mandag
Styret er veldig fornøyd med at så mange finner veien ned til kontoret. Fint å kunne
hjelpe. Tror også andelseiere er fornøyd med at de vet når og hvor de kan finne styret og få svar på spørsmål eller hjelp til noe. Kjøpe nøkler, gjesteparkeringskort mv.

7. REGNSKAPET FOR 2012
Regnskapet for 2012 viser et driftsresultat på kr 2.258.021 og et positivt årsresultat på kr 1.933.427 før avdrag på lån.
Styret foreslår at resultatet tillegges opptjent egenkapital
Kommentarer til avvik mellom regnskap og budsjett:
 Noe utbedring av parkeringsplasser, fotballbane og lekeplasser gjorde det
nødvendig med noen omposteringer på utvendige anlegg
 Vi har brukt mindre på generelt vedlikehold og andre driftskostnader.
 Det er her Seniorlaget kommer inn og har spart oss for minst kr160.000 på
daglig vedlikehold
For øvrig vises til de enkelte tallene i resultat og balanse og de regnskapsoversikter
som fremkommer under noter til regnskapet.
Avviket skyldes først og fremst at det meste av altanprosjektet først kommer til utbetaling i 2013
 Lavere på posten drift og vedlikehold
 Lavere kommunale avgifter
 Lavere på posten andre driftskostnader
Renter –




på innestående i bank.
Høyere renteinntekter og lavere rentekostnader
Vi hadde 0,3% på vår driftskonto
Styret har etter generalforsamlingen 2012 avsatt ennå mer av overskuddslikviditeten til bedre rente – vi får nå 2,95% og 3,4%

Refinansiert
Vi byttet bank og fikk ned lånerenten til 3,75% - fra 4,05% (har nå 3,65% pa)
Årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over lagets økonomiske stilling
pr 31.12.2012
I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt
drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet.
Det har ikke inntrådt vesentlige forhold av økonomiske eller av annen karakter fra
31. 12. 2012 og frem til styret årsberetning er avgitt.
KOSTNADSUTVIKLING / BUDSJETT FOR 2013
Vi har satt opp et detaljert budsjett og styrer etter dette.
I budsjettet er det lagt til grunn en generell prisstigning på 3-4 % på alle poster hvor
ikke annet er oppgitt.
 Oversikten er altså basert på nåværende innbetaling av felleskostnader
 Lån med individuell nedbetaling (IN-avtale) reguleres og avregnes fortløpende etter gjeldende lånebetingelser



Altan – stadig en litt usikker faktor omlag 6 mill. Økning fra mars 2013
Når altanen er godkjent, har andelseiere selv vedlikeholdsplikt på vinduer og solavskjerming

Godtgjørelse til styre og andre tillitsvalgte
 I budsjettforslaget for 2013, er honoraret foreslått uendret kr 213.000.
Forretningsførerhonorar
 Forretningsførerhonoraret for 2013, utgjør ca kr 146.000
Forsikringer
 Vår forsikring går via BORI og NBBL Partner AS og anses å være det rimeligste
som er å få.
Kabel-TV
 Det er varslet en økning til Canal Digital på ca kr 300 pr abonnement pr år.
Denne vil tre i kraft fra 01.07.2013
 Da vil abonnementet til Knatten Antennelag i 2013 øke til ca kr 2000.- pr år pr
andel, kr 2150.- i 2014 (2012 kr 1.850 , og 2011 kr 1.350 pr andel)
Vedlikehold
Borettslaget har følgende planer for vedlikehold:
for 2013 og for årene fremover:
Type vedlikehold
Fortsette utskifting av sluk på bad

Årstall
20082020

Stoppekraner

20082016

Reparasjon av asfaltskader på
p-plass

20122015

Begynne å se på takpappen på alle
blokkene.
Begynne utregning om utskifting av
soilrør – fotografering av rør, kravspek
Vi bør spare opp noe kapital til utskifting av soilrør
Å låne 6-7 mill vil gi en umiddelbar
økning på felleskostnaden på kr
450-500 pr måned
Se på våre ”søppelstasjoner” hva
kan gjøres?

20152017
20172018
20172018

Anslått pris
72.000

Status
Ingen godkjente søknader i
2012
Ingen søknader i
2012
Ingen planer for
2013

900.000
6.000.000
17.000.000
6.000.000
17.000.000

2013

Vedlikeholdsplanen må følges opp. Vi ønsker at noe av pengene til større vedlikehold
avsettes før arbeider igangsettes (se også utsnitt av vedlikeholdsplanen) men anser
det vil bli nødvendig med lån for å bytte ut soilrør.
Finanskostnader
For lån med flytende rente er det lagt til grunn 4 %.
Når renten justeres vil linjen på innbetalingskortet ”Renter IN” bli justert .
Linjene: Avdrag IN og Renter IN vil bli økt når altankostnaden er klar. Mars –april
2013
Kommunale avgifter
Endringer i de kommunale avgiftene har variert de siste årene. Det er lagt til grunn
at det ikke er varslet noen økninger for 2013 – men vi tar dog høyde for en liten økning
Energi/ brensel
Dette dreier seg om strøm til fellesarealer – forventet økning.

Budsjett balanse
 Det er har avsatt 6.000.000 til altanprosjektet - i skrivende stund noe usikkert om dette vil holde 
 For øvrig vises til de enkelte tallene i oversikten som er utarbeidet på bakgrunn av de planer som foreligger for 2013 og de endringer neste år som ellers
er omtalt i årsberetningen

Varamedlem Bente Langnes signerer for styremedlem Gørild Karlsen pga utenlandsopphold.

Lørenskog 31.12.2012 / 11.03.2013

Birgith Sørensen /s/
Styreleder

Jacob Sørensen /s/
Styremedlem

Rune Fremgaarden /s/
Nestleder

Janne Kittelsen /s/
Sekretær

Bente Langnes /s/
Varamedlem

VEDLIKEHOLD SKÅRERÅSEN II –
PERIODEN FREM TIL 2020
Teknisk avdeling ved BORI utarbeidet i januar 2006 på oppdrag fra styret en vedlikeholdsrapport og plan for Skåreråsen II borettslag. Formålet med den planen var og er å
kunne planlegge og budsjettere for vedlikehold de kommende år.
Vedlikeholdsplanen fram til 2020 anslår at vi må bruke om lag 25 mill
Vi vil i dette notat i korthet forsøke redegjøre for rapporten slik den foreligger.
Rapporten kan i sin helhet leses på styrerommet.
Vedlikeholdet
 Bygg
o
o
o













deles inn i følgende kategorier:

Vinduer ---- Gjennomført 2010-2011
Altanvinduer – forhåpentlig blir det mange år før det igjen vil koste noe
Entredører – er etter generalforsamlingen 2012 tatt ut av vedlikeholdsplanen – en dør blir ikke slitt opp, men en ny kan være bedre. Dette går direkte på andelseier. Kan evt bli finansiert ved IN
o Altandører - er etter generalforsamlingen 2012 tatt ut av vedlikeholdsplanen – en dør blir ikke slitt opp, men en ny kan være bedre. Dette går direkte på andelseier. Kan evt bli finansiert ved IN
o og lignende
Utvendig kledning, beslag og overflater
o Hovedtak på blokkene - takpapp
o Betong
o Tegelstein
o Takrenner og nedløpsrør – følges løpende
o Altantak – renovert i 2010 og 2012 følges opp i 2013
o og lignende
Sanitær
o Stigeløp (soilrør) og avløp til vann – vil innsamlet informasjon i 2011. Dette bør settes i gang i 2017- senest 2018. Det må utføres før vi begynner å
få lekkasjer og dermed store vedlikeholdskostnader og økning av forsikring
o Stoppekraner – dette er under observasjon. Andelseiere som pusser opp
bad får dekket sluk og stoppekran når arbeidet er utført av våtromssertifisert firma
o og lignende
Ventilasjon
o Avtrekk – renset 2006
o Ventilasjonskanaler - renset 2006
o og lignende
Elkraft
o Inntakskabler
o Hovedtavler og sikringsskap - byttet i 2007
o og lignende
Brann
o Brannvern – etter samtale med Nedre Romerike Brannvern, besluttet vi ikke å gjennomfører noen brannøvelse i 2010-11
o Røykvarsler skal byttes ut hvert 10 år og pulverslukkere skal kontrolleres
/eller byttes hvert 5 år. Vi vil i 2013 bytte begge deler
Utendørs
o Grøntområder
o Lekeplasser – følges løpende
o nye utemøbler er utsatt gang på gang, seniorlaget går en omgang og
strammer til løse bolter





Utendørs vann og avløp
o Drenering
o Inspeksjonskummer – visuelt sjekk i 2009 og ser bra ut
o og lignende
Veier plasser og kantstein – intet presserende
o Parkering og andre asfalterte områder (parkeringsplass må utbedres –
stykkvis)
o og lignende

En plan er en plan, og styret konfererer jevnlig med BORI Teknisk som utarbeidet planen.
Etter dagens priser må vi estimere en årlig kostnad på i overkant av kr 3.000.000,- frem
til år 2020
Av store kostnader kan nevnes:
Kommende oppgaver

Beløp

År

Altan-innglassing

kr

6 000 000

2012-2013

Utelys – calling

kr

250 000

2012-2020

Lekeplassutstyr

kr

400 000

2012-2020

Parkeringsplasser og asfalterte områder

kr

1 500 000

2012-2020

Røykvarslere/Pulverslukker

kr

75.000

2013

Kantstein, Flaggstang

kr

200 000

2013-2020

Grøntområde: uteområder

kr

300 000

2013-2020

Vaskerier

Kr

500 000

2013-2020

Taktekking, utv beslag, takrenner

kr

1 500 000

2015

Ventilasjons-/luftelyrer + kloakklufting

kr

100 000

2015

Nedløpsrør med bend og utkastere

kr

750 000

2015

Inngangsdører, kjellerdører

kr

750 000

2016

Vinduer (stue) 50%

kr

550 000

2017-2025

Innvendige dører

kr

3 000 000

2017-2020

Ventilasjon. Sjakter, rister, kanaler

kr

100 000

2017

Soilrør – rørfornying (7 til 10 mill

kr

10 000 000

2018

Bunnledninger/stoppekraner, stakepunkter, inspeksjonskum

kr

860 000

2018

Innvendigbygg: Kledning/overflater vegger/betong

kr

330 000

2019

EL Inntakskabel og stigekabler

kr

1 450 000

2020

SUM beregnet :

19 665 000

Rapporten i sin helhet vil hjelpe oss i planfasen både med tanke på innhenting av anbud
samt avsetting av penger slik at kostnadene fordeles jevnt over årene som kommer.
Tanken er å få utarbeidet en god kravspek og innhente forskjellige tilbud og følge opp de
store sakene. For altanprosjektet 2012-2013 har vi brukt Obos som prosjektleder.
På arbeider til en verdi over 2G (ca kr 150.000) vil det alltid bli innhentet flere tilbud.
Husk; som andelseier har DU et ansvar også for fellesarealer/områder og mye kan vi gjøre selv. Alt kan kjøpes men det koster.
Har du forslag, ønsker til noe som bør gjøres? kontakt blokktillitsvalgt eller styret.
Materialer betales selvfølgelig av laget.
30.12.2012

RESULTAT
RESULTAT
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Note

Regnskap
2012

Regnskap
2011

Budsjett
2012

Budsjett
2013

1

4 416 166

4 294 123

4 693 320

3 330 500

0

0

0

331 854

Inntekter
Innkrevde felleskostnader
Andel renter IN
Andel avdrag IN
Andre inntekter

2

Sum inntekter

0

0

0

763 732

91 276

59 030

57 000

55 000

4 507 442

4 353 153

4 750 320

4 481 086

Kostnader
Lønns- og personalkostnader

3

31 232

29 479

41 300

43 200

Styrehonorar

4

212 000

180 000

198 000

212 000

9 500

14 000

15 000

15 000

5 650

5 438

5 700

6 000

139 696

139 696

130 000

146 000

50 991

59 251

96 800

54 700

38 880

38 448

38 880

39 100

Andre honorarer
Revisjonshonorar

4

Forretningsførerhonorar
Konsulenttjenester

5

Kontingenter
Drift og vedlikehold

143 875

120 452

235 400

285 000

Større vedlikehold/påkostninger

6

315 956

1 442 971

6 000 000

6 000 000

Forsikringer

158 685

155 206

166 050

171 600

Kommunale avgifter

476 864

476 864

520 000

500 000

Energi/fyring

7

104 643

134 584

150 000

130 000

Andre driftskostnader

8

561 449

606 223

645 550

696 000

Sum kostnader

2 249 421

3 402 612

8 242 680

8 298 600

Driftsresultat

2 258 021

950 541

-3 492 360

-3 817 514

50 596

46 501

13 000

13 200

Finansinntekter/-kostnader
Renteinntekter
Rentekostnader
Sum finansposter

Årets resultat

375 190

356 293

577 000

331 854

-324 594

-309 793

-564 000

-318 654

1 933 427

640 748

-4 056 360

-4 136 168

1 933 427

640 748

0

0

1 933 427

640 748

0

0

Disponering:
Overført til/fra egenkapital
Sum disponering

11
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Note

Balanse
31.12.12

Balanse
31.12.11

EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Tomter

9

15 559

15 559

Bygninger

9

12 203 035

12 203 035

Garasjer

9

14 262

14 262

Andre fellesanlegg

9

22 635

22 635

12 255 491

12 255 491

Restanser felleskostnader

10 687

27 757

Kortsiktige fordringer

34 500

18 195

Finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler

Omløpsmidler

Forskuddsbetalte kostnader

767 550

0

Bank

3 923 781

2 277 367

Sum omløpsmidler

4 736 518

2 323 319

16 992 010

14 578 810

SUM EIENDELER
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Note

Balanse
31.12.12

Balanse
31.12.11

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Andelskapital/innskutt egenkapital

10

10 800

10 800

Opptjent egenkapital

11

4 879 309

2 945 882

4 890 109

2 956 682

Sum egenkapital

Gjeld
Langsiktig gjeld
Pantelån

12

9 227 622

9 549 168

Borettsinnskudd

13

1 924 200

1 924 200

12 230

12 230

11 164 052

11 485 598

Garasje innskudd
Sum langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
Forskudd felleskostnader
Leverandørgjeld
Gjeld til off.myndigheter/feriepenger
Påløpne renter

7 646

20 120

890 974

82 261

0

245

1 891

1 988

Annen kortsiktig gjeld

37 338

31 916

Sum kortsiktig gjeld

937 848

136 530

Sum gjeld

12 101 900

11 622 128

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

16 992 010

14 578 810

30 780 400

15 280 400

Pant og sikkerhetsstillelse

14

Lillestrøm 31.12.12
Skåreråsen II Borettslag

Lørenskog 11.03.2013

Birgith Sørensen /s/
Styreleder

Jacob Sørensen /s/
Styremedlem

Janne Kittelsen /s/
Styremedlem

Bente Langnes /s/
Varamedlem
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Rune Fremgaarden /s/
Styremedlem

NOTER
NOTER
. Skåreråsen II Borettslag
16
Note - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost.
Varige driftsmidler aktiveres og balanseføres dersom de har levetid over 3 år, og en kostpris
som overstiger kr 15 000,- og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid.
Øvrige driftsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Note 1 - Innkrevde felleskostnader
2012

2011

3 320 187

3 182 028

26 450

26 700

Stipulerte renter

442 952

406 068

Stipulerte avdrag

401 927

456 120

0

16

Felleskostnader
Garasje

Motorvarmer
Parkeringsplasser/Carport

95 150

96 225

129 500

126 966

4 416 166

4 294 123

2012

2011

Vaskeri

46 610

53 880

Andre innbetalinger

44 666

5 150

91 276

59 030

2012

2011

Lønn til ansatte

0

1 500

Opptjente feriepenger

0

215

Gaver i ansattforhold

0

1 200

Andre Leieinntekter
Sum

Note 2 - Andre inntekter

Sum

Note 3 - Lønns-/og personalkostnader

Motkonto for gruppe 52
Arbeidsgiveravgift
Arbeidsgiveravgift feriepenger
Sum

Borettslaget har ingen ansatte.
Borettslaget er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

16 Skåreråsen II Borettslag

0

-1 200

31 232

27 735

0

30

31 232

29 479

NOTER
NOTER
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Note 4 - Godtgjørelse til styre og revisor
Utbetalt styrehonorar
Godtgjørelse revisor er i sin helhet knyttet
til revisjon
Sum

2012

2011

212 000

180 000

5 650

5 438

217 650

185 438

Utbetalt styrehonorar gjelder for perioden 2010/2011.
I tillegg har styret fått dekket utgifter til julebord og styre mat kr. 6 051. Det er gitt gaver til tillitsvalgte, seniorlag og kontakter for kr. 6 592.

Note 5 - Konsulenttjenester
2012

2011

Juridisk rådgivning

0

19 969

Teknisk bistand

0

15 545

Vakthold

0

3 882

Andre fremmede tjenester

17 325

12 698

Andre forvaltningstjenester

33 666

7 157

50 991

59 251

2012

2011

0

4 730

5 115

92 281

Sum

Note 6 - Drift og vedlikehold
Vedlikehold eiendom
Vedlikehold bygg
Vedlikehold VVS
Vedlikehold elektro
Vedlikehold utvendige anlegg

0

1 980

1 799

2 752

123 053

12 502

Vedlikehold garasjer

3 853

0

Andre drift/vedl. holdskostn.

2 981

5 401

Rep. og vedlikehold vaskeri

0

188

Kostnader til dugnad

1 075

618

Egenandel forsikringsskader

6 000

0

143 875

120 452

2012

2011

104 643

134 584

104 643

134 584

Sum

Note 7 - Energi/fyring
Strøm
Sum
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Note 8 - Andre driftskostnader
Leiekostnader lokaler/parkering
Søppeltømming/Container
Lyspærer, sikringer m.m.

2012

2011

0

1 125

36 214

4 995

173

955

Leie maskiner

6 488

0

Verktøy og redskaper

2 235

159

Innkjøp av IT-/kontormaskiner

1 296

0

0

3 995

18 974

4 424

Inventar
Nøkler, låser og skilt
Skadedyrarb. & Soppkontroll

5 132

4 893

Vaktmestertjenester

117 294

205 605

Renholdstjenester

126 000

130 188

10 052

20 871

2 295

3 858

0

6 355

300

2 243

Snøbrøyting/strøing/feiing
Kontorrekvisita
Trykksaker, generelle
Kopiering
Aviser, tidsskrifter, faglitteratur

1 516

0

Møter, kurs, konferanser

3 500

10 800

Kostnader tillitsvalgte

6 051

14 470

Generalforsamling/årsmøte

2 540

667

190

0

Administrasjonskostnader
Andre kontorkostnader
IT-Kostnader
Porto

0

399

5 250

5 250

128

4 243

199 800

164 160

347

5 482

Gaver

6 592

6 432

Bank- og kortgebyr, betalingsgebyr

1 775

2 288

Velferdskostnader

7 308

2 367

561 449

606 223

Kabel-TV
Driftskostnader kjøretøy/maskiner

Sum
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Note 9 - Anleggsmidler
BygningerGarasjer

Parkeringsplasser/veier

Bygninger

Tomter

14 262

22 635

12 203 035

15 559

0

0

0

0

= Akkumulert kostpris pr.31.12:

14 262

22 635

12 203 035

15 559

= Samlede avskrivinger 01.01 :

0

0

0

0

+ Avskrivinger i 2012 :

0

0

0

0

- Akkumulert avskriving v/avgang :

0

0

0

0

= Samlede avskrivinger 31.12:

0

0

0

0

14 262

22 635

12 203 035

15 559

Antatt levetid i år :
Akkumulert kostpris 01.01 :
+ Tilgang i 2012 :

Bokført 31.12:

Det avsettes ikke årlig til fremtidig vedlikehold av borettslagets bygninger. Vedlikehold blir kostnadsført i resultatregnskapet det året det er
påkrevd. Gjennomført vedlikehold er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene.

NOTER
16 Skåreråsen II Borettslag

Note 10 - Andelskapital
Antall

Pålydende

108

100

Bokført
verdi
10 800

2012

2011

Opptjent egenkapital 01.01

2 945 882

2 305 134

Tilført til/fra EK fra årets resultat

1 933 427

640 748

Opptjent egenkapital 31.12

4 879 309

2 945 882

Andelskapital

Note 11 - Opptjent egenkapital
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Note 12 - Pantelån
Kreditor:

Handelsbanken

Lånenummer:

94927016227

DNB BANK
ASA
12114183006

DNB BANK
ASA
15160107577

Annuitet

Serie

Annuitet

Lånetype:
Opptaksår:

2012

2008

2002

Rentesats:

3.75 %

4.05 %

4.05 %

Beregnet innfridd:

30.03.2032

11.07.2012

11.07.2012

Opprinnelig lånebeløp:

15 500 000

1 000 000

11 675 926

0

758 626

8 790 542

Avdrag i perioden:

118 910

758 626

8 790 542

Opptak i perioden:

9 346 532

0

0

Lånesaldo 31.12:

9 227 622

0

0

Saldo 5 år frem i tid:

7 387 299

0

0

Lånesaldo 01.01:

Note 13 - Borettsinnskudd

Innskuddene er sikret med pant i eiendommen.

Note 14 - Pant og sikkerhetsstillelse
Bokført gjeld som er sikret ved pant
utgjør
Balanseført verdi av de pantsatte
eiendelene utgjør
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2012

2011

11 151 822

11 473 368

12 255 491

12 255 491

NOTER
NOTER
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Note 15 - Disponible midler
2012

2011

2 186 789

1 995 280

Årets resultat

1 933 427

640 748

Opptak langsiktig gjeld

9 346 532

0

Avdrag langsiktig gjeld

A. Disponible midler 01.01

B. Endring disponible midler

-9 668 078

-449 238

B. Årets endringer disponible midler

1 611 881

191 510

C. Disponible midler 31.12

3 798 670

2 186 789

4 736 518

2 323 319

937 848

136 530

3 798 670

2 186 789

Spesifikasjon av disponible midler

Omløpsmidler
- Kortsiktig gjeld
= Disponible midler 31.12
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Til generalforsamlingen i
Skåreråsen II Borettslag

REVISORS BERETNING
Uttalelse om årsregnskapet
Vi har revidert årsregnskapet for Skåreråsen II Borettslag, som viser et overskudd på kr
1.933.427. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2012, resultatregnskap og
oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og
en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.
Styrets og forretningsførers ansvar for årsregnskapet
Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et
rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for
slik intern kontroll som styret og forretningsfører finner nødvendig for å muliggjøre
utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som
følge av misligheter eller feil.
Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår
revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i
Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi
etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende
sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.
En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det
skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne
kontrollen som er relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et
rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter
omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets
interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte
regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er
rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.
Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag
for vår konklusjon.

Konklusjon
Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende
bilde av den finansielle stillingen til Skåreråsen II Borettslag per 31. desember 2012 og av
resultater og endringer i disponible midler for regnskapsåret som ble avsluttet per denne
datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
Andre forhold
Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert.
Uttalelse om øvrige forhold
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse
av overskudd er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.
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.

Lillestrøm, 16. mars 2013
Svindal Leidland Myhrer & Co AS

Anne Grethe R. Wirum (Sign.)
statsautorisert revisor

