
,r itii,l
l

rsamlinggen era lfotil
lnnkalling

ordinær

Badebakke
Årsmelding -

n borettslag
Driftsoversikt

31. mars
Fellesrommet,

2004 kl 19.30
Maridalsveien 242

USBL



BADEBAKKEN BORETTSLAG

INNHOLDSFORTEGNELSE

SAKSUSTE - GENERALFORSAMLINGEN DEN 31, MARS 2OO4

ÅRSMELDTNG FRA STYRET FoR pERToDEN 2oo3

REVIS]ONSBERETNING

DRIFTSOVERSIKT FOR 2OO3 MED NOTER/BUDSJETT 2OO4

- Driftsoversikt 2003 og budsjett 2004

- Noter til driftsoversikt 2003

- Disponible midler, kommentarer

- Opplysninger om laget, forsikring med mer

- Opplysninger om lagets lån

- Opplysninger om leilighetene

BUDS]ETTKOMMENTAR FOR 2OO4

HUSORDENSREGLER

note 16

note 17

note 18

note 19

SIDE 1_ 10

SIDE 11_ 14

SIDE 15

SIDE 16 _ 25

SIDE 15

SIDE 19 _ 23

SIDE 2I

SIDE 22

SIDE 22

SIDE 23

SIDE 24 _ 25

SIDE 26 - 28

SIDE 29 - 33

SIDE 34 - 55

SIDE 56

SIDE 58 - 59

VEDTEKTER

Ånslrrt-orrc oG REGNsKAp BJøLsEN sERvTcEsENTRAL

FORDELING AV KOSTNADER I 2OO3 - "KAKE"

NAVNESEDDEL/FULLMAKT



Side 1

BADEBAKXEN BORETTSLAC

Til borettshaveme

Det innkalles til ordinær genemlforsamling i Badebakken borettslag

Tid og sted: Onsdag 31. mårs 2004 kl 19.30 i Fellesrommet, Maridalsveien 242

SAKSLISTE

Spøfimål om møtet er lovlig innkalt

l. Konstituering

1.1 Valg av møteleder
L2 Valg av seketær
1.3 Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
1.4 Opptak av navnefortegnelse
1.5 Godkjenning av saksliste

2. Årsmelding fra styret

3. Årsoppgiøret

4, Spørsmål om ansvarsfrihet for styret

5. Eventuell godtgiorelse til styrel og revisor

6. Andre saker

7. Valg

Oslo, den 8. mars 2004

BORETTSLAGET

STYRXT

VEDLAGTE NAVNf,SLIPP FYLLES UT OG LEVERES VED INNGANGEN.
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Stvrets innstillins til de saker som skal behandles på borettslaqets ordinærc generalforsamline

den 31. mars 20041

Sak 1: Konstituerins

Innstilling til de respektive poster blir lagt fram på generalforsamlingen.

Sak 2: Årsmelding lra stvret

Årsmelding Ior 2003 følger vedlagt og anbefales tatt til ettenetning.

Sak 3: Årsoopsiøret

Driftsoversikt 2003, oversikt over eiendeler og &jeld pr. 31.12.2003 og budsjett for
2004, sarffnen med kommentarbrev fra USBL'S forvaltningsavdeling føl8er vedlagt
Revisors berctning blir oppiest på generalforsamlingen.

3.1 Forslae til vedtak

Driftsoversikten for 2003, som viser en økning i disponible midler
på kr. 631 810,- anbefales godkjent.

Det bekeftes i denne sammenheng at alle inntekter og utgilter borettslaget har.
er medtatt i den fremlagte driftsoversikt.

3.2 Budsjett for 2004 anbefales tatt til orientering.

Sak 4l Spørsmål om ansvarsfrihet for stvret

Styret foreslås meddelt ansvarsfrihet

Sak 5: Eventuell sodtsiørels€ til stvret oe revisor

Forslag vedrørende godt&jørelse til styret for det forløpne år fremlegges
på generalforsamlingen. Honommota fra revisor relereres og anbefales godkient.
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Sak 6: Andre saker

6.1 Stans av ptlei€ av f€llesrommeti
Fonlag fra Beata Wasaznik og Michal Wasaznik om stans av utleie av
fellesrommet.

Styrets innstilling: Styret støtter ikle forslaget.

6.2 Orienteringomverandaprosiektet.
Styret vil gi en orientering om verandaprosjektet.

6,3 Forslas til nye vedtekter for Biølsen Servicesentral.
Vedlagt på side 4 l0 følger gjeldene og forslag til nye vedtekter for Bjølsen
Servicesentral.

Styrets innstilling blir lagt frem på generalforsamlingen

Sak 7: Vals

Valgkomiteens innstilling blir lagt fram på generalforsamlingen.

7.1 Valg av leder.-1.2 Valg av 3 medlemmer til styret.
7.3 Valg av 5 varamedlemmer til styret.
7.4 Valg av representant til sameiet.
'7 .5 Valg av 2 delegater n va.adelegater til USBLS generalforsamling 27.4.2004.
'7 -6 Valg av valgkomite.
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VEDTEKTER

FOR

SAMEIET FOR USBLS SERVICESENTRAL - BJøLSEN

Vedlatt på kon stituerende genera I fo rsamling med sen ere endringer, sist 2 5 . j uni I 992

§l

Sameiets navn er Sameiet for USBLS Servicesentral - Bjølsen.

§2

Samciet har til lbrnrål å organisere og drive cn seryicesentml som samordner vaktmestenjenesle,
beboertjenester Ibr tilknyttede sameiere. Sarneiet forestår forvaltning og drift av servicesentralen
direkte eller \,ed utleie til annet sameie eller institusjon med tilsvarende formåI. Sameiet har dessuten
til formå! å organisere og for,rahe andre lihak so,n tjener sameiemes bointeresser.

§3

ForetDingskonloret er i Oslo. Boligbyggelaget USBL skai være Sameiets uoppsigelige
fbrretningsforer.

§4

Sameiet eies av Boretlslagene Opsahlgården. Turtergården, Grønnegårde,r, Olsengården, Japan og
Badebakken med ulik pan på hver. Størrelsen av den part hver samejer eier uttrykkes ved en brøk hvor
telleren lilsvarer antall leieforhold i selskapet og nevneren det totale antåll leieforhold i selskapene lil
sammcn. Det er adgang til å ta opp flere nledlemmer i Såmeiel.

§5

Sarreict ledes av et styre som skal beslå av I representant og en varamann fra hver av sameieme, valgt
sv de enkelte boretlslags generallbrsamlinger lbr el tidsrom av 2 år- Sameiets styre velger innen sin
midte formann og nestformann. Når formann er valgt, tiltrer den valgte varamann for formannen slyret
som vanlig styremedlem og representant for sitt borettslag. Styret skal til sammen ha 7 medlenrmer.

Sameiets slyre forpliktes av fonnannen (varaformannen) og ett styremedlem i fellesskap.

I styremøte har hver styrerepresentant en stemme. Alle beslutninger avgiøres med simpelt flenall.
Fonetoingsførercn har !ale- og forslagsretl i styremøte. Fomannen innkaller lil styremøte. Forøvrig
skal styremøte holdes hvis elt av siyrernedlcmmene ellcr loftetningsføreren kever det.
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Sameiets personell ansettes av styret. I det tilfellet at forholdene kommer til å ligge tilrette for at USBL
kan desentralisere forvaltningen av borettslagene i området ansettes eventuell beswrer av USBL.

§6

For ddften av Sameiets anlegg legger styret lram regnskap som avsluttes hvert kalenderår. Utgiftene
for driften av Sameiet fordeles på sameieme etler en fordelingsnøkkel som fastsettes av styret. Det
samme gjelder alle andre utgifter og forpliktelser som opptak av lån, anskaffelse av maskiner,
innredning av sameiets lokaler etc.

Sameiets revisor skal være den som til enhver tid er valgt til revisor i Boligbyggelaget USBL.

§7

Endring av vedtektene kan bare skje med enighei fra alle sameieme. Se også §9.

§8

For forhold som ikke er omtalt fomn, gielder bestemmelsene i lov om sameie av 18. jlmi nr. 6/1965. så
Iangt de passer.

§e

Så lenge sameiemes eiendommer er belånt i Den Norske Stats Husbank kan ikke vedtektene endres
eller Sameiet oppløses uten Husbankens samtykke.
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Forslag til nye

Vedtekter for Sameiet Bjølsen Senicesentral, tilknyttet USBL

l. Innledende bestemmelser

l.l. Formål

Sameiets navn er Sameiei Bjølsen Sen'icesentral. Sameiet har til formål å organisere og drive

en sen,icesenlral som salnordnel vaktDlestenjeneslerbeboertjenester for tilknyttede sarnelele.

Sameiet lorestår foNaltning og drlfl av servicesentralen direkte ellff ved utleie til annel

sameie eller institusjon med tilsvarende lomtål. Sameiet har dessuten til fomål å organisere

og forvalte andre tihak som tjener sameiemes bointeresser.

I.2. Forretningsfører m,m.

Sameiet Bjølsen Servicesentral ligger iOslo kommune. Forretningskontoret ligger I Oslo

kommune. San]eiet Bjølsen Servicesentral er titknyttet USBL som er foretningsfører

1.3. Sameiene på Bjolsen

Sameiet Bjølsen Sewicesentral og Sameiet Bjølsen Garasjesameie ledes av adminrstrative

årsaker av ct lelles styre under navnet Sameiene på Bjølsen hvor de enkelte styremedlernmer

er valgt på borettslagenes generalforsaDrlinger sorn beskrcvet under (punld 3.2.).

a Fiere

2.1. Eierne

Sameiet Bjølsen Se icesentral eies av følgende bo.ettslag med ulik pafl hver: Badebakken

Borettslag (org. nr- 943192755). GrønDegården Borertslag (org. nr. 954899705), Japan

Borettslag (org. nr. 954890015), Olsengården Borettslag (org. nr. 950012153), Opsahtg:rrden

Borettslag (org. nr.950012897) og Tu(ergården Borettslag (org. nr.951311014). Størrelscn

av den part hver sameier eiel utrykkes ved en brøk hvor telleren tilsvarer antall leieforhold i

selskapet og nevneren det totale antall leieforhold iselskapene til sammen (se også punkr

2.2). Det er adgang til å ta opp llere nredlernmer i Sameiet.



Side 7

2.2. Andeler etter fordelingsnokkel

For driiten av S^meiets anlegg legger styret lram regnskap som avsluttes hvet kalenderår.

ljtgiftene for driften av Sameiet fordeles på sameieme etter en lordelingsnøkkel som

fastseltes gjennom vedtektene. Det samrne &jelder alle andre utgifter og forpliktelser sorn

opptak av lån, anskalfelse av askiner, innredning av sameiets kontorer elc.

Fordelingsnøkkelen er soln følger i prosenl:

BadebakkenBorettslag: 24,501o

Grønnegården Boreltslag: 12,30%

Japan Boreltslagi 15,80%

OlsengårdenBorettslag: 14,00%

OpsahlgårdenBorettslag: 12,90%

Turtergården Borettslag: 20,500/"

3. Styret og dets vedtak

3.1. Styret

(l) Sameiet Bjølsen Servicesentral skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 6 andre

styremedlen]lner med peIsoniige vammedlernmer.

(2) Funksjonstiden for styreleder og de andre styremedlemmene er to år. Funksjonstiden for

varamedlemmene er også to år. Slyreleder, styremedlem og varamedlem kan gienvelges.

(3) Styremedlemmer og vararnedlemmer velges av de enkelte borettslags generalforsamlinger

(se under, punkt 3.2 og over punkt 1.3). Styreleder velges av sameiets styre på konstituereDde

møtc eller av årsmølet dersom styret ønsker dette- Når styreleder er valgt, tiltrer det valgte

varamedlem for styreleder styret som vanljg styremedlem og rcpresentant for sitt boretlslag.

Styret velger nestleder blant sine medlemmer.

3.2, Vålg av styret

(l) Hvert borettslng skal velge et styremedlem oB et varamedlem til Sameiet Bjølsen

SeNicesentral. Disse skal velges av det enkelte borettslags generalfomamling.

(2) Bo.ettslagets generalforsamling kan gi borettslagets styre fullmaki til å utpeke

styremedlem og varamedlem lil Sameiet Bjølsen Servicesentral.
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(3) For å sike kontinuitet skal ikke styremedlemmene fra samtlige borettslag velges samrne

kalenderår. Badebakken, Grønnegården og Opsahlgården velger styremedlemmer i like år (år

som slutter med pafiall, dvs 2004,2006, 2008 osv). Japan, Olsengården og Turlergården

velger styremedlemmer i ulike år (år som slutter med oddetall, dvs 2005,2007, 2009 osv).

3.3. Styrets oppgåvcr

(l ) Styret skal lede virkson$eten j samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak.

(2) Slyreleder skal sørge lor at styrct holder møte så olte som det trengs. Et styremedlem eller

forretningsføreren eller daglig leder ved Servicesentralen kan kreve at styret sammenkalles.

(3) Styrel skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skalunderskives av de lramnøtte

styreDredlemmene.

(4) Styret ansetler daglig leder og medarbeiderc i Sewjcesentralen, utarbejder

stillingsbeskrivelser, fastsetter lønn og lbrelar eventuelle oppsigelser.

3.4, Styrets vedtak

(1) Styret er vedtaksfø når minsl halvpanen av alle styrcmedlernnene er til stede. Hvert

styremedlem har en sternme. Vedlak kan gjøres med mer enn halvpanen av de avgitte

stenrmene. Står stemnene likt, øør ntøtelederens sternrne utslaget. De som stemmer lor et

vsdtak som jnnebærer en endrinS må likevel utgjøre minst en tred.jedel av alle

styremedlernmene,

(2) Styret kan ikke uten at gencralforsamlingen ide enkelte borettslag giennom srne

generalforsamlinger har gitt samtykke ed simpelt flertall fatte vedtak om:

l. å øke tallet på eiere.

2 salB eller kjøp rv lå.r erendotn.

3. å ta opp lån som skal sikes med pant med prioritet foran innskuddene,

4. andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går utover vanlig forvaltning

5. saker sorn etter lov om samcier eller lov om borettslag eller vedtekiene må vedtas

med minsl to tredjedels fleftall

6. endre vedtektene

{J) lorelningctører har tale - og lorslag.rerr r \ryrernøle.

(4) Sen,icesentralens daglige leder kan møte på styremøtene med tale- og fo$lagsrett.

3.5. Representasjon og fullmakt

( l) Styreleder og et styremedlem (nestleder) representerer sameiet utad og tegner dets navn.
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4. Årsmøtet

4.1. Myndighet

Den øverste my[dighet i sameiet utøves av årcmø1et

4.2. Tidspunkt for årsmøtet

(l) Ordinært årsmøre skal holdes hven år innen utgangen av mars.

(2) Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når revisor ell€r minst

to av eierne kever det og oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

4.3. Varsel om og innkalling til årsmøte

(l) Forut for ordinært årsrnøte skal sfyret varsle eieme om dato for rnøtet og om frist for

rnnlevering av 5aker som ønskes behandlel.

(2) Årsmøtet skal innkalles skiftlig av sryret med et vaBel som skal være på minst åtte dager

og høyst tjue dager. Ekstraordinært årsmøte kan om nødvendig kalles inn med kortere varsel

som likevel skal være på minst tre dager. I begge tilfeller skal det gis skiftlig melding til

boligbyggelaget. I sistnevnte dlfelle skal det gis skrifrlig melding til styret.

(3) I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Saker som en erer

ønsker behandlet på ordinært årsmøte skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav

om dette etter denne vedtektens punkt 4.3 (l).

4.4. Saker som skal behandles på ordinært årsmøt€

Godkjenning av årsberetning fra styret.

Godkjenning av årsregnskap.

Eventuelt valg av styreleder (se punkt 3.1 (3)).

Eventuelt valg av revisor.

Fastsetting av godtgiørelse til styret-

Andre saker som er nevnt i innlallingen.

4.5. Møteledelse og protokoll

Årsmøtet skal ledes av styrclederen med mindre årsmøtet velger en annen møteleder_

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra årsmøtet.

4.6. Stemmerett

Hver eier rcpresentert ved styremedlem eller varamedlem i sameiestyret har en stemme på

årsmøtet.
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4.7. Vedtak på årsmøtei

(l) Årsmøtet kan iklKe fatte vedtak i andre saker enn de som er beslemt ångitt i innkallingen.

(2) Med de unntak som følger av lov om sameicr eller vedtektene her fattes alle besluhinger

av ilrsmøtet med rner enn halvparten av de avgitte stemmer. Ved valg kan årsmøtet på torhånd

fastsetle at den som Iår flest stemmer skal regnes som valgt.

(l) Stenrmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

5. Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern

5.1. lnhabilitet

(l) Et styremedlem må ikke dehr i behandlingen eller avgiørelsen av noe spørsmål som

medlemmet selv eller nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk særinteresse

i.

(2) lngen kan selv eller ved fullmektig eller som tullmektig delta i en avstemning på års,nølet

orr avtaLe med seg selv eller nærsdende eller om ansvar for seg selv eller nærstående i

forhold til laget.

5.2. Taush€tsplikt

Tillitsvalgte, forretningsfører og ansatte i et sameie eller borettslag har plikl til å bevare

uushet overfor uvedkomnlende om det de j forbindelse med virksomieten i laget {år vite om

noens personlige forhold. Delte gjelder ikke dersom ingen berettiget interesse tilsier taushel.

5.3. Mindretållsvern

Årsmøtet, slyret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning som er egnet til å 8i !is\e

eiere eller andre urimelig fordel til skade for andre andelsejere eller sameiet.

6. Vedtektsendringer og forholdet til lovene

6,1, Vedtektsendringer

Endringer i sameiets vedtekter kan bare skje med enighet fra alle sameieme gjennom

Beneralforsamlingene (se også punkt 3.4 (2)).

6.2. Forholdet til lovene

Forsåvidtikkeannetfølgeravdissevedtektergjelderregleneilovornsameieavl8.06.l965.

Sist endret på årsmølet våren 2004 rned godkjennelse på sameiemes generallorsamlinger

våren 2004.
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Badebakken Borettslag

Årsmelding april 2003 - mars 2004
Styret har i denne perioden bestått av:
Gunnar Bjømdal-Riis, Ieder
Odd Arnvid Bollingmo, nestleder
Bjørg Halvolsen, økonomiansvarlig
Bodil Pettersen, sekretær
Nicolay Stemang, HMS ansvarlig

Styrets vararepres€ntant€ri
Tom Aurstad
Lasse Mørkhagen

Hilde Mer€te Mosand
K-ristoffer Moe

Borettslågcts representsnt i såmeiet:
Espen Amundsen
Torill Kleiven

Maridalsveien 240
Maridalsveien 240
Maridalsveien 236
Maridalsveien 234
Maridalsveien 238

Maridalsveien 236
Maridalsveien 236
Maridalsveicn 236
Maridalsveien 232
Maridalsveien 234

Maridalsveien 232

Borettslagets styre består av 2 kvinner og 3 menn. Styrets leder er mann. Boligselskapet
følger likestillingsloven og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte.

Selskapet e. organisert etter de bestemmelser som følger av borettslagsloven. og har trl
formål å drive eiendommen i sanuåd rned og til b€ste for andelseieme.

Borettslagets lorretdingsfører er boligbyggelaget USBL, storgata 49, Oslo. Borettslagets
revisor er Emst & Young AS, Oslo Atrium. posiboks 20, 0051 Oslo.
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L Styrets arbeid
Styret har i denne perioden avholdt 10 møter og behandlet 76 saker. Hovedsaker for
styrct har vært:

. Økonomi

. Ventilasjon

. Verandaer

. Generelt vedlikehold

. Trafikk inærmiljøcr
I tillegg så har styrct solgt to garasjeplasser som vi disponerte.

Opprnøle på styremølene har vært svært god. Vi har derfor ikke benyttet noen av
vararepresenlantene.

Det har ikke væn utbetaling av godtåjørelse til styrcts medlemmer utover styrehonoraret.

2, økonomi
Våre lån i Husbanken var bundet til en fast rente på 5,5% frem til3L12.2003. Renta i
husbanken cr på vei ned. Flytende rentc lor 2- kvartal er på 3,1% og fastrente med 5 års
binding er pir 4,1%. Borettsiagct har for tiden flytende rente. men styret ønsker å binde
renta så snart vi ser al del cr gunstig. Rentesituasjonen er aasl punkt på agendaen på hvcrt
styremøte. Slik rcnlesituasjonen er nå så ø det gmnnlag fbr å vurdere husleienedsettelse.

Lånene i husbankcn har blitl &jot om tia rrappetrinnslån med forfall 2 ganger i året ril
annLritctslån med foriall hver måncd. Dette giør boretislaget økonomi mer forutsigbar. og
gir enllere likviditctsplanlegging.

Nctlo endring langsiktiSc poster er på l,l mill. mot budsjetr på 1,6 mill. på budsjcrtct.
Dette ble gjofl for å kornpensere en acil i USBL's lånemodell som medførte at vi beralte
mer i 2002 cnn budsjeltefi. Ved å sc 2002 og 200J under ett så er netto endring
långsiktlgc poster som forventet.

Nctto disponible midler €r økt med kr 631 810 fta k 669 948 til k I 301 758. Rensing
av venljlasjonsanlegget var budsjettert lbr 2003, men ble fø$t urført i 2004. Dette vil
dcrfor belaste regnskapct for 2004.

Styret forcslår at disponible midler pr. 31.12.2003 overføres til videre drift. Det bckeftcs
i dcnne sammenheng at alle inntekter og utgifler borettslaget har hatt er tatt med i
rcgnskapet.

Dct har ikke inntrådt forhold ettcr regnskapsårets slutt som påvirker resultatet eller
selskapets stilling

Regnskapel er avgitt under forutsetDing om lotsatt drift.



3. Reparasion og vedlikehold
Det har blitt foretatt diverse løpende vedlikehold. En &jenganger har væI( problemer med

Det har værtjobbet med verandasaken. Dette vil det bli orientert om på
genemlforsamlin8en. Det har ikke væft noen interesse for å bygge ut loft. Styret bar
derfor ikke.jobbet med saken.

Ventilasjonsanlegget eI blitt renset. Slyret venter på en rapport fia de som har utfør
arbeidet. Det vil bli jobbet med å regulere ventilasjonsanlegget.

4. Grøntkomit6
Borettslaget har nå en velfungerende grøntkomitd. De bar arrangert dugnader, og &jor1 eD

solid innsats for utemitøet. Grøntkomitden har ikl(e noe honorar, men bt€ belønnet med
en middag som takt for jnnsatsen.

5. Ytre miliø
Styret er ikle kjent med at selskapets virksomhet påvirker det ytre miljø utover det som
anses som vanlig for et boligselskap

6. Brølsenservicesentral
Borettslagets vakhnesterljenester utføres av Bjølsen servicesentral.
Vaktmestrene ved B.jølsen servicesentral utfører faste arbeidsoppgaver. De kan treffes på
telefon 22 18 3I 79 alle hverdager mellom kl l0 og I L De vil kunne løse, eller svare på.
de fleste henvcndelser om praktjske problemer som kan oppstå i leitigheten. For kjøp av
nøkler ellerportåpner til garasjeo må styret kontaktes-

7. Vasking
En person er deltidsaflsatt for å vaske oppgangen€. Styret er ikke kjent med at det skulle
være fofiold rundt ansettelsesforholdet som er i strid med bestemmelser i
afteidsmil.jøloven.

8, Husordensregler
Styret har mottatt en klage på brudd på husordensreglene. Saken kom ikke til behandling
da leiligheten ble solgt. Det har vært en del henvendelser til styreled€r om støy i
fellesrommet. To av disse sakene har blitt behandlet i styret, og resultert i at leietageme
ikke får leie fellesrommet igjen for en periode på et tu.

9. Framleie
Det var noen som slet med å få solgt leiligheter våren 2003. I den forbindelse fikl styret
to søknader om fremleie. De to leilighetene ble solgt, og fremleie var ikke lenger aktuelt.
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10. Ny borettslov
Ny borettslov vil tre i kaft 0l.01.2005. Styret har ikke arbeidet med å tilpasse vedtektene
til den nye loven.

11. lnformasjon
S§.ret har i peioden sendt ut infomåsjonsbrev.Vi har egen intemettside og egen e-post
adresse.

12- lnnbrudd
Vi har hatt et innbrudd i styrerommet i Mardialsveien 242. Døm ble ødelagt, men
ingenting kom bort.

13. Regulering av Bergensgata.
Styret har i sama$eid med Sameiet Badebakken og Maridalsveien Borettslag sendt et
brev til samferdselsetaten i Oslo med ønske om siking av gangfeltet i Bergensgata ved
Badebakk€n. Oslo kommune prioriterer ikk€ dette inneværende år. Det vil bli wdert
neste år,

14, Virksomhetens art
Selskapet er organisert etter de bestemmelser som følger av borettslagsloven, og har til
formål å drive eiendommen i samråd med og til beste for andelseieme. Borettslaget ligg€r
i Oslo.

Oslo L mars 2004
Badebakken Borettslag

Gunnar Bjømdal-Riis /s/ Odd Amvid Bollingmo/s/
Stlaeleder Nestleder

Nicolay Stemang /s/
Styremedlem

Bjørg Halvorsen /s/
Styremedlem

Bodil Pettercen /s/
Styremedlem
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f ii gene.alfbrsaDrliDgen i
Brdebaklen Boretslag

r ,. ,- ,I r,.ti, 1.. )i ... il

! \'.r!!;rrrrn.d. r.r ii!

Revisjonsberetning for 2003

Vi lxr ftvidert--åsegnsk per tor Budrbaktcr Boretrslag fbr rcg$kapsår€r 2003, soDlviser en øbrirrr I
djs|odl,le rnidler på L..6ll^810.00 Årsreenslapet besrår av driftsoversik, ov€rsik over eiendelcr d!
:ield o! Ioreopply.r rg.r Års.egnsk.,per r; ,-sberctningen cr avgjft av borelrstdgers \tyre ots
lbrretnirgs&rer. vår oppgave el å uttnte oss om årcregnstapet oglvrige fofiold ihenh;1d tit rcviso!k.\, , .
krav

Vj har utført revlsjone i sanrsvdr rned revisorloven og god revisjonsskikk i Norge. God rev;sionsskik;,
kevr. nt vi plånlegge-roe utii.er revisjor.u li,r å oppDå bex.yggqde siklerhet lir at årsregrskaper iliir
rnncnolder vesentlig feilinfomrasjon. Revjsio oinfa$€r kontr;li av utv{lste deter av materialet son,
xndffb),gger idornnsJonen i årsregDskaper. \urderjDg r1 de beryuede regDskrpsptursrppcr og vesentli!.
rcgNkrpsestimter, sanl \,udering av imholder I og presertasjonen a" å..r,cgtr;krper idengftddr{1lil!r
rv god rerisjonsskikl( omfatrer revisjon også crgjennomgåetse av boretrstages foirrruestonutrring o1 

-

regrskåps- og inteme kontrollsystemer. Vi nle cr at vår revisjon gir er forsvirtig gruuolag ibr vår,tr,rtLisi

r',rsberetringen iDreholder iklie opplysriDgcr o,) at regnskapct er avlagt under lbruts.nring onr fbnsltl .rr nr
.l' k r(snsLJpslo\en rrv

årsregnsknpet er- ;rvgitt i sanxvar l,ed lo! og fbNkriter og gir et uthykl lbr borettsiagets
økonoriske stili g I L desember 200:1 oli tbr resulraier i regnskapsåret j overenssteÅ[else rmd rott
regrskrpssUk* i Nor:e
ledelseD har opplylr si0 liilit ti) å sørgc ior orderflig og oversjktlig rPgistled g og dokurlt.rtnsjor it,
regnshpsopplysninger i saorsvar med tov og god regnskapsskikk i NorSe
borettstaget illke har gitt opplysdnger i i'Lrsberetningen om forursetnins€n tbr fbrrsatt d jl i sar]]s!.il
med lov og lb.skjfter.

Uten at det har betydajDg ibr kouklusionen over, vil vi plesise, o or budsietialterE i .triftsoversikten ;kt. .r
underlag. rcvisjon.
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Dr:ftsoyersikt
Norr 0€top20rJ.) Betop 2002

Driftsi.rtekter:
Husleieinntekter
Leieinntekter p. plass/garasje
Andre 

'eieinntekterRenteinnlekter
Andel rente-/finansinnt.. sameie
Andre driftsinntekter
Andel driftsinntekter i sameie

Sum driftsinntekter

Dfiftskostnader:
Lønnskostnader
Styrehonorar
Arbeidsgiveravg., pensjonskostn.
Andre personalkostnader
Revisjonshonorar
Forretningsføreahonorar
Andre honorarer
Konti.gent boligbyggelaget
Forsikringspremier
Energikostnader
Kommunale avgifter
Andre driflskosinader eiendom
Drift skostnader adminislrasjon
Reparas;oner og vedlikehold
Andre koslnader
Andel d.iftskostn., sameie
Finanskostnadea
Andel finanskostnader sameie

Sum driftskostnader

Res.før endr.lanqs.poster

End.ing Iangsiktige roster:
Endring varige driftsmidler
Endring långslktig gjeld

Nelto enda.lanqs.poster

Netto endr,dispontble midler

5 221 803

6 54 753
77 250
14612
2 5SS

5729
75 200

7 21740
12 600

153 136
B 258 833
I 309 020

10 BB 697
11 13 596
12 211311
13 12 710
14 290 334
15 1 888 667

118

4

5

4 g3A 237
7 500

371

65 827
378

156129
53 361

3770 552
1B 000

0
124 477

1311
3 850

58 862

4 930 000
6 000

0
50 000

0
150 000
49 000

4 931 208
0
0

30 000
0

0
49 000

3 977 052 5 185 000 5 010 208

60 480
74 999
1S 103

162

75 204
1750

12 600

3'18 526
304 549

58 607
30 831

492 227
15 103

251 486
I 971 285

15

59 375
77 250
20 000

0

6 386
75 200
20 000
14 000

155 000
295 342
320 000

55 000
5 000

350 000
25 454

269 000
'l s00 030

0

61 156
79 568
20 600

3 000
6 578

77 08A
20 000
16 338

150 501
323148
352 000

56 650
5 150

460 000
26 213

283 050
1 611 217

0

3 4S4 S05 3 828 335 3 651 033 3 552 209

1 726 Ag8

16 501

-1 111 589

-1 095 088

16 501

-1 780 700

-1 764 199

0
-1 616 189

-{ 51618S

0
-1 590 730

-1 590 730

144717 t 533 967 t 457 999

18

16 631 8,' 0 -t 515 482 -82 222 -132 73't

Boligbyggllo!:cl USlll.
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Eiendeler og gield

N6rr 2003

Kortsiktige poster

Omløpsmidler:
Debitorer
lnnestående i USBL
Høyrenleplassering i USBL
Husleierestanser
Andel omløpsmidler i sameie

S!m omløpsmidler

Kortsiktiq sield:
Forskuddsbetalte husleier
Kreditorer
Påløpte renter
Påløpte kostnader
DepositLrm
Påløpte avdrag, langsiktig gjeld
Andel kortsiktig gield i sameie

Sutfl kortsiktig gjeld

Netto disponible midler

164 244
1 083 246

967 784
14 86S

33 061

4 560
448 740

1 123 10S
29 432
34 328

2 263 209 t 640 170

71 284
5 305

461 688
0

300
402 389

20 489

39 544
32 755

486 478
172
300

404 600
5 373

96t 451 970 222

t6 I 301 758 669 948

Boligbyggelåget USBL
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Eiendeler og g.ield

2t)92

Langsiktige poster

Anleggsmid:er:
Eiendom - fomt
Eiendom - Boligbygg
Eiendom - Fellesanlegg

Sum anleggsmidlet

Langsiktig g.ield

Pan:elån Husbanken

Sum langsiktig g.leld

lnnskuddskapital
Andelskapital
Ligningsverdi eiendom
Pantstillelser

47

4 619 994
79 317 900

272 533

4 619 994
79 317 500

289 034

a4 210 427 a4 226 528

't8

33 359 411 34 471 000

33 359 4ll 34 471 000

19
19

20
21

4A 823 129
8 400

26 064 700
74 584 929

40 823 129
B 400

27 436 526
75 698 729

Oslo 31. de§ember 2003

Styret i BADEBAKKFN BORFTTSLAC:

Gunnar Bjørndal-Riis /s/
Bodil Petiersen /s/
Nicolay Seternang /s/
Odd Arnvid Bollingmo /s/
Bjørg Halvorsen /sl

Boligbyggelaget USBL

Gro S. Gjeisklid /s/
for Jens Veiteberg
Forvaltningsdirektør

Boligbyggelasd LJsll l.
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Note: I Regnskapsprinsipper

Arsregnskapel er satt opp i samsvar med regnskapsloven§ bestemmel§er, god regnskapsskrkk
og forskrill om årsoppgjør io. Soligbyggelag og borettslag.

Klassifisering og vurdering av t alanseposter
Ol.løpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som fodaller til betaling innen ett år. Øvrige
poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsnidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi Kortsiktig gleld

balanseaøres 1il nomineli beløp på etableringstidspunktet

Fordringer
Kundefordringer oq andre fordrihger er oppført i balansen til pålydende etter lradrag for avsetning
lal forventet tap. Avsetning tiltap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte
iordringe.e. I lillegg gjøres det for øvr ge kundefordringer en uspesirised avsetning for å dekke

antatt tap.

Anleggsmidler
Etter at borettslagets boliger er oppiøri, er investeringer, påkostninger, rehabiliteringer og

vedlikehold av anleggsmidler.rtgiftsført Salg av anleggsmidler inntektsfø.es i sin helhet

2003 2002
Note: 2 Husleieinnlektei

Leie boliger
lnnbel.t a tidlige.e avsk.leie
Leie hybler/gjeslerom

Sum husleieinntekter

Note: 3 Renteinntekter

Renteinntekter, høyrentepl.
Renteinntekter mellomregnrng
Andre renteinntekter

Sum renteinntekter

Note: 4 And.e driftsinntekter

Nøkkelsalg
Ekstraordinære inntekter (Salg av garasjer til leil 35 og 51)
Andre diiftsinntektel

Sum andre driftsinntekter

Note: 5 Andea driftsinntekter i same:e

140 Bjølsen servlcesentral
Sum andel driftsinntekier i sameie

4 936 037
2 100

100
4 938 237

44 675
19 3S0

1 763
65 427

3 840
152 2Ag

0
156 129

53 361
53 361

3 765 438
5 114

0
3 770 552

89 658
33 343

1 476
124 471

3 720
0

130
3 850

58 862
58 862

Roligbyggchgct llSBt-
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Note: 6 Lønnskoslnader

Fast lønn til ansalte
Påløpne feriepenger

Sum løanskostnader

Note: 7 Andre honorarer

Tilleggstj. forretningsf ører
Teknisk honorar USBL

Sum andre honorarer

Note: I Energikostnader

Elektrisk energi
Netileie

Suftr energikostnader

Note: 9 Xommunale evgifter

Renovasjon
Vannavgifl
Avløpsavgill

Sum kommunale avgifter

Note: 10 Andre driftskostn. eiendom

Skadedyrutryddelse
Containerleie/1ømming
Avg,ft er radlo-/TVanlegg
Nøkler, låser, navnskilt o I

Verktøy og redskaper
Driftsmateriell - innkjøp
Andre driftskostnader, eiendom

Sum and. driftskostn. eiendor§

Note: 11 Driftskostn. adm.

Porto
Kontorrekvisita
Trykksaker
Kopiering
Datautstyr
Ivløtekostnader for styret
Andre drl,tskostn. kontorhold

Sum driftskostn. ådm.

2003

48 886
5 B66

54153

3 450
'I B 2S0
2't 740

169 615
89 218

258 833

128 797
72 160

108 063
309 020

2002

54 000
6 480

60 480

1750
0

1750

170 100
Ma 427
318 526

128 797
7A 167

105 585
304 54S

0
1B 920
38 864
27 385
2 514

725
286

88 697

978
3 992

893
0

4 402
0

t3 596

2604
12 439
18 247
7 27i
4 466

0
13 s7B
58 607

2 444
829

2793
297

23 454
0

1 018
30 831

Boliglryggchg.t tjSLlL
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Nole: 12 Rep. og vedlikehold

N4alerarbeid
Snekkerarbeid
Rørleggerarbeid
Elektrikerarbeid
Blikkenslagerarbeid
Glassarbeid
Ga(nerarbeid - grønlanlegg
Annet malerialkjøp
Garasjepo(er/inngangsdøret
Porttelefon
Ventilasjonsanlegg
Heiser
Egenandel fnrsikrlng
Håndverkerarbeid

Sum rep. og vedlikehold

Note: 13 Andre kostnader

Gaver
Leie av maskiner
Kurs tillitsvalgte
Møbleruistyr felleslokaler
Fellesaffanqemeni
Betalingskostnader
Andre kostnader
Husleietap

Sum and.e kostnader

Note: 14 Andel driftskostnader, sameie

160 Bjølsen servicesent.al
Sum andel drifaskostnader, sameie

Note: 15 Finanskostnader

Andre gebyrer
Renter husbanklån
Påløpne renter
Moratenter

Sum finanskostnader

Note: 16 Disponible midler

Boligselskapets likviditet har økt med kr 631 8'10,- i 2003.
Likviditeten i boligselskapet er god

2003

0
0

71 14?
0
0
0

36144
0

1 396
0

18 408
35 890
12 000
36 327

211311

815
0

700
5 445
2 460

440
2 850

0
12710

289 956
289 956

2002

10 190
86

25 637
17 574
7 440
5 694

14 312
731

2 814
122 264

B 286
17 401

0
259 804
492 227

0
3 289
6 200

0
2 552

0
2 654

15103

251 4a6
251 4A6

576
1 909 792

-24 790
3 089

I 888 667

576
983 817
-14 765

1 657
971 2A5

Boligbyggclrgrl Lsl)1.
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Note: 17 Anleggsmidler

ANDELER I ANDRE SELSKAPER
Andel anleggsmidler i sameie:
Boligse,skapets andel av anleggsmidlene i Bjølsen Servicesentral. Selskapets ideelle andet er
24,50 o/o.

EIENDOMMEN
Eiendom - tomt:
Kostpris ved kjøp av tomten- Eiendommen er stillet som sikkerhet for panlesikret gjeld.

Eiendorn - Soligbygg:
Kostpis for oppføring av bygninger, byggeår 1988.

OPPLYSNINGER OIV] BOLIGSELSKAPET
- Tomt: Ateal5.479 m2. gt{.222, bnt.142.

- Skaltetakst: Kr. 20.035.000,-.

FORSIKRING
Boligselskapets eiendommer erfo.sikret på grunnlag av huseierforsikring med bygningskasko i
''rf . " skade'orsrkflng Pol.se nr . 306 I I '9

Note: 18 Langsiktig gjeld

Navn Lånenr % Opptaks Lånebeløp SaldolB Avdmg SaldoUB
år

Husbanken 7823a 5 50 1988 10 000 000 I600 000 200 000 8 400 000
Husbankeo 81 075 5 50 1988 13 000 000 11 '180 000 260 000 10 920 000
Husbanken 81 091 550 1988 13460000 11575600 538400 '11037200
Husbanken 84004 5,50 1989 4000000 3520000 115400 3404600
Su:n 40 460 000 34 875 §00 1 113 800 33 761 800

Av såmlet lånebeløp er kr 402 3Bg ført som korisiktig gjeld i balansen.

Utfyllende opplvsninoerom bolioselskapets lån:
1 - 3. Lån til oppføri.g fra 1988. Halvårlige forfall.

Avdragene følgerfølgende nedbetalingsplan- Første fodall var 1.4.97.
2o/o au&ag fi A1 .04.2002 (første 5 år)
4% avdrag til01 04.2008 {neste 6 å0
6% avdrag lil 01.04.2019 (saste 11 å0

:ånene vilvæ.e nedbetalt i år 2019. Selskapet har valgt og gå overtilflytende rente fra
1.1.04. Renten f.o.m denne dato er 3,7%.

4. Lån tiloppførinq ara 1989. Samme vilkår som for lån 1-3.

BoliS5yggelagel LrSr]l-
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Note: 19 Leiligheter

Andelenes siørrelse er k.. 100,- for samillge leilighe:styper.

Ant.lealigh. AndelgieldUB Lignlngsverdi Formuesverdi

2
2
2
2
2
3
3
3
3

4
4
5
5
5
7
I
I

Husleie
3 478
3 593
3 81't
4 095
5 168
5 454
6 007
3 308
3 999
4 281
5705
5 986
4 421
4 949
5 890
5 689
3764
4 6S8
4 S80
5 971
4 136
4 664
5 608
5 949
3 478
5 663

2
2
2
2
3
3
4
2
2
2
4

2
3
3
4
2
3
3

4
2
3
3
4
2
4

242 243
291 534
309 222
332 266
419 328
442 534
487 404
268 409
324 476
347 358
462 900
485 700
358 717
401 559
477 911
46',t 602
305 409
381 193
404 074
484 483
335 593
378 434
455 030
482 698
282 203
459 492

220 493
227 784
241 605
259 609
327 634
345 765
380 824
209 716
253 523
271 401
361 678
319 492
280 276
313 750
373 406
360 063
234 625
297 837
3'15 715
318 541
262 208
295 682
355 528
311 147
220 493
359 015

13 605
13 763
14 598
15 686
19 796
20 492
22144
12 611
15 318
16 398
21 ø53
22 929
16 935
18 957
22 562
21 792
fi 414
17 996
19 076
22 472
15 843
17 856
21 482
22 788
13 323
21692

I andel langsiktig gjeld er ikke talt med den kortsiklige delen av langsiktig gjeld.
Se for øvriq note 18

OI/1SETNING AV LEILIGHETER
Leiligfletene i boligselskapet omselles til markedspris. Hos USBL registreres alle
omsetningsprisene for leiligheter som blir overiøri i boligselskapet. Disse opplysningene kan
være nyitige for den som skal selge, fordi de gir en antydning om prisn:vået i boligselskapet. En
lakst anbetales ved behov for mer nøyakiige opplysninger om leilighetens kvalitet og antatte
markedsverdi.

Notei 20 Lig.iogsverdi - Eiendom

Boligselskapets ligningsverdi er reduserl med 5% i 2003.

Note: 21 Pantstillelser

Borettsinnskuddet er en del av boligselskapets pantstillelser.

Sameie
Andel inntekler/utgiiter isameie .eJererer seg ti' boligselskapeis andeler i Bjølsen Servicesent.al.
For nærmere spesifikasjon, se fullsiendig regnskap bak i heftet.

Boligbygqelaeet LjSt)1.
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BUDSJETT 2OO4

Budsjetet for 2004 står i høyre lallkolonne på førsie side i regnskapet. Det er satl opp rned

utgangspunkt I det budsjetl som ble vedtatl av styrel sist høst. For poster hvor en er klent rned
nye og endelige tall er budsjettet justed de. dette ga vesentlige avvik. Budsjettet vil gi en
reduksjon av disponible midler på kr 132.731, hvllket vil innebære åt boligselskapets likviditei b rr

noe svekket

Budsjetiposlene "an.lei i sameie" er based på budsjettet til Bjølsen Servicesentral. Se bakerst i

heftet

Husleieinntekter
Leieinntektene er oppsålt ui Jra

Lønnskostnader

nåværende leie på årsbasis.

Lønnsutgifter til vaskehjelp m.m. er beregnet økt med ca 30/o

Stvrehonorar
Honorarei er budsjelle.t med utgangspunkt i en økning på ca 3% i forhold lil tidligere års
bevilgede hono.ar

Arbeidsqiveravqift . pensionskosinader
Det betales 14,1% a.beidsgiveravgift av all utbetalt lønn og styrehonorar.

Andre personalkostnader
Under denne posi belastes kosinader til arbeidstøy, personforsikring m m.

Revisionshonorar
Revisjonshonorarel er budsjettert med en økning på 3olo.

Forretninqsføterhonorar
Fo.reinin!tsførerhonoraret er budsiettert i h t gje dende kontrakt. Det er budsjeitert en øknrng pa

2,5% i honorarei ior 2004.

Ahdre honorarer
Her budsjetteres fonr'entet juridisk og teknisk honorar.

Konlinqent boliqbvqqelaqet
Be,øpet utgjør beregnet kontingent til USBL med kr. 175,- pr. andelseier.

Forsikrinqspremier
Det er ikke budsjettert økning iforsikringspremien for 2004.

Forsikringsp.emie til Husleiefondet belales av USBL.

Enerqikostnader
Den.e budsjettpost dekker boligselskapets utgifter til fellesstrøm.

Slrøfi
Det e. beregnel en økning av kraitprisen fra 2003 til 2004 rned ca 10%.

Nettleie
Det er budsjetlert med en økning i nettleieprisen fra 2003 til 2004 på ca. 5%.

Boligbygg€l.s..r llSBl.
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Kommunale avsifter
Komfiunale avgifter er budsjettert ø'(t med 10olo.

Andre driftskostnader eiendom
Her budsjette.es b1-a. avgift på radio- og TV-anlegg, containe,leie, snøbrøyting, renhold v/byrå,
innleid vaktmesterijeneste og diverse innkjøp vedrørende eiendommen.

Drift skostnader administrasion
Her budsjetleres b1.a. kontorrekvisita, telefon, porto, kop:eiing, evenluelle abonnemenier kjøp og
drift av konlonnaskiner og datauistyr.

Repåiasioner oq vedlikehold
Styrets vurdering åv behovet for vedlikehold av eiendommen framkommer i budsjettel. Post-.n v I

bli kommented av slyret på generalforsamlingen.

Andre kostnader
Her budsjetteres bl a. kostnader ved iellesarrangementer i boligselskapet, lokalleie, kurs for

tillitsvalgte, gaver, medlemskonlingent iil velforeninger og and.e loreninger m m.

Finanskostnader
Eoligselskapel har fra 01.01.2004 gått over ii,ilytende rente i l'lusbankeh. For 1. kvadal 2004 er
llytende rente 3,7%o, og for 2. kvarial er den fasisatt til 3,1olo. Til samneniigning kan nevnes a1

fast renie de 3 første månedene i 2004 er h h v 4,8 -4.9 *og 4,6%. BLldsiettet er lagt inn rned
5 % rente Del kan også opplyses at lånene i Husbanken er omgjo* til annuitetslån med
månedlige forfal, fra 1.2.2004.

Endrinq la.rqsiktiq qield
Avdrag er budsjeitert i henhold tilgjeldende nye lånevilkår.

Husleierequlerinq
Såfremt boliqselskapel ikke plånlegger siørre vedlikeholdsarbeid eller på annen måte går ut over
den oppsatte budsjelt.amme, skulle det lkke være nødvendig å regulere leiene fra 1.7.2004.

oslo den 31. desember 2003 / 19. februar 2004

lvled vennliq hilsen
Boligbyggelaget USBL
Foavaltnings- og økonomiavdelingen

Heidi Wøien Eriksen /s/
Regnskapsansvarlig

Dir.llf: 22 98 38 48

Hanne Olaussen /s/ forWiqgo Wollbaåten
Forvaltningskonsuleht

Dir tlf: 22 gB 38 86

e-post:heidi.woien.eriksen@usbl.no e-post:wiqqo.wollbraaten@usb1.no

: B"lisb)'g'g.r§;i;q
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HUSORDENSREGLER I.-OR BADEBAKKEN BORNTTSLAG

I. INNLEDNING

Hver beboer plikter å pirse at han, hans husstand eller andre som han er ansvarlig for, eller gir adgang
lil bygningcne, holder ro os orden slik at det ikke voldes ule:npe eller ubehag ior andre beboere.

2. RO OG ORDEN

Mellom kl. 22.00 - 07.00 skal det være nattero i boligene og på borertslagets område. I dette
tidsrornmet skal det ikke spilles på instrurnenter. nyttes støyende høyttalere eller forårsakes anncn støy
som sjenerer øvrige bollger.

a) Skal det ved spesielle anledninSer musiseres eller drives selskapeligher erter kl. 22.00, skal
beboeme av tilstøtende boliger lorespønes.

b) Utgangsdørene i bioklene/garasjeallegget skal til e.Iver tid være låst.

c) NØIIUTGANG Maridalsvn. 236 (hus 5): Nødutgang (vindeltrapp) i hus 5 skal bare benytles
som rømningsvei i nødslilfeller.

SoI, generell regel gjelder at det til enbver rid på døgnet skal vises tilbørlig hensyn til andre
beboere.

3. HUSDYRHOLD

Hunde- og kaltehold eller hold a\, andre husdyr er betinget av:

a) Husdyr kan førs1 anskaffes eller medlas etter at søknad om det er innvilget av styret. Dette
gjelder også ved eventuell gjenanskaffelse av husdyr.

b) At dyret til enhver tid er under eierens kontroll og ikke tiilates å løpe løs på borettslagels
område.

c) At dyret ikke på noen måle er til sjenanse lor andre.

d) At lufting av dyr skjcr under kontroll slik at en unngår at dyreeksprelnenter spres utover plener.
veier, sandkasser, blomsterbed ctc.

e) At forskiltene om båndtvang etterkommes_

f) Den sorn ikke overholder pkt. 3a), b), c), d) og e) vil Iå en skiftlig henvisning om reglene lra
slyret, og ved eventuell &jentagelse vil borrsetting/avliving av dyret bli kever.
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4. RENHOLD

a) Det er ikke tillalt å plassere "søppel" ardre steder enn i containeme i søppelbodene.
Husholdningsavlall legges i anviste beholdere, som lukles etter bruk. Avlallet emballeres
forsvarlig. Støne gjenstander er beboerne selv ansvarlig for forskriftsmessig levering.

b) Hovedr€n&iøring av fellesrorr/ -område skal foretas en gang årlig. Ansvarsornråder vil bli
fastlagt av styret i sanråd med huskontakter/beboeme.

c) - Klestø.king i trappeoppganger eller på andre fellesarealer i borettslaget er ikke tillatl.
- Banking av Iepper o.l. fia balkonger er ikke tillan.

d) Lufting av leilighetene. Det er ikke tillatt å lufte leilighetene mot trappeoppgangene.
Utgangsdørene skal holdes lukket. Det henstilles til bruk av ventilasjonsanlegg/vinduer ved
utlufting av boligen.

5. DUGNADER

Alle beboere har pljkt tit å delta på dugnader.

6. FELLESAREALET

Ballspill og andre støyende aktiviteter som er til sjenanse for andre beboere er forbudt på fellesarealer.

7. DIVERSE

a)

b)

c)

d)

e)

r)

Markiser etc.
Anskaffes markiser, blomsterkasser o.l- er leilighetens innebaver ansvarlig for at det montercs
slik at det ikke oppstår fare for andre, eller sjenerer naboer. Ved anskaffelse av markjser skal
disse være av type og farge som er fastsatt av beboeme i fellesskap. Pr. idag er det følgende
vedtak som gjelder: Bare enkle markiser i farge 1ys til mørk gul kan oppsettes.

Oppsetting av stenger for flagg eller vimpler skal forelegges styret.

Trinnlyd&iennomgang i blokkene. På grunn av problemer vedrørende trinnlydgiennorrrgang
(støy) i blokkene &iøres beboeme herved oppmerksom på dette, og vi ber om at det blir
vist aktsomlet ovenfor disse "faktiske" tekniske lorhold i borettslagets bygningsmasse.

Før oppussing av baderom skal styret få skiftlig melding slik at arbeidei kan kontrolleres. Vi
gjør oppmerksom på at styret har inspeksjonsrett i leilighetene og kan pålegge beboer å utføre
nødvendig vedlikehold. Beboere er selv ansvarlig for alt indre vedlikehold, og også for
følgeskader på naboens leilighet som følge av manglende vedlikehold.

Som husordensregler &ielder også særskilte tekniske besteinmelser (l eks.
Bygningsforskiftene), bestemmelser som byggefirmaer eller leverardører måtte gi når det
gjelder bruk av bygningsmateriell innendørs, samt for ventilasionssystemer, våtrom, varm.
klosetterm lellesantenneanlegg, tekniske installasjoner o.l.

Beboeren blir gI§lBlt!]ilgsplitltlg for erhver skåde som oppstår som følge av overtredelse
av husordensreglene eller annen mångel på aktsomhet.
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8. HUSLEIELOVEN

Husleieloven er lagt ijl grunn for disse husordensregler. Oppstår tvils- eller tolkningsspørsmå1
vedrørende disse regler, eller om andre forhold, skal husleielovens bestemmelser og husleiekontrakten
legges til gnlnn. Ethvert fremleieforhold av leilighet eller garasje, skal godkjennes av styrer i
borettslaget i h.h.t. husleieloven og lov om borettslag. Kontraktsformular kan fås ved henvendelse til
styret.

9. ENDRINCER. RETTELSER OG TILLEGG

Beboere som måtte ønske tillegg, rettelser eller endringer til disse regler bes meddele dette til styret i
god tid før generalforsarrling.

IO. MELDINGER. KLAGER OG HENVENDELSER

Meldinger fra borettslagets styre eller USBL til andelseieme ved rundskiv eller oppslag gielder på
sarxne måte som husordensreglenes bestenurelser og inngår demed som en dei av Ieiekontrakten.
Klager eller henvendelser til styret i forbindelse med husordensreglene skal skje skiftlig.

I det beboeme ønskes lykl(e til med sitt hjern i Badebakken Borettslag, gjørcs de e i forvissnjng om at
den enkelte hDsstand vil medvirke til et godt naboforhold og bomiljø.
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VEDTEKTER

for

BADEBAKKEN BORNTTSLAG

tilknyttet BBL UNCDOMMENS SELVBYGGERIAG

vedtatl på konstituerende generalforsamling 19. februar 1987 med senere endringer,
senest 18. april 1989

§l
Navn, lagsform, formål og Iorretningskontor

Badebaklen Borettslag er e! andelslag som har til fonnål å skaffe andelseieme bolig ved å erven,e
eller forestå oppføring av boligbygg til andelseieme og leie ut boliger i slike bygg tjl andelsejerne.

Laget har dessuten til fomål å enen,e eller iorestå oppføringen av andre bygg enn boligbygg
(herunder garasjer) når de skal brukes til felles formål for andelseieme, eller når utleie av lokalene i
slike bygg skal skje i sammenheng med lagets øvrige virksomhet.

Dersom det innen boligområdet opprettes et fellesorgan som skal ha til formål å ivarcta beboemes
fellesinteresser, eksempe)vis Ielles vaktmesteftjeneste, vedlikehold etc. av felles antenneanlegg og
friarealer, har borettslaget plikt til å være medlern av dette. Medlemskapet medfører plikt til å betale
de beløp som fellesorganet fastsetter til lonnålet.

Videre har laget til fonnål å organisere og forvalte andre tiltak som har sarnmenieng med
andelseiernes bointeresser.

Fonetningskontoret er i Oslo-

BorettslaSet er tilknyttet BBL Ungdommens Selvbyggerlag som er forretningsførcr.

§2
Andeler - Ansvar

Andelene skal være på ett hundre koner.

Andelseieme har ikke personlig ansvar fbr lagets forpiiktelser.

§3
Andelseiere

Bare andelseiere i boligbyggelaget og bare enkeltpersoner (fysiske personer) kan være andelseiere i
borettslaget. lngen kan eie mer enn dn andel. Likevelkan staten, kommunen, USBL eller annen
institusjon eiler sarnmenslutning med samlunnsnyttig formål eie jnntil 30o% av andeiene i borettslaget,
i samsvar med § 13 annet ledd i lov om borettslag. Andelene behøver ikke være øremerket for en
bestemt.juridisk person. Dog kan ORAS A/S eie andel050 innenfor den iotalramme på 30% juridiske
personer som loven setter.

Andre enn ektefeller eller personer som i minst to år naturlig har utgjort en husstand kan ikke tegne
andel sammen eller erverve den i fellesskap på annen rnåte enn ved arv. Har flere arvinger i lellesskap
eller et dødsbo ervervet andel, kan borettslaget på1egge arvingene elter dødsboet innen 6 måneder etter
al pålegget er mottatt å overdra andelen med borettsinnskudd til en person som styret godkjenner.

Enhver andelseier skal få utlevert e1t eksemplar av vedtektene og andelsbevis.
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§4
Ovcrforing av andel

En andelseier har reit til å overdra sin andel etter reglene i lov om borettslag §§ 15 og 16.

Andelseier som ikke har betalt borettsinnskudd, kan bare overdra andelen til en person som sryrct
utpeker dersom ikke styret gir samtykke til annet.

Knytter det seg borettsinnskudd til andelerl. kan andelen ikke gyldig overdms eller erveNes uten a1

en,ervercn samtidig overta. boreltsinnskuddel.

§s
Godkjenning av den nyc åndelseier

Den som har ervervet en andel rnå godkjennes av styret for at erveNet skal bli gyldig overtbr laget.

Styrel skal nekte godkjenning dersom er"rervei vil være i strid med § 3 i disse vedtekier, jfr. § 1l i lov
orn borettslag-

Styret skal også nekte godkjenning dersom overdragelsen er i strid med bestemmelser orn
overdragelsesprisen, husstandens størrelse eller liknende forhold som målte være fastsntl eller godkjcnl
av den offentlige kedittinstitusjon som har gitt laget lån. Videre kan styret nekie godkjenning når del
ellers er saklig grunn til det. Godkjenning kan - utenom de lilleller som er nevnt i annet ledd ikke
ncktes de6om andelen er erverr'et av andeiseierens ektefelle eller andelseierens elier ektelellens
slektninger i rett opp eller nedstigende linje, søsken, adoptivbarn eller andre som faktisk sftr i
adoptivbams stilling, eller av noen som andelseieren i minst 2 år har hatt feiles husstand ,ned eller
hadde lelles husstand med ved sin død. Heller ikke kan godkjenning nektes når overdragelsen cr e1

nødvendig ledd i bytte av boliger, og dcn tidligere andelseier skal la i varig bnrk som bolig clen bolig
han får ved byttet.

Nekter styret å godkjenne erververen som andelseier, skal det gi erververcn og overdrageren skrifllig
melding om dette lnnen 30 dager etler at det rnottok søknaden om godkjenning. I meldingen sl(cl gis
opplysning om Brunnen til avsiaget og om a1 dette er endelig dersom søksmål ikke er reist innen 30
dager etter at meLdinBen er mottatt-

Har styret ikke innen fristen gitt melding med opplysninger som nevnt i !erde ledd, er ervcrvercn r
anse som godkjent. Codkjenning kan trekkes tilbake innen etl år dersorn opplysninger av betydning
fb. godkjenningen er uriktige eller holdt tilbake, og eruerveren har eller burde hatr kjennskap til derte.

Når en andel skifter eier, slGl den nye eier gi melding heroD til borettslaget, selv om styrets
godkjenning ikke er nødvendig.

§6
Forkjøpsrett

Dersom andel overdras, har andelseierne i borettslaget og demest de øvrige andelseieme i
boligbyggelaget - utpekt av styret i boligbyggelaget -forkjøpsrett. Borettslagets styre skal dra onrsorg
for at de som er nevnt i første ledd får høve til å &jøre lorkjøpsretten gieldende og på deres vegne gjøre
retten øeldende innen 30 dager etter nt borettslaget har mottatt søknad som nevnt i § 5, {erde lcdd
eller en annen skiftiig melding om at andel er, eller ønskes overført på næmere oppgitte prisvilkår.
Blir andel overiørt på gunstigere vilkår for erverueren enn det som er opplysr i meldingen eller blir
andelen overført senere enn 4 åneder elter at meldingen er motlat!, skal ny melding sendes og
forkjøpsrett kan brukes innen ny frist som nevnt i forrige punktum. Retten kan ilke gjøres gjeldende
ved slik overf-øring av andeler som onrlandlet i vedtektenes § 5, tredje ledd, tredje og lerde punktun.
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Styret bestemmer på grunnlag av ansiennitet hvilken andelseier som skal få ovena andelen.
Ansiennitet i borettslaget er av&jørende ved tildeling av ledig leiiighet. Ansienniteten settes likt for
rlle ved første gangs innflytting. Står 2 elier ilere søkere likt med hensyn til ansiennitet vil
husstandens størrelse, antall bam, bamas kjønn og alder være av&iørende. Står 2 eller flere fo(satr likt.
skal styret ta hensyn tii sosiale og medisinske grunner. Andelseier som søker om å bytle seg over til
leilighet av sanxne størelsesorden som den han bebor, skal ha fortrinnsrett før leilighelen tildeles
søker lra rnindre leilighet.

^ndelseier 
som vil overta ny andel, må stille sin tidligere andei til rådighet lor borettslaget. DeI

gjelder selv om andelen tilhører flere. Styret tildeler andel etter reglene i første og annet ledd.

De$om andel overdras eller blir stilt til rådighet etter tredje ledd, og ingen andelseier i borcttslaget er
inleressert i å overla andelen, utpeker styret i boligbyggelaget den som skal få oveta andelen_

Løsningssunrmen skal være betalt innen 2 måneder etter at søknad eller melding som nevm i annet
ledd er mottatt av laget, likevel slik at oppgiør ikke kan keves lør en måned etter at løsningssummen
cr endelig låstsat. Når det ikke er til vesendig ulempe, kan borettslaget likevel bestemme at den
forkjøpsberettigede skal betale et rimelig forskudd etter at forkjøpsretten er brukt-

Laget skal ha et styre som skal bestå av en leder og 2 - 4 andrc medlemmer med like mange
vararcpresentanter.

Funksjonstiden for lederen og de øvrige styrernedlemmer er to år, dog slik at 2 av medlernrnene etier
loddtrekning trer ut etter første driftsår. Vararepresentanter velges for ett år. Styremedlem og
vararepresentanter kan gjenvelges.

Boligbyggelaget har rett til å oppnevne I styrernedlem med vararepresentant. Ellers velger
generalforsamlingen styrcmedlemmer og vararepresentanter, se dog Iov om borettslag § 8, annet ledd.
Leder velges ved særskilt valg. Styret velger innen sin midte nestleder og seketær.

stu,"t!. X"atur,

Styret kan treffe vedtak når minst halvparten av medlemmene er til stede og stemmer for vedtaket.

Styrel kan ikke uten at generalforsamlingen med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer har
samtykl(et:

l. Ombygging, påbygging eller rive de husene laget eier, bygge nye boliger, selge eller kjøpe fast
eiendom eller på annen veseDtlig måte endre bebyggelsen eller tomten.

2. Gjennomføre tiltak i samsvar med de lormål som er nevnt i § 1, tredje ledd nar tiltaket fører
med seg økonomisk ansvar ellerullegg for laget på mer enn 5 prosent av den fulige husleie.

§e
Firmategning

Leder (nestleder) og ett styremedlem i lellesskap tegner lagets firma. Styret kan gi prokura.

§7
Styre
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§r0
Generalforsamling

Den øverste myndighet i borcttslaget utøves av generalforsamlingen.

Ordinær generallorsamling holdes hvert år innen 30. rnai.

Ekstraordinær generalfonamling holdes n:rr styret eller boligbyggelaget fiirner det nødvendig.

Lil<eså skal generalforsamlingen innkalles når revisor eller minst en tiendedel, dog minst ke, av
andelseieme skriftlig krever det, og samtidig oppgir hvilke saker som ønskes behandlet.

Innkalling til generalforsamling skal skje sl«ifilig til medlemmene med varsel på minsr 8, høyst 20
dager. Det skal dessuten gis skiftlig melding til boligbyggelaget. Ekstraordinær generalforsamling
kaD likevel, om det er nødvendig, innkalLes med kortere frist som doB skal være minst J dager.

Saker som en andelseier ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal ne!nes i
innkallingen når det settes fraln krav om det senest åtte uker før generallorsaurlingen.

§11
Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling

På den ordinære generalforsamling skal disse sakene behandles:

L Konstituering.
2. Årsmelding fra styret.
3. Årsoppgjøret, og i denne sammenheng spørsmål om anvendelse av overskudd eller dekning

av tap.
4. Spørsmål om ansvarsfiihet.
5. Eventuell godtgjøring til styret.
6 Andre saker som er nevnt i innkallingen.
7. Valg av de medlenrmer til styret som er på valg.

Skal et forslag som etter lov om boreltslag må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles.
rnå hovedinnloldet være nevnt i innkallingen.

§12
Møteledelse og avstemIling

Generalforsamlingen ledes av leder i styret, eller en møteleder, vaigt av generalforsamlingen.

Med de unntak som følger av loven eller vedtektene, jfr. §§ 8 og 15, avgjøres alle saker med
alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikiet giør nMtelederens stemme utsiaget. Har
møteledercn ikke stemt, eller det gjelder valg, avgiøres det ved loddtrekning_

§13
Revisor

Borettslagets revisor skal være den som til enhver tid er valgt til revisor i boligbyggelaget.



Side 33

§14
Parkering og parkeringshus

I borettslag med parkeringshus og opparbeidede henstillingsplasser for biler er det forbudt for
andelseiere og deres husstand (evnt. framleietakere og deres husstand) å parkere biler på lagets inteme
veier.

Andelseier som eier eller disponerer bil (evnt. firmabil) har i den utstrekning det er ledige plasser i
parkeringshuset rctt og plikt til å leie parkeringsplass i dette mot å betale fastsatt innskudd og å erlegge
en månedlig leie som tii enhver tid blir fastsatt av styret. Det sarnme gjelder om andelseierens

husstand (eller evnt- framleietaker eller hans husstand) eier eller disponerer bil.

§15
Endring€r i vedtektene.

Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalfo$amlingen med minst to tredjedeler
av de avgitte stemmer.

Endringer i vedtektene er ikke gyldige uten samtykke fra boligbyggelaget.

§16
Forholdet til borettsloven

For alle forhold som disse vedtektene ikke har bestemmelser om, gielder reglene i lov om borettslag av

4. februar 1960,jfr. lov om boligbyggelag av samme dato.
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Espen H- Amundsen

LeifTønneberg

Kjell Inge Bjerga

Torild Kleiven

Marit Aasen Heggdal

Don Buchanan

Ast d Blakstad

SAMEIENE PÅ BJØLSEN

S5 ret, årsrneldrrrg lor perioden 2003 200j

Styret har i denne perioden bestått av:

Styreleder

Økonomiansvarlig/nestleder Opsahlgården

Personalansvarlig Grønnegården

Sekretær Badebakken

Styrcmcdlem Olsengården

Styrenledlen Turtergården

Styremedlem Japan

Sameiestyret har som lormål å adrninistrere drifien av de to sameiene Bjølsen Servicesentral

og Bjølsen Carasjesarneie:

Sameiet Bjølsen Servicesentral har som formål å drive vaktmester/beboertjenester lor

beboere i tilknyttede borcttslag (Badebakken, Grønnegården, Japan, Olsengården,

Opsahlgården og Tunergården). I tillegg utfires det tjenester for følgende eksterne borertslag

som faktureres direkte: ldyllen boreltslag, Sameiet SarysborgBt 16, Brochmannsgt 6 (eies av

USBLs Boligstiitelse, USBS) og Ungbo.

Bjølsen Garasjesameie har som fonnål å eie og forvalte garasjeanleggene som ligger i

Tufiergården, Olsengården og Japan Sameiet eies av de fern borettslagene Grønnegården,

Japan, Olsengården, Opsahlgården og -furtergården.

Styrets arbeidssituasjon

Styret har avholdl styremøter med jevne mellomrom i løpet av 2003 Styret har arbeidsgiver-

og personalansvar for de ansatte ved Bjølsen Sel1icesentrai. Et styremedlem har fungert sorn

nestleder og økonomiansvarlig. Et slyrcmedlem har fungert som pe6onalansvariig og denne

kan gjennomføre medarbeidersamtaler lned de ansatte- I tjllegg har styreleder hatt jevnlig

kontakt med de ansalte. Slyreleder har deltatt på USBl--seminar i Sandetord.

Sarneiets styre består av 3 kvinner og 4 menn. Styrets leder er mann. Sameiet har I ansatte,

alle er menn. Sameiet følger likestillingsloven og tilstreber likestilling ved nyansettclser i

sameiet. Valg av tillitsvalgte står utenfbr slyrets kontroll da dette utføres av sameieme.
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SAMEIET BJØLSI]N SERVICESENTTdAL

Vi har siden 1995 halt tre laste stillinger ved sefficesentmlen, to heltid og en deltid. Arild

Hoffsbakken er daglig leder. Han har vært ansatt siden 1987. Kurt Zickfeldt er ansatt om

vaktmester (fasl frr desember 1999) og Bjørn Hagen som vaktmesterassistent (ansaft siden

1995 med et kofl xvbrudd 1999). De ire trives godt i sine stillinger. Styret er ikke kjent med ar

det skulle være lbrhold rundt anseltelsesforhold som er i stdd med bestmmelsene i

arbeidsmiljøloven.

Sarneiet har nå fasle avtaler med fire eksterne kunder. Alt slikt arbeid loggbokføres og er

tinlebetalt.

økonomi

Regnskapet er avgitt under lbrutsetning onl fortsalt drift.

Årets resullatregnskap viser et underskudd pn kt 966174. Dette er dårligere enn budsjetleft.

Bcløpet dekkes av sameieme etter gleldende fordelingsnøkkel. Egenkapitalen ernåpål«

1 163 695, men vil i årene fretnover synke gradvis son, en følge av nedskrivnjng av verdien

på sameiets arbejdsmaskin. For øvrig vlses til noter, budsjettkommentarer samt komrnentarer

under regnskapsbehandlingen på sameiennøtet. Driftsinntektene fra endre enn eieme ble 2003

på k 217 800, noe lavere enn forventet.

Servicesentralen overstiger 2oo/o-grensen for eksteme tjenester. Dette har medført en

plikt til å fakturere utgående merverdiavgift. Sameiet velger å ikke keve fradraS for

inngående merverdiavgift lor 2002, da dette anses for å være et mindre beløp. I 2003 har

\JIneier:økl orn å bl, regrstrerl ia\gifr.rigr\tret

Noe som har på\)irket driftskostnadene også lor 2003 er lønnsoppgjørct fra 2002. Våre

vaktmeslre Iønnes etter de kommunale lønnsavtalene lbr Oslo. I år ble dette lønnsoppgjørct

forholdsvis dyrt.

Bjølsen servicesentral planlegger ingen større investeringer i løpet av 2004.

Det bekeftes i denne sammenheng at alle inntekter og utgifter sameiet har er medtat! i det

fremlagte regnskapet- Styret er ikke kjent med at selskapets virksomhet påvirker det ytre

niljø utover deI sorn anses som vanlig for boligseiskap.

Det har ikke innhådt forhold etter regnskapsårets slutt som påvjrker resultat eller selslcpets

stitling.
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BJØLSEN GARASJESAMEIE

Carasjene ligger i Japan, Olsengården og Tunergården. Fordeling av garasjeplasser foretas av

daglig leder Arild Hoffsbak-ken. Vi har til sarunen 156 garasjeplasser hvorav fire plasser

motorsykler. Tre garasjeplasser er ulled som lager og i underkant av 30 garasjeplasser er

utleid til andre enn beboere i sameiet. N,l:rnedsleie er for tiden k 420 for beboere fra sarneiet.

kr 500 for andre enn beboerc fra sameict og kr 210 for motorsykkelplass.

Større vedlikeholdsoppgaver

Del er tre forhold vi er oppnrcrksomme på når det &jelder større lremtidige

vedlikeholdsoppgaver. F€ll€s fbr de tre garasjene er at del elektriske anlegget er mer enn 20 år

gammelt. Dette fører til økte driftskosuader, dårligere effekt og kostbare feil ved anlegget-

Det er mulig at hele eller deler av anlcgget i de tre garasjene må skiftes i løpet av de nænneste

årene. Totalkostnad vil vår kr 300 {xD-rtoo 000. Venrilasjonsanlegget har ikke behov for

større ve(llikehold i løpet av de nærnleste årcne. Av garasjeportene er porten i Turtergården

forholdsvis ny, men i løpet av noen år er det muli8 at de lo øvrige gamsjeponene må skiftes.

Utover dette er styret ikle oppmerksoD på støne vedlikeholdsoppgaver som kan bli aktuelle i

løpet av de nærmeste 5-10 årene.

Annet

vi vil her også minne alle som leier g rflsjeplass om at disse plassene er beregnet på Liqlqlqy-

PlasseriDg av andre gienstander er forbuch og kan være larlig og slike gjenstander kan bli

fjcmet uten varsel.

Styret er ik-ke kjent med at selskapets virksornlel påvirker det ytre miljø utover det som er

vanlig for boligselskap.

økonomi

Regnskapet er avgitt under forutsehing av fo(satt drifl-

Årets resultatregnskap viser et overskudd på k 240 321. Dette er høyere enn buds.jcttert, noe

som bl-a. skyldes laver reparasjons- og lcdlikeholdsutgifter. Overskuddet benyttes til å berale

avdrag på lån. Det totale avdraget per år er på kt 371742 og rcslbeløpet dekkes av sxoleicme

elter gieldende fordelingsnøkkel. Renren har gåfl kaftig ned i løpet åv 2003. For øvrig vil

lånet være nedbetalt i løpet av regnskapsåret 2011. Leien for garasjeplasser forblir uendret

også i 2004 for inteme leielakere, m€n vil bli økt med l0% for eksterne leietakere åpril 2004.
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Det har ik*e inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som påvirker resultat eller selskapet

stilling.

Oslo, 3- Februar 2004

Espen H. Amundsen /s/

Mait Aasen Heggdal /s/

Don Buchanan /s/

Torild Kleiven /s/

Kjell lnge Bjerga /s/

LeifTønneberg /s/

Asftid Blakstad /s/
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Til årsnrole i
Biølsen Servicescntnl

ReYisjonsberetniug for 2003

Vi irar reviden årsregnsk.pet lbr Bjølserr Se*icese»ral lor rcgDskapsårer 2003. sonr viser et rDdcrsk!drl ti
kr 966.I74.00. Vi hår ogsl revidert opplysni gene i lxsberetningen oln års,Egnskaper og ibmrserrnnr.]r oul
r'o(salt dritr. ÅNregnskåpet be,står av resulrirreenskap, balanse ig noreopply*iog"r. Å'irugn.t up.r .,
årsberelnjDger er rvgitt av serlicesenn alers sryre. Vår oppSave er å ulrrle oss orn årsregnskJpet or 0\ fl,.1.
lbrlro]tl i her{rold li1 Rvisorlovens k.r!

Vi hrr ultirt revisjon.,r i sa Nvar nlell reliso,1oleu os god relisjonsskikk i Norse. cod revisjonsskikk
tr€\'er.rt vi pln leege, og ntlørcr revisjon., klr:i oppd betryggende sikkerher lbr rt:rrsregnsknprl iltc
inDeholder vesedlig firilirforoEjor. Revisjo. orli"tier ko]lroli av utvålgte deter av mnteddel so]]r
Lrnderbygger infornuslonen i års.egnskaper, vrlddrB av debe,lyrtede r€gnskapspriDs;ppEr og vese rtj1].-
reg skapsestimater, satrl \uderir)g av iuitold.t i og presentasjonen av årsre€Åskapet. I den gri,d d.r inlgn
s\' god revisjonsskikk ol*itter' rcvisjon ogsii en gjenaonrgåelse a\, serviceseotralens fbrmn esibrlirlr ni n-! clr
rcgnskaps- og intcnrc kodroilsystcncr. V; ornsr !t vår revisjon gir er lbrsvårtig grunnlåg f'or \,:r Limt.is.

årrircgnskapet er ovgitt i sansva. nred lo\, oe ibrsk.ilier og gif et uttrykk fbr scr\riceseltruleDs
pkoromiske slill;rg 31. desember 20Cl og rbr resultxtel i regnskapsårcr i ovcrelrss-len rlscrrdi:!.1
tegnskrpsskikh i Norse
l.delseD hår oppiyl si plikt til å serge li). odentlig og olersiktlig regisrre rg og dokx urr t ro ..
regnskapsopplysnirger i såosvar lcd lov og god rcguskåpsskikk i Norge
opplt-sningere; irrsber€hriJrgco orrr i§.,gnskapet og lbnrtsetningefl onr fbrls.rrt driit e. j(ol\jsirrtr
ored å'sr.Arst,rpet og er; sanNvar nlei lo., og lbNkdfter.

i.iten rt det harbetyching fbr konklusjonen o\er \,il vi presisere at budsje{tallene i r.-sultaret ikki sr
underlagt revisjon.
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Til årcnrøte i
Bjølsen Garnsjesa'neie

Revisjonsheretning tbr 2003

Vi lrar rcvidert ilrsre!:nskåpet lbr Bjø1soD Gxr.isjcsameie tbt regrNkxpsårer 2003, sont viser ei olorii ,ld i,,i
kr 240.321,00. Vi har osså revidert opplysoingene i årsberet inger om årsregnskapol og forut'.rrir,:. ,,, '

ibrlsatt drift. fusrcgnskapct består av resultrtreglrskap, bnlaNe og roteopplysnirgcr'. Årsregrrkrper or
årsberetningen er avgitr av sameiets slyrc. Yir oppgåre er å uitale oss orn årsregns*rpet og ø\rie. lnrhol,:l l

henhold ril rcvisorlovens krv.

vi brr ut1øl.t revisjonen i sanrsvar nled l€usoLloven og god rcvisjonsskikk i Norye. God revisjol\!kikL
lrever rt vi plåu]ege.r og utlører rerisjonen for å opprå betryggende sikterhet for ,1r årsregrsirrp.l iLl,i
imeholder vesentlig ftilirtbrrMsjon. Revisjon orl)laBer kontroll avutval8te deler rv nratedxler !)rt
u nde rygger irlbflnasjonen i årstegnskapct. vurder;ng nv de benyttede reglska psprinsipPer og !.s,'trl 1i9,'

regnskapsestimater, sami vurderjig åv innhddel i og presentasjorefl .tv årstegnskapet. I den gftd iil to!rI.
åv god revisjonsskikt onfatter revisjon ogsi eD åi€ruomgåelse a! sameiets forrluesforvalt,r iriq ,,:,

rcgnskaps- og internc kontrcllsystemer. Vi olerrer al !år re 'isjon 8ir et lbrsvarlig gurltlhg fbr !t1. ull,r .L

. ånregsskapet er avgiti i salt}rråI ned lo\' og forskitler og gir el utlrykli ibr sanrcieLs øtorori::i.
stiuing 31- deseDrber 2003 og tbr resultrlel i Ieg,rskaPsåret i ovcrenssr.Dnnelse med god

rcgnskapsskikk i Norge .

. ledels€n har opptylt sin plik til å sørg,r t'o odentlig og oversiktli8 regisrr.iDg og dokulnei)rril{r .,

reguskapsopplysuirrger i sausvar n]cd io-. og god regNkaPsskikk i Norse
. opplysni4e e ilirsberctr ngen orn åtsrcgnskapet og fbrutselDirgcn om Ibrtsatl dill er konrilir,)i,

med årsrcgnskapet og.r i saDrsvar med lov og forskiltet.

Uten nt ilet har betydnirg for konklusjonen o!er, vil vi prcsiserc rt b d§Jertallene i resultåter ikk. er

L,nderlagt revisjoD.
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10 Bjøls€n Seruicesentral

ÅRsoPPG.røR

Resultatregnskap

Nore Bel6p 2003 Beløp 2002 Budsjetl200t Budsicrr2oo{

Drittsinntekter:
Andre driftsinntekter

Sum driftsinntekter

Driftskostnader:
Lønnskostnader
lnnberetningsplikt. personalkostn.
Styrehonorar
Arbeidsg.avg., pensjonskostn.
Andre personalkostnader

Avskrivninger
Forvaliningstjenester
Andre honorarer
Forsikringspremier
Andre driftskostnader eiendom
Drift skoslnader adminlstrasjon
Reparasjoner og vedlikehold

Sum driftskostnader

Driftsresultal

217 800 240 252 200 000 200 000

217 800 240 252 200 000 200 000

3

4

5

7

8

636 543
3 S1S

40 000
96 306
18 482
67 352
64112

6 349
4 937

160 581

2S 359
12 695
44 3S9

592 393
4 397

40 000
90 039
17 917
67 352
64112

6 200
4 695

101 135
6 231

4 371

27 631

625167
5 000

40 431
95 000
23 000
67 352
64112

7 663
6 900

80 000
16974
21218
37 180

643 922
s 000

41 644
97 850
23 000

64112
7 893
6 900

120 000
17 4A3
'10 000
38 295

10
11

12

13

1 185 035 I 026 472 1 089 997 1 143 452

-967 235 -746 220 -8S9 997 -943 452

Finansposter:
Renteinnlekter
Rentekostnader

Netto ,inansooster

Ordinært resultat før skatt

Ordinærl resullai

Ekstraordinære posler:

Årets resultat

Overføringer oq disponerinqer

1 542
480

0

0

0

0

5 349
61

-943 452

0

1 062

-966 17 4

-966 174

-780 932

-780 932

-889 997

-889 S97

-943 452

-943 4s2

5 288

14 -966 '' 74 .780 932 -889 997

966174 780 932

Boligbyggelaget USBL
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ÅRsoPPcJøR

Balanse

2003 2002

Eiendeler

Anleggsmidler:

Varige driftsmidler:
Andre driftsmidler
Biler og arbeidsmaskiner

Finansielle anleggsmidler:

Sum anleqosmidler

Omløpsmidler

Fordringer:
Kundefordringer
Fordringer på USBL
Andre kortsiktige fordringer

lnveste hger:

Bankinnskudd og kontanter:
Håndkasse

Sum omløDsmidler

Sum eiendeler

15

673 974
438 405

673 974
505 757

1 1't2 379 1 ',179 731

130 944
0
0

136 116

0

0

4 000 4 000

134 944 .140 
1 ,6

1 247 323 't 3'19 848

Boligbysselåsel USBL
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1O Bjølsen seNicesental

ÅRSoPPGJØR

Bålanse

2002

Egenkapital og gjeld

200.1

Opptjent egenkapital:
Sameiekapital 14

Sum opptient egenkapital

Sum eqenkapital

Gjeld

Kortsiktig g.ield:
Leverandørgjeld
Skyldig ofi.myndigheter

Sum kortsiktig gield

Sum qield

Sum eqenkapital oq oield

1 163 695 1 293 834

r 163 695 1 293 434

I 163 695 1 293 834

34 956
48 672

1749
24 264

83 628 26 0't3

83 628 26 013

't 247 323 1 319 848

Oslo 31. desember 2003/ 3. februar 2004

Styret i Bjølsen Servicesentral:

Espen H. Amundsen /s/
lvaritAasen Heggdal /s/
Don Buchanan /s/
Torild Kleiven /s/
Kjel! lnge Bjerga /s/
LeifTønneberg /s/
Astrid Blakstad /s/

Boligbyggelaget USBL

Jens Veiteberg /s/
Forvallningsdirektør

Boligbysselaset USBL
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ÅRSOPPGJøR

Note: 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god
regnskapsskikk.

Klassifisering og vurdering av balanseposler
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige
poster er klassifiserl som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes iil 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 forvenlet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte
fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke
antatt tap.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de flar levetid
over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler
kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges
driftsmidlets kostpris og avskrives itakt med drifismidlets levetid.

Note: 2 Andre driftsinntekter

Vaktmestertjenesler
Kontorljenester
Andre driftsinntekter

Sum andre driftslnntekter

Note: 3 Lønnskostnader

Fast lønn tilansatle
Annen lønn
Påløpne feriepenger
Refusjon sykepenger

Sum lønnskostnader

Note: 4 lnnb.plikt. pers.kostn.

Fri lelefon statens satser
Fri telefon over statens sats
Fri losji og bolig
I\4otkonto for gruppe 52
Fri telefon lønnsinnberetning
Gruppeliv lønnsinnberetning

Sum innb.plikt. pers.kostn.
Note: 5 Styrehonorar

2003

202 800
15 000

0
217 AOO

560 972
7 700

6A 241
-369

636 543

2002

'189 600
15 000
35 652

240 252

518 149
14 000
63 858
-3 614

592 393

3 1S6
723

3 864
-2 188
-3 108
1 432
3 9't9
2003

3 072
1 325

0

-3 072
1 240
4 397
2002

BoligbygselaAet USBL
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Styrehonorar
Sum honorar styrearbeid i selskapet

Note: 6 Andre personalkosln.

Gruppelivsforsikring
Yrkesskadeforsikring
Arbeidsløy
Andre sosiale koslnader

Sum andre personalkostn.

Note; 7 Forvaltningstienester

Forretningsf ørerhonorar
Sum forvaltningstjenester i selskapet

Nole: 8 Andre honorarer

Revislonshonorar
Sum andre honorarkosln. i selskapet

Note: I Andre driftskostn. eiendom

Skadedyrutryddelse
Snøbrøyting og strøing
Containerleie/tømming
Lyspærer, lysrør, sikringer
Nøkler, låser, navnskilt o.l
Renholdsmidler - innkjøp
Verktøy og redskaper
Driftsmateriell - innkjøp
Rep. og vedlikeh. traktor/utst
Driftskostnader traklor m/utst
Rep og vedlikeh andre maskiner
Driflskostnader andre maskiner
Andre transport] bilkostnader
Større anskaffelser for drifl
Andre drifl skostnader, eiendom

Sum and. driftskostn. eiendom

Note: 'r0 Driftskostn. adm.

Telefon slyrekonior/vaklmester
Fax styrewaktmester
Porto
Kontorrekvsila
Trykksaker
Kopiering
Datautstyr
Andre driftskostn. kontorhold

Sum driftskostn. adm.

40 000
40 000

40 000
40 000

1 620

I 463
0

18 482

64112
641',t2

6 349
6 34S

2745
3 570

10 928
41 263
13 843

'1 011
31 834
6 175

30 493
7 304

0
3 647
3 412

0
4 357

160 581

4 444
973
521
717

2 243
0

18 367
2 095

29 35S

1438
6 977
I 067

435
17 917

64112
64112

6 200
6 200

0
3 391

0
18 877
2 485
1040
6 842

25 3'19
I288

11 437
1 337

577
0

12 044
a 494

101 13s

5 059
481

61

447
0

144
0
0

6 231

Boligbyggelagel USBL
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Note: 11 Rep. og vedlikehold

Malerarbeid
Rørleggerarbeid
Annet materialkjøp
Ventilasjonsanlegg
Brannvernutstyr

Sum rep. og vedlikehold

Note: 12 Andre kostnader

Leie av lokaler
Andre leiekoslnader
Kurs tillitsvalgte
Betalingskoslnader

Sum andre kostnader

Note: 13 Rentekostnader

Andre gebyrer
Morarenter

Sum rentekostnader

Note:14 Sameiekapital

Sameiekapital 0'1.01.03

Årets inn/utbet. i sameie

Sameiekapital 3'1.'12.03

Note: 15 Varige driftsmidle, (anleggsmidler)

36 700
3 235
4 100

364
44 399

1 293 834

836 035

-966 174

't '163 695

2003

4 442
0

4 610
1101
2143

12 695

2002

0
2116
2 255

0
0

4 37',1

19 143
0

8 200
288

27 631

1 340 719

734 047

-780 932

1 293 834

0
61
6'r

480
0

480

Oppr. kostpris '1 .1
Kjøp i året
Salg i året
KostDris 31-12

Vaktm.
leilighet

146.900
0
0

146.900

Biler/ Eiendommer/
arb. måskiner Servicesentral

673.523
0
0

673 523

527.O74
0
0

527.O7 4
Akk. Avskrivning 1.1 167.776
År6ts åvskrivninoer 67 -352

0
o

0
o

Bokført verdi 31.12 438.395 527,074 146.900

Boligbyggelagel USBL
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Budsiettbrev
BUDSJETT 2OO4

Budsjettet for 2004 står i høyre tallkolonne på første side i regnskapet. Det er satt opp rned
utgangspunkt i det budsjett som ble vedtall av slyret sist høst. For poster hvor en er kjent med
nye og endelige tall er budsjettet justert der dette ga vesenllige awik. Budsjettet vil gi et
underskudd på kr 943.452.

Andre inntekter
lnniektene er oppsatt ut i'a forventet elterspørsel av varer og tjenester i Servicesentralen.

Lønnskostnader
Posten dekker lønnsLrlgifler til ansatte og ekskahjelp i Servicesentralen og er beregnel økt med
ca 3% i forhold til fjorårets budsjett.

lnnberetninqspliktioe personalkostnader
Gjelder bl a telefongodtgjørelse UI ansatte og styremedlemmer. Posten er budsjettert i h t
forventet forbruk i 2004.

Stvrehonorar
Honoraret er budsjellert med ulgangspunkt i en økning på ca 3% i forhold til tidligere års
bevilgede honorar.

Arbeidsqiveravqift. pensionskostnader
Det belales 14,1% arbeidsgiveravgift av all utbetalt lønn og styrehonorar.

Andre Dersonalkostnader
Under denne post belastes kostnader til arbeidstøy, personforsikring m.m.

Forvaltninqstienester
Forretningsførerhonoraret er budslettert i h t gjeldende kontrakt.

Andre honorarer
Revisjonshonoraret er budsjettert med en økning på 3%. Forventet juridisk og teknisk
honorar er også budsjettert her.

Forsikrinqspremier
Det er ikl€ budsjettert okning i forsikingspr€mien for 2004.

Andre driftskostnader eiendom
Her budsjetteres bl.a. containerleie, snøbrøyting driflsmateriell og diverse innkjøp vedrørende
Servicesenkalen.

Drift skoslnader administrasion
Her budsjetteres bl.a. kontofiekvisita, telefon, porto, kopiering, eventuelle abonnementer, kjøp og
drift av kontormaskiner og datautstyr.

Reparasion oq vedlikehold
Styrels vurdering av behovet for vedllkehold av eiendommen framkommer i budsjettet.

Boligbyggelagel USBL
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Andre kostnader
Her budsjetteres bl.a. koslnader ved fellesarrangementer i boligselskapet, lokalleie, kurs for
tillitsvalgte, gaver, medlemskontingent til velforeninger og andre foreninger m m.

Oslo den 3'1. desembet 2003l 28. )anEt 2004

Med vennlig hilsen
Boligbyggelaget USBL
Forvaltnings- og økonomiavdelingen

Jon Harald Buberg /s/
Regnskapsansvaiig

Dir.tlf: 22 98 38 58

e-post.ion.bubero@usbl.no

Wiggo Wollbråten /s/
Forvaltningskonsulent

Dir.tlf: 22 98 38 86

e-post: J{iggqf&qllua.alC!@gsDLlg

Boligbyggelaget USBL



Side 48

502 Bjørsen Garaslesameie

ÅRSoPPGJØR

Resultatregnskap

Nole BetøD 2003 B.lon 2002 Budsjctt200l Budsje(2004

Driftsinnlekter:
Leieinntekter p. plass/garasje
Andre leieinntekter

Sum driftsinntekter

D ftskostnader:
Styrehonorar
Arbeidsg.avg., pensjonskostn.
Forvaltningstjenester
Andre honorarer
Forsikringspremier
Energikostnader
Andre driftskostnader eiendom
Driftskostnader administrasjon
Reparasjoner og vedlikehold
Andre kostnader
Tap mv.

Sum driftskostnader

Driftsresultat

723 610 704 000 702 000 712000

723 400
210

704 000
0

702 000
0

712 000
0

3

4

5

7
8

s

1'l

40 000
5 640

37 152
2 530

100 477
73 690

7 313
17 027
17 226
2 682

0

18 000
2 538

17 480
6'1 833
34 522

6 883
I 727

30 047
88

751

40 000
5 640

45 880
17 554
75 S00

48 410
15 914
5 000

60 000
7 060

0

41 200
5 809

37 152
17 631

106 000
73 251
15 000
5 150

100 000
2122

0

303 737 2tl 22fJ 321 358 403 315

41S 873 452 7AO 380 6,t2

Finansposier:
Renteinntekter
Renlekostnader

Netto finansposter

Ordinært resultat før skatt

Ordinært resultat

Ekstraordinære poster:

Årets resultat

Overføringer og disponeringer

10

0

179 552
0

270 452
1 000

27A 252

308 685

0
'143 030

-'179 552 -270 452 -277 252 -143 030

240 321

240 321

222 328

222 324

103 390

103 390

165 655

165 655

240 321 222 328 t03 390

-240 321 -222 328 0

Boligbyggelaser USBL
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502 Bjølsen Gåraslesamele

ÅRSoPPGJøR

Balanse

,003 2002

Eiendeler

Anleggsmidler

Varige driftsmidler:
Eiendom

Finansielle anleggsmidler:

Sum anleqosmidler

Omløpsmidler

Fordringer:
Fordringer på USBL
Andre kortsiktlge fordringer

Sum omløpsmidler

Sum eiendeler

I712 833 I712 433

I712 833 I712 433

0

5 472
0

4 252

5 472 4 252

I 718 305 I717 085

Boligbyggelasel USBL
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502 Bjølseh Garåsiesamele

ÅRSoPPGJØR

Balanse

2003 2002

Egenkapital og gield

lnnskutt kapilal:

Opptient egenkapital:
Sameiekapital

Sum opptient egenkapital

Sum eqenkapital

Gjeld

Avsetning for forpliktelser:

Langsiktig gield:
Pantegjeld

Sum langsikiig gjeld

Kortsiktig gjeld:
Leverandørgjeld
Annen kortsiktig gjeld

Sum kortsiktig gjeld

Sum qield

Sum eoenkapital oo qield

Oslo 31. desember 2003/3. februar 2004

Slyret i Bjølsen Garasiesameiel

Espen H. Amundsen /s/
Marit Aasen Heggdal /s/
Don Buchanan /s/
Torild Kleiven /s/
Kjell lnge Bjerga /s/
Leif Tønneberg /s/
Astrid Blakstad /s/

11 6 537 75s 6 169 067

6 537 755 6169 067

6 537 755 6 169 067

'12

2973 976 3 345 72A

2 973 976 3 34572A

0

206 574
0

202 290

206 574 202 290

3 180 550 3 548 018

9 718 305 9 717 085

Boligbyggelaget USBL

Jens Veiteberg /s/
Forvaltningsdirektør
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ÅRSoPPGJøR

Note: I Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satl opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god
regnskapsskikk.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfaller poster som forfaller lil betaling innen ett år. Øvrige
posterer klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gje,d
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
etablerlngstidspunktet.

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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke
antatt tap.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid
over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driltsmidler
koslnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges
driftsm,d,ets kostpris og avskrives i takl med driftsmidlets levetid.

Nole: 2 Styrehonolar

Styrehonorar
Sum honorar styrearbeid i selskapet

Note: 3 Forvaltningstjenest€r

Forretningsførerhonorar
Tilleggstj. forretningsf ører

Sum forvaltningstienester i selskapet

Note: 4 Andre honorarer

Revisjonshonorar
Honorarkostnader øvrige

Sum andrc honorarkostn. i selskapet

Note: 5 Energikoslnader

Elektrisk energi
Nettleie

Sum energikostnader

2003

40 000
40 000

37 152
0

37 152

2 530
0

2 530

2002

1B 000
18 000

51 367
22 324
73 690

37 152
200

37 3s2

2 480
15 000
17 4AO

17 301
17 221
34 522

Boligbysselasel USBL
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ÅRSoPPG.røR

Note: 6 Andre driftskostn. eiendom

Lyspærer, lysrør, sikringer
Nøkler, låser, navnskilt o.l
Driftsmaleriell - innkjøp

Sum and. driftskostn. eiendom

Note: 7 Driftskosin. adm.

Porto
Trykksaker
Kopier ng
Andre driftskosln. kontorhold

Sum driflskostn. adm,

Note: 8 Rep. og vedlikehold

Elektrikerarbeid
Annet materia kjøp
Garasjeporterinngangsdører
Ventilasjonsanlegg
Brannvemutstyr

Sum rep. og vedlikehold

Note: I Andre kostnader

Leie av lokaler
Betalingskostnader

Sum andre kostnader

Note:'r0 Reniekostnader

Andre gebyrer
Renter av andre pantelån
Påløpne renter
Renter av mellomregningskonto

I\,4orarenter
Sum rentekoslnåder

Note: 11 Sameiekapital

Sameiekapital 01.01.03

Arets inn/utbet. i sameie
Arets resullal

Sameiekapital 3'1.12.03

2003

4 464
2 849

0

7 313

0
1727

300
15 000
17 027

2 555
0

5 338
2048
7 285

'17 226'

2002

0
4 650
2 233

6 883

1727
0
0
0

't 727

0
516

29 531
0
0

30 047

2 520
162

2 642

200
178 252

-426
1 436

90
179 552

200
268 890

-80
1 442

0
270 452

0
88

6 169 067

128 366
240 321

6 537 755

5 773 551

173 188
222 328

6 169 067
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ÅRSoPPGJøR

Note: t2 Langsiktig gield

Navn Lånenr % Opptaks Lånebeløp SaldolB Avdrag SaldoUBer-
Nordea 74 325 3,60 1998 51'11550 3 34572A 371752 2973976
Sum 5tll550 3 34572a 371752 2973976

Av samlet lånebeløp er kr 0 ført som kortsiktig gjeld i balansen.

Utfyllende opplysninger om boligselskapets lån:

Nordea har med virkninq fra 08.01.0i1endret renten ned med 0,2570 til3,35% nominell rente.

Bolisbygselaget USBL
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ÅRSoPPGJØR

BUDSJETT 2O04

Budsjettet for 2OO4 står i høyre tallkolonne påiørste side i regnskapet. Det er satt opp med
utgangspunkt i det budsjett som ble vedtatt av styret sist høst. For poster hvor en er kjent med
nye og endelige tall er budsjellet I ustert der delte ga vesentlige awik. Budsjettet vilgiet
overskudd på kr 165.655,- før avdrag på gjetd_ Beløpet vil i sin hethet bli anvendt til å dekke
avdrag på gjeld budsjettert til kr 371.760,- Restbeløpet dekkes ved kapitalinnkalling fra
sameierene,

Leieinntekter
Leieinntektene er oppsatt ut fra nåværende leie på årsbasis.

Stvrehonorar
Honoraret er budsjetterl med utgangspunkl i en økning på ca 3% iforhold tiltidligere års
bevilgede honorar.

Arbeidsqiveravoifl. pensionskostnader
Det betales '14,1% arbeidsgiveravgift av all utbetalt lønn og styrehonorar.

Forvaltninqstienester
Forretningsførerhonoraret er budsjettert i h t gjeldende kontrakt. Det er budsjettert en økning på
2,5o/o i honotatel fot 2004.

Andre honorarer
Revisjonshonoraret er budsjetlert med en økning på 3%. ltillegg budsjetteres
forventet juridis k og teknisk honorar.

Forsikrinospremier
ForrrkrrnSspremren er olcr mcd 5.5 0" i 2r)o1 r lorhold ril premien for 200.1

Eneroikostnader
Det er beregnet en økning av kraflprisen fra 2003 til 2004 med ca 10%.

Nettleie
Det er budsjettert med en økning i nettleieprisen fra 2003 til 2004 på ca. 5%.

Andre driftskostnader eiendom
Her budsjetteres bl.a. avgift på radio- og Tv-anlegg, containerleie, snøbrøyting, renhold v/byrå,
innleid vaktmesterljeneste og diverse innkjøp vedrørende eiendommen.

Driftskostnade, administrasion
Her budsjetteres bl.a. kontorrekvisita, telefon, porto, kopiering, eventuelle abonnementer, kjøp og
drift av kontormaskiner og datautstyr.

Reoarasioner oq vedlikehold
Styrets vurdering av behovet for vedlikehold av eiendornmen framkommer i budsjettet

Andre koslnader
Her budsjetteres bl.a. koslnader ved fellesarrangementer i boligselskapet, lokalleie, kurs for
tillitsvalgle, gaver, medlemskontingent til velforeninger og andre foreninger m m.

Boligbygaelagel USBL
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Rentekostnader
Renteutgifter på pantelån er beregnet i overensstemmelse med gjeldende vilkår.

Endrino lahosiktio oield
Avdrag er budsjettert i henhold til gjeldende lånevilkår.

Oslo den 31. desembet 2003 I 29. januat 2OO4

l\4ed vennliq hilsen
Boligbyggelaget USBL
Forvallnings- og økonomiavdelingen

Jon Harald Buberg /s/
Regnskapsansvarlig

Dir.llt 22 S8 38 58

e-post: ion.buberq@usbl.no

Wiggo Wollbråten /s/
Forvaltningskonsulent

Dir.tlf: 22 98 38 86

e-post: wiqoo.wollbraalenOusbl.no
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FORDELING AV KOSTNADER I2OO3

Øvrige
fellesutg.

12%

Energikostn Rep. og
6 % vedlikeh.

5%

Avd rag gjeld

Finanskostn
40 Yo

Komm avg
t/o Andel sameie

6 o/o


