Fellesorganet for Skjettenbyen
Årsberetning for 2018
Fellesorganet for Skjettenbyen (FO) er stiftet med bakgrunn i bestemmelser tatt inn i borettslagenes
skjøter. FO er et interesseorgan for de 12 borettslagene i Skjettenbyen og har som overordnet
formål å ivareta samarbeidet mellom lagene. FO kan ta opp og behandle andre saker som er av
felles interesse for beboere i Skjettenbyen.
FO har 12 medlemmer med personlig varamedlem. Hvert borettslag oppnevner 1 medlem med
varamedlem med 1 års funksjonstid. FO legger hvert år, før utgangen av 1. kvartal, frem en
årsmelding for borettslagene med regnskap for siste periode.
FO er ansvarlig for drift og vedlikehold av borettslagenes felles eide arealer i Skjettenbyen og
administrerer derfor en felles vedlikeholdskontrakt for uteområdene. Dette omfatter bl.a.
gressklipping, gjødsling, snøbrøyting og strøing. Arbeidet ivaretas av FOs Miljøutvalg.
Videre er FO ansvarlig for drift, vedlikehold og utbygging av vårt felles kabel-TV anlegg.
FO fremforhandler, på vegne av 1.824 boenheter, en gunstig fellesavtale på TV, bredbånd og VoIP.
Arbeidet ivaretas av FOs Antenneutvalg.

FO har i perioden juni 2018 – juni 2019 hatt følgende sammensetning:
Trude Steen
Leif Haugen
Vidar Berge
Per Arne Voldsrud
Terje Ferstad
Dagfinn M. Jensen
Erik Kristiansen
Hanne Hamborg
Ronny Jovum
Nina Enger
Trine Hasle
Aase Tangen
Anders Rivin
Geir Halvorsen
Morten Sørlie
Solveig Johansen
Jon Petter Risa
Glenn Ovland
Rudi Sletthagen
Wenche K. Leonhardsen
Jan Ivar Bergli Hansen
Steinar Svendsen
Lars Fjeldsgaard
Tom Johansen
Bjørn Rogne
Asgeir Spange Brekke
Terje Oterholt

Alingsåsveien brl
Alingsåsveien brl
Alingsåsveien brl
Gjelleråsen brl
Gjelleråsen brl
Glostrupveien brl
Glostrupveien brl
Karisveien brl
Karisveien brl
Landskronaveien brl
Landskronaveien brl
Nordbyveien brl
Nordbyveien brl
Nordensvei brl
Nordensvei brl
Nordensvei brl
Riihimäkiveien brl
Riihimäkiveien brl
Riihimäkiveien brl
Senter brl
Senter brl
Sletta brl
Sletta brl
Tårnbyveien Nord brl
Tårnbyveien Nord brl
Tårnbyveien Syd brl
Tårnbyveien Syd brl

Medlem
Vara1
Vara2
Medlem/N.leder
Vara
Medlem
Vara
Medlem
Vara
Medlem
Vara
Medlem
Vara
Medlem
Vara
Vara
Medlem/Sekr.
Vara1
Vara2
Medlem
Vara
Medlem
Vara
Medlem
Vara
Medlem/Leder
Vara

Hovedstyret for FO består av:
Asgeir Spange Brekke
Per Arne Voldsrud
Jon Petter Risa

Leder
Nestleder
Sekretær

I 2018 avholdt hovedstyret 5 møter og FO avholdt 10 møter.
I 2019 har FO avholdt 2 møter da årsmeldingen ble godkjent og det gjenstår 4 planlagte møter frem
til sommeren.
I tillegg har hovedstyret hatt diverse møter med bl.a. kommunen for å informere om FO, samt for å
holde dialog med myndigheter på vegne av FO.

Arbeidsoppgaver som FO har utført eller deltatt i:
Områdesatsningen ”Aktive Skjetten”:
FO ved leder deltar i kommunens arbeid med områdesatsningen for Skjettenbyen ved at han også
leder interimsstyret for satsningen. Det er forventet jevn møtevirksomhet fremover ettersom
satsningen skal pågå i perioden 2017 – 2020. I tillegg deltar flere styremedlemmer fra Skjettenbyen i
de fem arbeidsgruppene.
Områdesatsningen er vår, d.v.s. beboerne og borettslagene, sin mulighet til å få satt Skjetten på
kartet og å være med på å legge premissene for hvordan Skjetten bør utformes i tiden som kommer;
hva mangler vi, hva ønsker vi og hva bør gjøres på en annen måte?
Egen årsmelding for ”Aktive Skjetten” ligger på kommunens hjemmesider.

Skøytedisco, Skidag m.m.:
FO og borettslagene var, sammen med en privat ishockeygruppe, med på å arrangere Skøytedisko
6. mars 2018 på banene i Glostrupdalen. Da var det mye snø, men vi fikk det til!
Vi fikk kun positive tilbakemeldinger og diskoen ble en suksess med svært stort oppmøte.
Ishockeygruppen stod for arrangementet, mens FO stod for pølsegrillingen og drikke.
Det ble vinteren 2017/18 kjørt opp skiløype rundt og i Skjettenbyen. Dette vil vi forsøke for 2018/19
vinteren også hvis snøforholdene er riktige.
Dessverre var snøen blitt for rå og dårlig til at vi kunne arrangere Skidagen ved grendehuset i
Karisveien i april.

Oppdatering av vedtektene:
Dagens FO-vedtekter er fra 20.2.1992 og er nå blitt 27 år gamle. FO mener at vedtektene må bedre
tilpasses burettslagsloven bestemmelser, som kom i 2005, men de trenger også en generell revisjon
for at FO i fremtiden kan tilpasse seg bedre enn i dag.
Hovedstyret utarbeidet nye vedtektene og det ble lagd et endringsforslag til alle generalforsamlingene
våren 2018. Dagens vedtekter krever at alle 12 godkjenner en vedtektsendring. Det var 11 borettslag
som godkjente endringen våren 2018. Det siste laget skal behandle endringen på nytt våren 2019.

Skjettenhåndboken:
Kommunen skal ikke behandle påbygninger m.m. i rekkehuslagene uten at det er godkjent av styret.
Etablerte normer og regler skal følges, slik som Skjettenhåndboken, men flere styrer erfarer
at dette ses på med en større ”letthet” i kommunen, samtidig som tidligere og nåværende styrer tøyer
reglene angitt i håndboken.
På sikt vil dette føre til flere og flere problemer, både for eget lag som andre. Styrene bør
være restriktive med å tillate utbygging m.m. som går på tvers av håndboken. Flere rekkehuslag
mente at det burde foretas en revisjon av bestemmelsene m.m. i Skjettenhåndboken og det ble
nedsatt en arbeidsgruppe på fire personer pr. mai 2018 for å revidere håndboken.

Fellesområdene:
Sommeren 2018 ble det gjennomført noe grunnvedlikehold på grusbanen og basketbanen i
Karisveien, som er FOs tomt. FO diskuterer om området benyttes riktig eller om plassene kan
brukes til noe annet.
FOs rigg i Tårnbyveien 382 (”vaktmesterområde”):
FO mottok ferdigattest på den nye riggen 23.4.2018. Hovedstyret har gått igjennom dagens
utenomhusavtale for å sikre ivaretakelse av den nye bygningsmassen m.m. ovenfor leietakeren.
Den reviderte avtalen ble signert 19.6.2018, hvorpå avtalens vedlegg 1 ble revidert desember 2018.
FO har ønsket å omregulere tomten til ”Bebyggelse og anlegg” i fm revisjon av kommuneplanen.
Dette ble ikke anbefalt av rådmannen, jf formannskapsmøte 24.10.2018 som sak PS 18/192 og dets
vedlegg 4 (side 181-183). FO kommer ikke til å klage på at vårt innspill til endring av kommuneplan
ikke ble tatt til følge. Kommunen skriver i sin vurdering at dagens virksomhet er søkt og behandlet,
er lovlig og kan fortsette, og det er dette som er det viktigste for FO.
Det betyr at FO før sommeren 2022 må søkes om fornyet dispensasjon for å beholde bygningsmassen ut over 30.9.2022

Kommunale utgifter:
FO ba i november 2018 om en konsekvensvurdering fra kommunen for hvordan vann- og
avløpsplanen 2017-2040, samt eiendomsskatten, vil få de kommunale utgiftene for Skjettenbyen,
når Lillestrøm kommune blir en realitet fra 1.1.2020.
Det er mye som tyder på at begge de kommunale utgiftspostene vil øke en del i forhold til 2018nivået.
FOKUS-stattuttene:
I mai 2018 ble reglene for FOKUS gjennomgått og korrigert noe. Sist gang dette ble gjort var i 1987.
Eierbrøker i blokklagenes P-hus:
Alingsåsveien borettslag oppdaget en feil i eierforhold på blokklagenes P-hus i forbindelse med
skatteseddelen som borettslaget mottok våren 2016.
Saken har sin historikk fra en avtale inngått i 1983 hvor parkeringsplassene i alle fire blokklag ble
omfordelt. Det samme ble eierforhold i de respektive P-husene. Denne avtalen ble ikke tinglyst
og eierforholdene forble uendret i eiendomsregisteret.
I juni 2017 ble Bori bedt om å få stadfestet og tinglyst avtalen fra 1983 for de fire blokklagene
(Riihimäkiveien, Alingsåsveien, Senter og Nordensvei borettslag).
I desember 2017 ble nødvendig dokumentasjon, inkludert en juridisk uttalelse fra advokat Nilsen
ved NBBL, oversendt Kartverket for avgjøring. Kartverket godtok eierendringene fra 1983 pr.
januar 2018. Tinglysning av nye skjøter, og sletting av gamle, ble foretatt rundt årsskiftet 2018/19.

Øvrig:
FO har jobbet med saker av allmenn interesse og vi har god kontakt med myndighetene, som
kommunen, Statens Vegvesen, fylkeskommunen m.fl.
I 2018 har denne kontakten vært økende, noe som skyldes utbyggingsplaner i eller rundt Skjetten,
samt trafikksituasjonen på Hvam/Nordbyveien.
Det er avhold ett møte med prosjektansvarlig i Norgesgruppen Eiendom i forbindelse med planene
på Skjetten Senter, og ett møte med Hjellegjerde Eiendom AS og Veidekke i forbindelse med deres
planer for Nordby- og Stavjordet.
Vi hadde flere møter med Boalliansen for å se om dette var et innkjøps- og vedlikeholdssamarbeid
som kunne være aktuelt for oss. Etter en nærmere vurdering valgte vi å takke nei.
FO forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad utover det som må anses å være normalt for et
fellesorgan.
For øvrig informasjon om FO sitt arbeid henvises de respektive borettslags styrer. Styrene sitter på
referat fra alle møter i FO. Av bl.a. forretningshensyn vil det være saker og informasjon som til tider
må holdes internt i FO.

Revisor
Revisors honorar er på kr. 4.000,- og gjelder utelukkende ordinær revisjon.

Regnskap
Forutsetning om fortsatt drift er til stede og årsregnskapet er satt under denne forutsetningen.
Totalt for 2018 er det utbetalt kr. 652.500,- i styre-, utvalgs- og prosjekthonorar. I tillegg kommer
lovpålagt arbeidsgiveravgift og feriepengegrunnlag.
Det har ikke skjedd vesentlige forhold fra 31.12. 2018 til styrets årsberetning er avgitt.

FO bekrefter med dette at alle nødvendige opplysninger knyttet til driftsåret 2018 er sendt til
forretningsfører. Årsmeldingen ble godkjent på FOs møte nr. 2/2019.
Skjetten, 31.12.2018
Fellesorganet for Skjettenbyen

Trude Steen
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Årsberetning for 2018
Miljøutvalget i FO
Dagfinn Jensen, Glostrupveien BRL (Leder)
Terje Oterholt, Tårnbyveien Syd BRL
Terje Ferstad, Gjellerås BRL
Det har i perioden vært avholdt 4 møter.
Ladestasjoner for el-biler i Skjettenbyen.
Det er opprettet avtaler med ulike leverandører og ulike systemer for de enkelte
borettslagene.
Flere av lagene er ferdige mens andre er godt i gang med etableringen. Det har vært
utfordrende med hensyn til lang saksbehandling hos Hafslund Nett.
Miljøstasjon ved Skjetten Nærsenter.
Stasjonen ble flyttet i løpet av våren 2018 og det er nå etablert tilfredsstillende kontrollrutiner
i samarbeid med Meny og det har resultert i bedre kameradekning.
Øvrige aktiviteter.
Miljøutvalget har god dialog med kommune og politi for å opprettholde en god adferd i
trafikken i Skjettenbyen.
Miljøutvalget har videre hatt tett dialog med Roger Olsen, som har ansvaret for blant annet
klipping av gress i sommerhalvåret og snøbrøyting/strøing i vintersesongen.
Miljøutvalget i samarbeid med øvrige i FO og Skjetten aktivitetsvel arrangert skøytedisco
som har vist seg å være så attraktiv at dette vil bli en årlig aktivitet.
Fordelingen av Fokusmidler
Dur og Moll
Seniorsaken Skedsmo Lokallag
Skjetten Pensjonistforening
Concordia Musikkforening
Skjetten Leikarring

20.000,15.000,15.000,20.000,15.000,-

Skjetten den 17.01.2019
Terje Ferstad/s
Oterholt/s

Dagfinn M. Jensen/s

Terje

Årsberetning 2018
FOs Antenneutvalg
Utvalget har i perioden bestått av:
Tom Johansen – leder (Tårnbyveien Nord brl), Per Arne Voldsrud (Gjelleråsen brl) og
Jon Petter Risa (Riihimäkiveien brl).
Utvalget er i starten på en ny avtaleperiode og har i 2018 hatt 3 møter.

Dagens avtale er for tre år og gjelder for perioden 1.1.2018 – 31.12.2020.
Den nye avtalen inkluderer valgfri hoveddekoder, 1 ekstra Mikro-dekoder og kollektivt
bredbånd på 15 MB ned og 10 MB opp. Skylagring for Mikro og backuptjenesten Get Sky
er inkludert (se nederst).
I januar 2018 ble det avholdt en ”bytteuke” på grendehuset. Her fikk vi byttet ut mange av
de 400 gamle internettmodemene rundt-om i Skjettenbyen, samtidig som flere fikk
oppgradert abonnementet sitt eller byttet dekodere. I januar fikk også styremedlemmene i
Skjettenbyen en mulighet til å oppdatere seg på tekniske finesser, og finurligheter, knyttet
rundt bruken av trådløst nett i en bolig. Antenneutvalget og Get hadde et felles
informasjonsmøte angående dette.
Den digitale verdenen kommer stadig nærmere. Høsten 2017 meldte Canal Digital at de
kom til å skru av sine analoge TV-kanaler 18. september 2017. Get skrudde av sine
analoge sendinger 17. juli 2018.
Etter denne dato må du ha en dekoder tilknyttet TV-en for å kunne se vanlig TV.
Sommeren 2018 ble Get TDC Norge kjøpt opp av svenske Telia AB. Kjøpet ble endelig
godkjent av myndighetene i november 2018. Det er ikke usannsynlig at selskapet vil
foreta et navnebytte i løpet av 2019.
Utvalget er blitt invitert inn i en referansegruppe, sammen med fem andre større kunder
for å gi tilbakemelding på kommende tjenester og tilbud som Get utvikler. Ass. direktør i
Get ønsker å ha slike utvekslings- og erfaringsmøter med jevne mellomrom.
Get lanserte i 2017 en ny pakkeløsning på kanalene som ligger i grunnpakken. Hver
kanal er verdt ”ett poeng” og så kan en’ bytte en/flere enkeltkanaler til fordel for
forskjellige pakkeløsninger i grunnpakken. Byttet gjøres på app-en eller Mine side.

Generelt:
APP, på IPad og Android, ble oppgradert gjennom 2018. Nå kan du se TV ”hvor du vil”,
og fra desember 2018 vil det være mulig å se en del av innholdet ”off-line”, dvs. at du
laster det ned for så å se på programmet/opptaket senere.
Har du bredbåndshastighet ”S 30” eller høyere bør du ha eksternt modem fra Get eller
dekoderen
Box II for å kunne få utnyttet hastigheten.

Vi oppfordrer hver enkelt beboer til å registrere seg på Get sine ”Mine sider” og legge inn
mobilnr der. Da vil man ved større feil i nettet få en sms fra Get.
Get har lansert en opptakstjeneste (sky) for Mikro-dekoderen. Dette vil kun fungere hvis
du bare har Mikro-dekodere. Har du en Box II i huset, så vil Mikro+ evt. hente opptakene
derfra.
Oppgradering m.m. av kabel-TV nettet:
Dagens fiberforbindelse fra Get, som tidligere stoppet ved Shell, ble i 2015 delt i 10 og
trukket lengre inn i Skjettenbyen.
Denne utvidelsen gir større kapasitet fordi det blir færre boenheter pr. fiber, samtidig som
forstyrrelser i nettet nå vil ramme færre (de ”stopper” i fibernoden). Kabel-TV nettet i
Skjettenbyen er så godt utbygd og vedlikeholdt at dette bør klare den tekniske utviklingen
i kontraktsperioden uten nevneverdige problemer.
Ved disse 10 nye fibernodene er det i tillegg lagt igjen mange ekstra fiberpar. Disse kan
ved en senere anledning brukes til å bygge fibernett videre og evt. helt frem til den
enkelte boenhet hvis FO skulle vedta dette.
I 2018 har det vært en del strømbrudd i Glostrupveien og Landskronaveien pga.
ombygging av strømnettet til Hafslund. Dette førte til flere utfall enn vanlig.
Ut over dette er antall feil i nettet fortsatt nedadgående, og svært få, noe som tyder på et
stabilt anlegg.

Nyforhandlet avtale:
Den nye kollektive kontrakten innebærer følgende:
 En kollektiv digitalavtale hvor hver husstand får valgfri hoveddekoder og 1 stk Mikrodekoder.
Tjenestene som leveres er TV-pakken ”Start” med 50 poeng.
I tillegg har dekoderne radio- og musikkanaler og filmleie.






Avtalen inkluderer en bredbåndslinje på 15/10 Mb/s og backuptjenesten Get Sky.
Lagring i ”skyen” hvis du kun bruker Mikro-dekoder.

Beboerne tilbys rabattert oppgradering av bredbåndslinjen.
Tilleggstjenester for den enkelte er filmleie og IP-telefoni.
Varighet på dagens avtale er 1.1.2018 - 31.12.2020, med mulighet for forlengelse.

Fellesorganet for Skjettenbyen
for Antenneutvalget
Skjetten, 8.1.2019

Tom Johansen (leder) /s/

Per Arne Voldsrud /s/

Jon Petter Risa /s/
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RESULTAT
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Note

Regnskap
2018

Regnskap
2017

Budsjett
2018

Budsjett
2019

Inntekter
Innkrevde felleskostnader

1

303 534

288 646

300 000

337 500

Andre inntekter

2

6 774 625

7 784 324

6 983 420

7 550 721

7 078 159

8 072 970

7 283 420

7 888 221

Sum inntekter

Kostnader
Lønns- og personalkostnader

3

92 003

87 632

87 420

112 800

Styrehonorar

4

652 500

621 500

620 000

800 000

Avskrivninger

9

153 125

12 760

0

153 125

Revisjonshonorar

4

4 000

4 000

4 200

4 200

Forretningsførerhonorar

45 624

45 624

46 000

46 865

Konsulenttjenester

5

0

2 000

31 000

39 000

Drift og vedlikehold

6

55 785

391 820

190 000

197 000

0

-1 591 065

300 000

337 500

Forsikringer

3 987

1 957

7 000

4 500

Kommunale avgifter

6 394

6 585

5 300

6 700

Eiendomsskatt

1 179

1 267

1 200

1 200

Vedlikeholdsavsetninger

Kabel-TV og bredbånd

7

5 639 454

5 809 951

5 810 000

6 000 000

Andre driftskostnader

8

138 796

182 659

182 300

186 300

6 792 846

5 576 689

7 284 420

7 889 190

285 313

2 496 281

-1 000

-969

Renteinntekter

3 304

3 319

1 000

1 000

Sum finansposter

3 304

3 319

1 000

1 000

288 617

2 499 599

0

31

2 499 599

0

0

Sum kostnader

Driftsresultat

Finansinntekter/-kostnader

Årets resultat

Overført til/fra egenkapital

10

0

Overført til fondsoppbygging

10

288 617

0

0

0

288 617

2 499 599

0

0

Sum disponering
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BALANSE
BALANSE
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Note

Balanse
31.12.18

Balanse
31.12.17

9

1 365 365

1 518 490

347 800

59 183

1 713 165

1 577 673

0

25

3 180

352 423

Forskuddsbetalte kostnader

1 452 939

1 456 475

Bank

1 347 982

767 190

Sum omløpsmidler

2 804 101

2 576 113

SUM EIENDELER

4 517 265

4 153 785

EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Bygninger

Finansielle anleggsmidler
Øremerkede bankinnskudd
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Fordringer
Restanser felleskostnader
Kortsiktige fordringer

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Opptjent egenkapital

10

2 499 599

2 499 599

Vedlikeholdsfond

10

347 800

0

2 847 399

2 499 599

Vedlikeholdsavsetning

0

59 183

Sum avsetninger og forpliktelser

0

59 183

Sum egenkapital

Gjeld
Avsetninger og forpliktelser

Langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld

1 451 111

1 582 704

Annen kortsiktig gjeld

218 755

12 299

Sum kortsiktig gjeld

1 669 866

1 595 003

Sum gjeld

1 669 866

1 654 186

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

4 517 265

4 153 785
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BALANSE

Lillestrøm 31.12.18

Fellesorganet for Skjettenbyen

Sted:

\ f \ns

rekke

)

CL

Styreleder

^ Styremedlem'

\

Tofn Johansen
Styremedlem

z

l eotaen
Dagfpin Morten |

Hanne Hamborg
Styremedlem

K . ) jpt

Jon Petter Risa

Wenche Leonhardsen

Styremedlem

Styremedlem
/

Steinar Svendsen
Styremedlem

Trude Steen
Styremedlem

Geir Halvorsen
Styremedlem
/

Aase TangeTi
Styremedlem

T

Nina Enger ^
Styremedlem

269 Fellesorganet for Skjettenbyen

Per Ame Voldsrud
Styremedlem

NOTER
NOTER
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Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Note 1 - Innkrevde felleskostnader
Inntekter til vedlikeholdsavsetning
Sum

2018

2017

303 534

288 646

303 534

288 646

2018

2017

6 704 665

7 714 364

69 960

69 960

6 774 625

7 784 324

2018

2017

92 003

87 632

92 003

87 632

2018

2017

652 500

621 500

4 000

4 000

656 500

625 500

Note 2 - Andre inntekter
Innbetalt fra sameierne
Andre innbetalinger, Kabel TV
Sum

Note 3 - Lønns- og personalkostnader
Arbeidsgiveravgift
Sum

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

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

Utbetalt styrehonorar gjelder for perioden 2017/2018
I tillegg har styret fått dekket utgifter til sommeravslutning kr 3.944,30 ; juleavslutning kr 13.664,60; annen møtemat kr 809,60 Totalt kr 18.418,50
jfr note 8

NOTER
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Note 5 - Konsulenttjenester
Teknisk bistand
Sum
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2018

2017

0

2 000

0

2 000

NOTER
Note 6 - Drift og vedlikehold
Vedlikehold bygg
Vedlikehold elektro
Vedlikehold utvendige anlegg
Vaktmestertjenester
Sum

2018

2017

0

350 177

28 138

0

0

41 643

27 647

0

55 785

391 820

Note 7 - Kabel-TV og bredbånd
2018

2017

5 639 454

5 809 951

5 639 454

5 809 951

2018

2017

Leiekostnader lokaler/parkering

9 000

11 095

Sanitær- og renholdskostnader

150

0

80

2 299

Inventar

598

0

Kontorrekvisita

114

0

Kabel-TV
Sum

Note 8 - Andre driftskostnader

Verktøy og redskaper

Kopiering
Kostnader tillitsvalgte
Andre kontorkostnader

3 240

0

18 419

32 473

3 342

22 801

IT-Kostnader

1 499

1 474

Fokus-midler

85 000

100 000

Bank- og kortgebyr, betalingsgebyr
Velferdskostnader
Sum

548

468

16 808

12 049

138 796

182 659

Note 9 - Andre anleggsmidler
BygningerBygningsmessig
anlegg
1 531 250

Anskaffelseskost pr.01.01 :
Årets tilgang :

0

Årets avgang :

0

Anskaffelseskost pr.31.12:

1 531 250

Akkumulerte avskrivninger pr.31.12:

165 885

Akkumulerte nedskrivninger pr.31.12:
Bokført 31.12:

0
1 365 365

Årets avskrivninger :

153 125

Antatt levetid i år :
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Note 10 - Opptjent egenkapital
Opptjent egenkapital 01.01
Omklassifisering gjeld til egenkapital
Tilført til/fra EK fra årets resultat
Overført vedlikeholdsfond

2018

2017

2 499 599

0

59 183

0

0

2 499 599

288 617

0

2 847 399

2 499 599

2018

2017

981 110

0

Årets resultat

288 617

2 499 599

Tilbakeføring avskrivninger

153 125

12 760

Fradrag vedlikehold ført mot avsetning

0

-1 881 427

Kjøp/salg anleggsmidler

0

-1 531 250

-288 617

1 591 065

Opptjent egenkapital 31.12

Note 11 - Arbeidskapital
A. Arbeidskapital 01.01

B. Endring arbeidskapital

Endringer i andre langsiktige poster
B. Årets endringer arbeidskapital

153 125

690 747

1 134 234

981 110

Omløpsmidler

2 804 101

2 576 113

- Kortsiktig gjeld

1 669 866

1 595 003

= Arbeidskapital 31.12

1 134 234

981 110

C. Arbeidskapital 31.12
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Til årsmøtet i Fellesorganet for Skjettenbyen

Uavhengig revisors beretning
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Fellesorganet for Skjettenbyens årsregnskap som viser et overskudd på kr 288 617.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet
per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av sameiets finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
årsregnskapet. Vi er uavhengige av sameiet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige
etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig
og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsberetningen
bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Øvrig informasjon omfatter også
budsjettall som er presentert sammen med årsregnskapet.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.
Styrets ansvar for årsregnskapet
Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder
for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller
utilsiktede feil.
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Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til sameiets evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert
på årsregnskapet.
For
videre
beskrivelse
av
revisors
oppgaver
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger.

og

plikter

vises

det

til

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

Lillestrøm, 3. mars 2019
SLM Revisjon AS

Anne Grethe R. Wirum
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)
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