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Generalforsamling 2018 – Håpet II borettslag

Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling

torsdag 19. april 2018 kl 18.00-20.00 på Mortensnes skole

Styret viser til vedtektene § 9-6 om stemmerett og fullmakt: «Hver andelseier har en stemme på 
generalforsamlingen. Hver andelseier kan møte ved fullmektig på generalforsamlingen, men ingen 
kan være fullmektig for mer enn en andelseier. For en andel med flere eiere kan det bare avgis en 
stemme. Juridiske andelseiere med mer enn en andel avgir bare en stemme.»

Saksliste

Sak 1: Konstituering
• Status fremmøtte
• Valg av møteleder
• Valg av referent
• Godkjenning av innkalling
• Valg av protokollunderskrivere
• Valg av tellekorps
• Godkjenning av sakslista

Sak 2: Årsmelding 2017
Arkitekt Børre Amundsen vil redegjøre for oppfølgingen av rehabiliteringen.

Sak 3: Årsregnskap 2017
Vår forvaltningskonsulent i Bonord, Kari-Anne Nilsen vil være til stede og svare på 
spørsmål om regnskapet og borettslagets økonomi.

Sak 4:  Styrets forslag til vedtak
• Drenering på overkant av Rypevegen
• Mulighet til lysgrav for rekkehusene
• Utforming av uteområdet

Sak 5:  Andelseiernes forslag til vedtak
• Tillate husdyr i blokkene (forslag fra Runar Mørkved Torgersen)
• Lavere felleskostnader (forslag fra Rune Lundberg)

Sak 6:  Godtgjørelse til styret

Sak 7:  Valg

NB! I forkant av generalforsamlingen vil Ute Vogel orientere om felleshagen som Myrheim II 
borettslag har drevet i flere år rett bak busstoppen på Måsevegen. For øvrig ønsker styret samtlige 
andelseiere og beboere velkommen til årets generalforsamling. 

Claude Rouget
styreleder
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Styrets forslag til vedtak

Sak 2: Årsmelding 2017

Innstilling til vedtak: Årsmeldinga 2017 godkjennes.

Sak 3: Årsregnskapet 2017
Innstilling til vedtak: Årsregnskapet 2017 godkjennes.

Sak 4: Styrets forslag til vedtak

4.1 Drenering på overkant av Rypevegen

Det er observert svikt i funksjonen til dreneringsgrøften i overkant av Rypevegen, 
hvilket medfører høyt vanntrykk mot yttervegg. På stikkprøvebasis er det avdekket fukt-
gjennomslag i kjeller. Dette bør utbedres for at borettslaget skal driftes forsvarlig og for 
å unngå eventuelle kostbare skader i umiddelbar fremtid. Det er innhentet tilbud som 
estimerer arbeid med ny dreneringsgrøft til kr. 600 000 (inkludert 15 % buffer). 

Dersom generalforsamlingen vedtar å utbedre dreneringsgrøft over Rypevegen, foreslås 
det av styret at det samtidig tilrettelegges for installering av lysgraver for å unngå flere 
runder med gravearbeid.

Innstilling til vedtak: 

Det tas opp lån på kr.600 000 for å dekke utgiftene for ny drenering av overkant av
Rypevegen (bak rekkehusene).

4.2 Lysgrav for rekkehusene

Det foreslås at beboere i rekkehus som ikke har kjellervindu som tilfredsstiller krav til 
rømningsvei får anledning til å, på egen regning, installere lysgrav og vindu som 
tilfredsstiller krav for rømningsvei. Pr dags dato er det 16 rekkehus i Rypevegen og 4-6 
rekkehus i Stærvegen som har kjellervinduer som ikke tilfredsstiller kravene. 

Pr dags dato er det ikke uniform utforming av rekkehusene, herunder ulik størrelse på 
stuevinduer, kjellervinduer, trapper mot fellesområdet og utvendig solskjerming. Det 
foreslår at det ikke er krav om at samtlige rekkehus installerer lysgrav samtidig, men at 
det ved anskaffelse av lysgrav og nye vinduer følger retningslinjer for kvalitet, utfor-
ming og dimensjoner slik fastsatt av styret da eksisterende vegg og vinduer er del av 
borettslagets eiendomsmasse. 

Innstilling til vedtak:  

Beboere i rekkehus får anledning til å installere på egen regning lysgrav og kjeller-
vindu som tilfredsstiller retningslinjer for kvalitet, utforming og dimensjoner slik 
fastsatt av styret ved senere anledning.
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4.3 Lekeplass og uteområde

I tråd med vedtak på GF juni 2017 er det satt av inntil kr 500 000 for tiltak for å heve kvaliteten på 
uteområdene i Håpet II brl. Styret er gitt fullmakt til å foreta de tiltak som de selv ser best egnet til 
dette. Grunnet presset likviditet forslås det tiltak under denne beløpsgrensen, dog med en buffer for 
uforutsette hendelser og tiltak.

Lekeplass mellom Rypevegen 60-66 og Stærvegen 55-61 (nord på fellesområdet, nært blokk). Det 
er i sommeren 2017 foretatt grovplanering og fordeling av masser fra tidligere arbeid på uteom-
rådet. 

Innstilling til vedtak:

➢ ytterligere avretting (eventuelt med masser fra tiltak på dreneringsgrøft), avsluttet med 

topplag sand for lekeplass og liggende tømmerstokker for å holde masser på plass. Pris 
ikke innhentet

➢ anskaffelse av følgende apparater (inkl mva og montering fra leverandør ISAS som har 

rammeavtale med Tromsø Kommune) for totalt ca kr.260 000 (se bilder under)

• Huskestativ alu. 2 seter + UFO
• Vippehuske 2-seter i hpl og aluminium
• Lekestativ med sklie
• Balanseskive med stang
• Åpen grillhytte med mulighet for å montere på en eller to levegger, tilknyttet lekeplass
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Sak 5: Andelseiernes forslag til vedtak

5.1 Endring av regel 7 i ordensreglement for blokkene (v/Runar Mørkved Torgersen)

Før ordensreglementet ble revidert i mars 1999 gjaldt dette for husdyr: «Husdyr er tillatt dersom det
ikke medfører støy og de ikke slippes ut i boligfeltet uten følge som, hvis det gjelder hund, har 
hunden i bånd. Det må også være en forutsetning at husdyrene ikke er urenslige i trappeoppganger 
og kjeller». Hvis det ikke er mulighet for fjerning av regel 7, så vil denne regelen være et godt 
utgangspunkt til en ny regel.

Styrets mening
Dagens punkt 7 i ordensreglement for blokkene lyder slik: «Hund og katt er ikke tillatt, unntatt er 
tjenestehunder. De som pr i dag har hund eller katt, har rett til å ha disse inntil naturlig avgang 
skjer. Det tillates ikke at beboer skaffer seg ny katt eller hund, såfremt det ikke gjelder «innedyr».

Utformingen av blokkenes fellesoppganger og lydisolering mellom boenhetene kan dyrehold med-
føre ulempe for beboere grunnet allergi og lydgjennomgang mellom boenhetene. 

Styrets innstilling til vedtak:  
Ordensreglene forblir uendret og dyrehold på generelt grunnlag ikke er tillatt i blokkene. 

5.2 Vedr. felleskostnadene (v/Rune Lundberg)

Vi ønsker at generalforsamlingen må diskuterer den stadig økende husleien i borettslaget vårt.
Både blokkleilighetene og rekkehusleilighetene har i dag en meget høy husleie. For rekkehusene er 
husleie på nesten 9000,- kroner i måneden! Mange av oss synes husleien alt for høy og vi ønsker at 
den blir redusert i tiden fremover, eller i verste fall låst slik den er i dag.

Vi har nettopp renovert hele boligmassen og det er 20-25 år til det blir behov for neste renovering.
Det er flere av beboerne som ønsker å vente med å investere penger i den neste påtvungne renove-
ringen, til det blir nødvendig å øke egenkapitalen i borettslaget. Det er ikke sikkert det er så mange 
igjen av oss som bor i Håpet 2 borettslag i år 2050...

Ønsker en avstemming blant beboerne der vi har disse tre alternativene:

1. Redusere dagens husleie med 5%. Dette for å skape en forutsigbar husleie fremover. Spesielt
viktig mtp at vi alle har hatt en negativ reallønnsutvikling de siste årene.

2. Opprettholde husleien på dagens nivå.

3. Øke husleien med 5% hvert år fremover for å spare opp egenkapital til neste renovering av 
boligmassen om 20-25 år, slik som styret har ytret ønsker om.

Styrets mening
Styret støtter ikke forslaget om å redusere felleskostnadene, pga økonomiske grunner. Konsek-
vensene av å videreføre samme beløp på felleskostnadene eller å øke beløpet årlig med 5% vil tas 
opp med Kari-Anne Nilsen  ifm gjennomgang av årsregnskapet og borettslagets økonomi. 

Sak 6: Godtgjørelse til styret

Innstiling til vedtak: Samlet styregodtgjørelse for 2017 settes til kr.130 000,00.
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Årsmelding 2017 – Håpet II borettslag

 

1. Generelle opplysninger

Håpet II borettslag, org.nr. 950739592, er lokalisert i Tromsø og består av av 56 boliger
og 0 næringsseksjoner. Borettslaget har som formål å forvalte borettslagets bygnings-
masse og dets andelseiere i henhold til lover og vedtekter.

Borettslaget forårsaker ingen ytre forurensninger, men har fokus på miljø når det gjelder
sortering av søppel og den videre avfallshåndteringen.

Borettslaget har ingen ansatte, men ledes av et styre på fem personer, en kvinne og fire
menn. Styrets leder er mann. Varamedlemmene har bestått av en kvinne og to menn. 
Borettslaget følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av 
tillitsvalgte.

Styret kjenner ikke til at det etter regnskapsårets slutt har inntruffen forhold av vesentlig
betydning for å bedømme lagets stilling og resultat. Styret mener at årsregnskapet gir 
fullstendig informasjon om årets virksomhet og lagets stilling ved årsskiftet.

2. Tillitsvalgte

Siden sist ordinær generalforsamling 14. juni 2017 har borettslagets styre bestått av:

 

Funksjon Navn Adresse Valgperiode

Styreleder Claude Rouget Rypevegen 68 2017 – 2019

Styremedlem Harald Kjelstrup Rypevegen 42 2016 – 2018 (på valg)
Styremedlem Jan Magne Gjerde Stærvegen 45 2017 – 2019
Styremedlem Jill Abelsen Olsen Rypevegen 68 2017 – 2019 
Styremedlem Alexander Andreassen Rypevegen 68 2017 – 2018 (på valg)

Varamedlem Elisabeth Holthe Stærvegen 43 velges for ett år
Trond Martinsen Stærvegen 39 velges for ett år
Frank Nøstvik Rypevegen 66 velges for ett år

Følgende valgkomité ble gjenvalgt i fjor: Brith Nilsen og Kjetil Nilsen. 
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3. Styrets arbeid

3.1 Møtevirksomhet
Siden forrige generalforsamling har styret avholdt sju møter hvor 48 protokollerte saker 
har vært behandlet. I tillegg har det vært hyppig utveksling per telefon og e-post mellom
styremedlemmene. I den grad det har vært behov for vara for styremedlemmer som 
hadde meldt forfall, har Trond Martinsen møtt opp.

3.2 Rehabilitering av borettslaget
I 2017 har borettslaget jobbet videre med ferdigstilling av renoveringen. Gjennom 
nesten hele 2017 har borettslaget sammen med Børre Amundsen fulgt opp sluttavtalen 
for renovering med Bjørn Bygg av desember 2016. Dette medførte befaringer i relasjon 
til sluttavtalen og reklamasjoner og å følge opp utbedring i henhold til Sintef rapportene i
sakene vedrørende vinduer og verandadører og misfarging av plater blokk. Når det 
kommer til misfarging av plater blokk er utbedringen tilfredsstillende. Når det kommer til
vinduer og verandadører gjenstår det mindre utbedringer. Utearealet ble utbedret som 
følge av reklamasjon fra borettslaget og i samme omgang ble området klargjort for 
planlagt lekeplass. Oppføring av trapper ved inngangsparti i Rypevegen og Stærvegen 
ble ferdigstilt i løpet av juni 2017.

Arbeidet med å følge opp renoveringen har ført til en del møtevirksomhet mellom Børre 
Amundsen, borettslaget sin advokat i denne saken Harald Pleym og Jan Magne Gjerde
som representant for borettslaget. Det gjenstår fortsatt noe av utbedringene det ble 
enighet om i sluttoppgjøret med Bjørn Bygg og borettslaget har holdt igjen 1.250.000,- 
til det er enighet om at utbedringer i samsvar med sluttavtalen er ferdigstilt. 

Det gjenstår fortsatt noe når det kommer til reklamasjoner. I hovedsak dreier dette seg 
om lekkasjer under veranda ved inngangsparti og bod i boenheter Rypevegen samt 
ikke tilfredsstillende utføring takrenner. Borettslaget jobber sammen med Børre 
Amundsen  med å finne årsak og løsning til utbedring. 

Det er avdekket at det bygger seg opp is på tak på østsiden av rekkehusene i Rype-
vegen og på vestsiden av tak i Stærvegen. Luftehattene på taket var bygd for lavt. 
Disse ble hevet i 2017, men det er fortsatt ikke tilfredsstillende i henhold til isdannelser. 
Borettslaget jobber sammen med Børre Amundsen med å finne årsak til isdannelser 
slik at det kan finnes en løsning for utbedring.   

Borettslaget er fortsatt i passiv tvist med Rambøll vedrørende utføring av byggeleder-
oppdraget. Advokat Håkon Pleym er engasjert av borettslaget i denne saken. Det har 
ikke vært fremmet krav fra Rambøll i 2017 og eventuelt krav vil ikke bli utbetalt siden vi 
er av den oppfatning at de ikke utførte et tilfredsstillende arbeid. 

Borettslaget har aktivisert rettsforsikring i forhold til oppfølging sluttavtale Bjørn Bygg og
Rambøll. Advokatfirmaet Rekve Pleym representerer borettslaget i begge saker.
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3.3 Saker under arbeid og planlegging

Barnevennlig borettslag
Styret har innhentet anbud på tilrettelegging av uteområdet og lekeplass. Arbeid vil 
utføres i løpet av 2018. Nærmere redegjørelse vil bli gitt på generalforsamlingen. Se 
sak 4.3 i sakslista.

Parkering for blokkbeboerne

Parkering for blokkbeboere har blitt oppmerket og vil bli oppmerket på nytt når været 
tillater det. Det er avklart med kommunen at det ikke er mulig å benytte asfaltområdet
mot Måseveien som parkeringsplass.  

Drenering og kjellervindu

Drenering i overkant av Rypevegen foreslås oppgradert, se sak 4.2 for general-
forsamlingen.

Innvendig rehabilitering av blokkene

Dette har styret planlagt i løpet av høsten 2017. Nye lysarmatur ble installert i desember
og det ble innhenta tilbud for maling av trappeoppgangene.

4. Borettslagets drift

4.1 Forretningsførsel og revisjon
Borettslagets forretningsfører har vært Boligbyggelaget Nord (Bonord) ved Kari-Anne 
Nisen. Revisor har vært Ernst & Young AS. Styret mener forretningsfører og revisor har 
utført sine tjenester på en tilfredsstillende måte.

4.2 Borettslagets eiendomsmasse og forsikring
Borettslaget består av 56 antall boenheter som fordeler seg på følgende måte: 32 
rekkehus og 24 blokkleiligheter, herav 16 fireroms- og 8 toromsleiligheter.

Eiendommen er fullverdiforsikret med bygningskasko hos If Skadeforsikring Nuf. 
Generell egenandel er kr.6000 pr. skadetilfelle.

4.3 Boligomsetning, fremleie og juridiske andelseiere
I 2017 ble det solgt 5 boliger: 2 fireromsleiligheter (blokk) og 2 toromsleiligheter (blokk),
samt 1 rekkehus. 

Juridiske andelseiere:

 Tromsø kommune eier to leiligheter (en toroms og en fireroms) og ett rekkehus. 
 Universitetet i Tromsø eier en toromsleilighet.
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5. Økonomi

5.1 Årets resultat
Det ble et årsresultat i 2017 på kr.1 337 360 mot budsjettert kr.1 505 287. Til tross for 
et stort driftsoverskudd i fjor, er årsresultatet ikke stort nok til å dekke lånavdragene i 
2017 (kr.1 391 431). 

Dermed ble det en negativ endring i disponible midler på kr.52 311. Totale disponible 
midler pr 31.12.2017 er kr. 1 363 542. For øvrig vises til de enkelte tallene i resultat og 
balanse, samt tilhørende noter.

Styret foreslår at borettslagets disponible midler på kr.1 363 542 overføres til neste års 
drift.

Forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn for årsregnskapet.

5.2 Budsjett for 2018
Styret har satt opp en oversikt over forventede inntekter og utgifter i 2018. Tallene er 
vist som egen kolonne i resultatregnskapet. Oversikten gir et forventet årsresultat på 
kr.2 132 000 og en endring av de disponible midler på kr.387 080 (etter avdrag på lån 
kr.1 445 720). 

Tromsø, 5. april 2018

I styret for Håpet II borettslag:
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Årsregnskap2017 Håpet ll Borettslag

Note Regnskap
2017

Buds¡ett
2017

Regnskap
2016

Budsjett
æ18

lnntekter

lnnkrevde felleskostnader

Andre driftsinntekter
1

2

4821 504

4 762

4 821 600

4 504

4 515 604

1 02 550

5 148 000

4700

Sum ¡nntekter 4826266 4 826 104 4 618 154 5 152 700

Driftskostnader
Lønn og andre personalkostnader

Styrehonorar

Avskrivninger

Revisjonshonorar

Forretni ngsf ø rerhonorar

Andre avg.pliktige honorarer

Konsulenttjenester

Kontingenter

Drift og vedlikehold

Forsikringsskader

Snøbrøyting

Kostnader TV/lnternett
Forsikring

Kommunale avgifter

Energi og brensel

Andre driftskostnader

3

4

15

5

24 041

1 30 000

1 898

9 098

111 804

58 000

1 39 638

16 800

361 495

0

154 623
276 425
1 59 838

944 134

13 513

75 166

23249
1 00 000

1 898

6824
111 804

100 000

51 500

16 800

308 700

0
'145 100

272832
159 800

963 000

21 000

41 200

30 834

1 00 000

2847
I 191

111 804

1 65 000

173 142
16 800

11 517 815

60 626

1 67 503

258 864

152 047

876 662

17 120

34 616

10 270

1 30 000

0

7 038

111 804

0

51 600

16 800

1 33 500

0

1 50 000

268 128

168 100

960 000

15 000

79 400

b

7

I
I

10

Sum driftskostnader 2 476 472 2323707 13 694870 2 101 640

Driftsresultat

Finansinntekter/f inanskostnader
Finansinntekter

Finanskostnader

2349794

3 606

1 016 040

500

997 61 0

4 293
1 064 618

3 051 060

0

918 260

2502397 -9 076 716

11

12

Resultat f¡nansposter -1 012 ¿tÍì5 -997 110 -r 060 325 -918 260

Ãrets resultat

Disoonerinoer:

Ovedørt t¡l annen egenkapital

Overført fra annen egenkapital

Sum disponeringer

Disoonible midler
Disponible midler pr. 01 .01

Periodens resultat

Tilbakeføring av avskrivningelnedskrivning
Fradrag f or gjennomf ø rte påkostni nger/tilganger

Avdrag på lån

Opptak av lån

lnnskudd øremerkede midler

1 337 360

1 337 360

0

1 337360

1 415 853

1 337 360

1 898

0

1 391 431

0

-138

1 415 853

1 505287
1 898

0

-1 254 350

0

-200 100

-1 586 332
-10 137 042

2 847

7 766 878
-1 130 361

6 500 000
-1 38

2 132 800

1 363 542

2132800
0

0

-1 445720
0

-300 000

1 505287 -10137042

0

10 137 042
-10 137 042

0

0

0

0

0

0

Endring i disponible midler -52 311 52735 3 002 r85 387 080

Sum disponible m¡dler 1 363 542 1 468 588 1 415 &53 1 750 622
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Balanse desember 2017 Håpet ll Borettslag

Note 2017 2016

EIENDELER

Anleoosm¡dler

Varige driftsmidler
Bygninger

Tomter

Andre varige fellesanlegg

Andre fellesanlegg

Sum var¡ge dríftsmidler

Finansielle anleggsm¡dler
Øremerkede bankinnskudd

Sum f inansielle anleggsmidler

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler

Fordringer

Utestående f elleskostnader

Fordringer forsikringsoppgjør

Forskuddsf akturerte kostnader

Kundefordringer

Andre fordringer

Sum fordringer

Bankinnskudd og kontanter
lnnestående på driftskonto

I nnestående på skattetrekkskonto

Sum bankinnskudd og kontanter

Sum omløpsmidler

SUM EIENDELER

13,20

14,20

16,20

15

50 837 21 6

457 925

56 000

0

51 351 141

27 774

27 774

51 378915

20 778

0

228872
150

0

249 800

3 037 765

2288
3 040 053

3 289 853

54 668 768

50 837 21 6

457 925
56 000

1 898

51 353 039

27 637

27 637

51 380 676

I 469

175 477

223784
100

98 052

505 882

3 122735
24 591

3147 327

3 653 208

55 033 884
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Note 2017 æ16

EGENKAPITAL OG GJELD

Eoenkaoital

lnnskutt egenkapital

Opptjent egenkapital 01.01

Arets endringer i egenkapital

Sum egenkapital 31.12

Gield

Langsiktig gjeld

Pantegjeld

Borettsinnskudd

Sum langsiktig gjeld

Kortsiktig g¡eld

Forskuddsbetalte f elleskostnader

Leverandørgjeld

Kassakreditt

Skyldig off. myndigheter

Påløpt lønn, honorarer og feriepenger

Påløpne renter

Påløpne avdrag

Annen kortsiktig gleld

Gjeld f inansieringsforetak

Sum kortsiktig gield

Sum gjeld

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

31 .12.17

Håpet ll Borettslag

Claude
Styreleder

Sted dato oll

r8

20,21

19,20

20,21

5 600
-1 489 880

1 337 360

-1¿t6 920

51 477 376
1 412000

52 889 376

5 600

8647 162
-10 137 042

-1 48/-280

52 868 807

1 412000
54 280 807

5 182

570 732

295 082
381

0

41 000

47 511

1 276255
1 214

2237 356

56 518 164

55 033 884

1 688

51 3 641

0

469

966

51 914

78 107

1 251 940
27 588

1 926 312

54 815 688

54 668 768

/d"¿^',4*/-, ^
Alexander Andreassen

Styremedlem

Øyvind
Styremedlem

Olsen
Styremedlem



Håpet II Borettslag -  noter

Note 0 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk, samt forskrift om årsregnskap og
årsberetning for borettslag.

Inntekter
Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet.

Klassifisering og vurdering av
balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.
Klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er basert på nedbetalingstid. Kortsiktig gjeld og omløpsmidler omfatter poster som forfaller til
betaling innen ett år etter balansedagen.
Øvrige poster er klassifisert som langsiktig gjeld/anleggsmiddel.

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

Omløpsmidler vurderes til lavest verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Kortsiktig gjeld balanseføres med nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler er vurdert til opprinnelig kostpris med mindre varig verdinedgang er konstatert.

Tomt:
Tomten er bokført med anskaffelsesverdi. Eiendommen er oppført med anskaffelsesverdi med tillegg for eventuelle påkostninger.

Bygninger:
Avskrivingssatsen for bygninger er satt til null. Dersom det ikke er gjennomført faktisk vedlikehold som oppveier verdiforringelsen på bygningen,
skal det regnskapsføres en tilsvarende avsetning.
Slik avsetning vil da være balanseført som vedlikeholdsavsetning under avsetning for forpliktelser.

Varige driftsmidler:
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende
under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Fordringer:
Restanser og andre fordringer er oppført i balansen etter fradrag til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger
av de enkelte fordringer/restanser.
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Note 1 - Innkrevde felleskostnader
Budsjett

2018
Regnskap

2016
Budsjett

2017
Regnskap

2017

  Felleskostnader 2 515 8721 966 3442 297 0882 297 184

  Kapitalutgifter 918 2401 185 408997 344997 344

  Tv/internett 268 128253 344272 832272 832

  Avdrag lån 1 445 7601 123 2961 254 3361 254 144

  Tomgangsleie 0-12 78800

Sum 5 148 0004 515 6044 821 6004 821 504

Note 2 - Andre driftsinntekter
Budsjett

2018
Regnskap

2016
Budsjett

2017
Regnskap

2017

  Brøyterefusjon 4 7004 4984 5044 762

  Andre inntekter 098 05200

Sum 4 700102 5504 5044 762

Note 3 - Personalutgifter / andre lønnskostnader
Budsjett

2018
Regnskap

2016
Budsjett

2017
Regnskap

2017

  Timelønn 08 2356 1644 950

  Andre lønnskostnader 0002 600

  Påløpte feriepenger 0988740966

  Arbeidsgiveravgift 10 27021 61116 34515 525

Sum 10 27030 83423 24924 041

Borettslaget har  hatt sommervikarer til plenklipp og forefallende arbeid.
Borettslaget er ikke pliktig å ha obligatorisk tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 4 - Styrehonorar
Budsjett

2018
Regnskap

2016
Budsjett

2017
Regnskap

2017

  Styrehonorar 130 000100 000100 000130 000

Sum 130 000100 000100 000130 000

Beløpet er i sin helhet styrehonorar.

Note 5 - Revisjonshonorar
Budsjett

2018
Regnskap

2016
Budsjett

2017
Regnskap

2017

  Revisjon 7 0389 1916 8249 098

Sum 7 0389 1916 8249 098

Revisjonshonorar er i sin helhet ordinær revisjon inkl mva uten konsulenttjenester.
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Note 6 - Drift og vedlikehold
Budsjett

2018
Regnskap

2016
Budsjett

2017
Regnskap

2017

  Reparasjon og vedlikehold 011 426 12500

  Vedlikehold bygg 19 9009 200200 000111 180

  Vvs 11 20010 90007 360

  Elektro 100 0007 8269 200180 281

  Utvendig anlegg 00061 082

  Brannsikring 1 10028 65244 700743

  Malingsarbeid 012 68619 8000

  Ventilasjonsanlegg 012 42619 4000

  Kostnader dugnad 1 30010 00015 600850

Sum 133 50011 517 815308 700361 495

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

Note 7 - Forsikringsskader
Budsjett

2018
Regnskap

2016
Budsjett

2017
Regnskap

2017

  Refusjon forsikring 0-175 4770-15 484

  Kostnad forsikringsskade 0236 103015 484

Sum 060 6260-0

Skadesak som er kostnads- og inntektsført i 2016

Note 8 - Forsikring
Budsjett

2018
Regnskap

2016
Budsjett

2017
Regnskap

2017

  Forsikring bygninger 163 000148 722155 000155 016

  Premie sikringsfond 5 1003 3254 8004 822

Sum 168 100152 047159 800159 838

Note 9 - Kommunale avgifter
Budsjett

2018
Regnskap

2016
Budsjett

2017
Regnskap

2017

  Eiendomsskatt 284 000284 329293 000284 335

  Renovasjon, vann, avløp o.l. 676 000381 625670 000659 799

  Renovasjonsavgift 0195 76700

  Andre kommunale avgifter 014 94000

Sum 960 000876 662963 000944 134
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Note 10 - Andre driftskostnader

Budsjett
2018

Regnskap
2016

Budsjett
2017

Regnskap
2017

  Lokalleie 010 53516 4000

  Søppeltømming, containerleie 22 7000014 909

  Andre leiekostnader 026300

  Verktøy, redskaper og maskinkostnader 26 5008 8047 60024 036

  Belysning 1 400001 673

  Kontorrekvisita/kopiering 02574000

  Kurs, reiser, møter 01 6566 8001 800

  Kostnader tillitsvalgte 000601

  Internett 8000800540

  Bank og kortgebyr 600844100512

  Kostnader forskuttering BBL Finans 3 0003 0003 0003 000

  Velferd 1 500001 020

  Andre driftskostnader 22 9009 2576 10027 076

Sum 79 40034 61641 20075 166

Note 11 - Finansinntekter
Budsjett

2018
Regnskap

2016
Budsjett

2017
Regnskap

2017

  Renteinntekter bank 04 2935003 606

Sum 04 2935003 606

Note 12 - Finanskostnader
Budsjett

2018
Regnskap

2016
Budsjett

2017
Regnskap

2017

  Renter leverandørgjeld 020 7000219

  Pantegjeldsrenter 918 2601 036 743997 6101 015 714

  Andre rentekostnader 07 1750107

Sum 918 2601 064 618997 6101 016 040
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Note 13 - Bygninger

Anskaffelsesår 1969

Kostpris opprinnelig 5 074 075

Tilleggsbebyggelse år 1995 59 141

Renovering/Påkostning i 2016 45 704 000

Bokført verdi pr. 31.12. 50 837 216

Bygningene er ikke avskrevet, man har i stedet vurdert om tilstrekkelig vedlikehold er
gjennomført, jfr. note om vedlikehold.
Etter styrets vurdering har ikke byggets verdi falt under balanseført verdi.

Omsetning av andelsleiligheter 2017: Gj.snittlig
omsetningsverdi

3 stk. 4-roms leilighet 2 803 300

2 stk 2-roms leilighet 2 050 000

Note 14 - Tomt

Balanseført verdi tomt:  457 925

Gnr 117/ bnr 356

Tomten er kjøpt i 1969.

Note 15 - Andre fellesanlegg
Porttelefon

Anskaffelseskost pr.01.01 : 28 470

Årets tilgang : 0

Årets avgang : 0

Anskaffelseskost pr.31.12: 28 470

Akkumulerte avskrivninger pr.31.12: 28 470

Akkumulerte nedskrivninger pr.31.12: 0

Bokført 31.12: 0

Årets avskrivninger : 1 898

Anskaffelsesår : 2007

Antatt levetid i år : 10

Andre fellesanlegg avskrives etter forventet levetid.
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Note 16 - Andre varige fellesanlegg
Nett - Kabel-tv

Anskaffelsesår 2005

Antatt levetid Ingen avskrivning

Kostpris pr. 01.01. 56 000

+ Nyanskaffelser i året

- Salg/Utrangering

Kostpris pr. 31.12. 56 000

Bokført verdi pr 01.01. 56 000

Avskrivning

Bokført verdi pr. 31.12. 56 000

Note 17 - Øremerkede midler
20162017

Saldo pr. 01.01 27 49927 637

Innskudd 138138

Sum øremerkede midler pr. 31.12 27 63727 774

Øremerkede midler avsatt til fremtidig vedlikehold.

Note 18 - Egenkapital
20162017

Innskutt egenkapital 5 6005 600

Opptjent egenkapital pr. 01.01. 8 647 162-1 489 880

Årets endringer i egenkapital -10 137 0421 337 360

Sum egenkapital pr. 31.12. -1 484 280-146 920

Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital, dvs at eiendelenes balanseførte verdi er lavere enn balanseført verdi av gjelden. Dette
skyldes at regnskapsloven forutsetter at verdiene skal fastsettes på basis av historisk kost. Konsekvensen av dette er at den balanseførte
verdien i borettslaget ikke gjenspeiler den reelle verdien av eiendelene. Erfaring med omsetning av enkeltleiligheter gir informasjon om at den
totale verdien av borettslagets eiendommer er høyere enn den balanseførte verdien, jfr. om bygning. Dermed vurderes den faktiske egenkapital
til å være positiv av styret i borettslaget.

Note 19 - Borettsinnskudd
20162017

  Borettsinnskudd 1 412 0001 412 000

Sum 1 412 0001 412 00020

Innskuddene er sikret med pant i eiendommen.
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Note 20 - Pantestillelser

20162017

Bokført gjeld sikret med pant 31.12 54 328 31852 967 483

Eiendom stilt som sikkerhet 31.12 51 351 14151 351 141

Note 21 - Pantegjeld i kredittinstitusjon
Borettslaget har ikke inngått avtale om individuell nedbetaling av fellesgjeld.

Saldo langsiktig gjeld i balansen hensyntar påløpte avdrag langsiktig gjeld.

Kreditor: DnB Bank ASADnB Bank ASADnB Bank ASA
Formål: Renoveringe av

borettslaget samt
refinansiering

Utbedring av
utearealer

Sluttoppgjør
renovering

Lånenummer: 121319784381213332925912134198913
Lånetype: AnnuitetAnnuitetAnnuitet

Opptaksår:  2015 2016 2016

Rentesats: 1.88 %1.88 %1.88 %

Beregnet innfridd: 20.09.204510.08.204602.01.2045

Opprinnelig lånebeløp: 47 584 0002 500 0004 000 000

Lånesaldo 01.01: 46 431 2532 485 0654 000 000

Avdrag i perioden: 1 218 20162 03880 597

Lånesaldo 31.12: 45 213 0532 423 0273 919 403

Pantegjeld i kredittinstitusjon
Sum fellesgjeldAndel gjeld 31.12Ant. andeler

Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 12131978438 23 813 400952 53625

6 667 745952 5357

11 429 472714 34216

3 302 424412 8038

Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 12133329259 1 529 66447 80232

693 08843 31816

200 26425 0338

Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 12134198913 2 642 33682 57332

990 78461 92416

286 28035 7858
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i Håpet ll Borettslag

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet for Håpet ll Borettslag som består av balanse per 31. desember 2017,
resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige
anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av
borettslagets finansielle stilling per 31. desember 2017, 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 (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene
er beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige
av borettslaget i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov
og forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår
oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet
Styret og forretningsfører (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 feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til borettslagets evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for
årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle borettslaget eller legge ned
virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

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 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. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som
vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske
beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:
► identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller

feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis
som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon
som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter
kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern
kontroll;
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► opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om
effektiviteten av borettslagets interne kontroll;

► vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og
tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;

► konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede
revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape
betydelig tvil om borettslagets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i
årsregnskapet. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre
konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende
hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at borettslagets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;

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

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt
revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne
kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

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

Presisering
Borettslaget er i konflikt med entreprenør knyttet til reklamasjonssak. Dette forholdet har ingen betydning
for vår konklusjon om regnskapet.

Andre forhold
Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet, er ikke revidert.

Tromsø, 4. april 2018
ERNST & YOUNG AS

Kai Astor Frøseth

Statsautorisert revisor



Fullmakt

Navn:_________________________________________

Ovennevnte har fullmakt etter lov om borettslag § 7-3 til å stemme for meg på den ordinære 
generalforsamlingen i Håpet II borettslag den 19. april 2018

Navn:_________________________________________

Adresse:_______________________________________

Andelseier av leilighet nr:________________

Signatur:______________________________

-------------------------- (klipp her)  --------------------------------

Navneseddel

Skriv andelseierens navn, adresse og andelsnummer på denne navneseddelen og lever den 
ved inngangen til møtelokalet.  Vennligst bruk blokkbokstaver.

Navn:_________________________________________

Adresse:_______________________________________

Andelsnummer:_____________________

På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle/samboer møte, men bare med en 
stemmerett for en andel. Leietaker har rett til å møte, men uten stemmerett.

Dersom du ikke kan møte på generalforsamlingen kan du møte ved fullmektig.  Ønsker du å 
benytte deg av denne retten, bes du vennligst å bruke fullmakten overfor. Ingen kan være 
fullmektig for mer enn én andelseier.
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