
  

 

Til seksjonseierne i Sameiet Westye Egebergs gate 4 
 
Velkommen til sameiermøte. 
Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du 
leser gjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. 
Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte 
Sameiet Westye Egebergs gate 4 det kommende året. 
 
 
Hvem kan delta på sameiermøtet?  
Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. 
For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av 
sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. 
Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon.  
Sameieren har rett til å møte ved fullmektig.  
 
 
Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.  
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Innkalling til sameiermøte  

Ordinært sameiermøte i Sameiet Westye Egebergs gate 4 
avholdes mandag 24. april kl. 20.00  i vaskekjelleren.

 
 
Til behandling foreligger: 
 
1. KONSTITUERING 

A) Valg av møteleder  
B) Godkjenning av de stemmeberettigede  
C) Valg av en til å føre protokoll og minst en seksjonseier som protokollvitne 
D) Godkjenning av møteinnkallingen  

 
2. ÅRSBERETNING FOR 2016 
 
3. ÅRSREGNSKAP FOR 2016 
 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 
 
4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 
 
5. INNKOMNE FORSLAG 

A) Endring av Sameiets navn i registre  
B) Honorar Byggkomiteen 
Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 
 

6. VALG AV TILLITSVALGTE 
A) Valg av 1 styremedlemmer for 2 år 
B) Valg av 2 varamedlemmer for 2 år 
C) Valg av valgkomité 

 
 

 
 
 

Oslo 27. mars 2017 
Styret i Sameiet Westye Egebergs gate 4 

 
 
 
 
 
 

 
 Gaute Gusrud/s/                Viviann Bakken/s/          Janne Olden/s/    
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ÅRSBERETNING FOR 2016 
 
 
Tillitsvalgte 
Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært: 
 
Styret 
Leder Gaute Gusrud Westye Egebergs Gate 4 B      2016 - 2018 
Styremedlem Viviann Bakken Westye Egebergs Gate 4 C      2016 - 2018 
Styremedlem Janne Olden Westye Egebergs Gate 4 C      2015 - 2017 
 

Varamedlem Charlotte Styren Westye Egebergs Gate 4 C       2015 - 2017 
 
 
Valgkomiteen 
Are Lauvsnes Westye Egebergs Gate 4 C        2016 - 2017 
Janicke Stensvaag Kaasa Westye Egebergs Gate 4 C        2016 - 2017 
 
Styrets medlemmer består i dag av 1 mann og 2 kvinner. Sameiet sørger for at det ikke 
forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. 
 
Generelle opplysninger om Sameiet Westye Egebergs gate 4 
Sameiet består av 63 seksjoner.   
Sameiet Westye Egebergs gate 4 er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med 
organisasjonsnummer 984418787, og ligger i bydel 4 St. Hanshaugen i Oslo kommune 
med følgende adresse: 
 

Westye Egebergs Gate 4 A-C 
 

Gårds- og bruksnummer :  
 218                   190     
 
Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av 
bolig eller annen bruksenhet i eiendommen.  
 

Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. 
 

Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret 
er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad.  
 
Sameiet har en ansatt vaktmester i deltidsstilling. Det har ikke vært ulykker eller andre 
hendelser i forbindelse med utført arbeid i sameiet 
 
Forretningsførsel og revisjon 
Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt. 
Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. 
 
Sameiets revisor er BDO AS. 
 
 
 
 
 



Sameiet Westye Egebergs gate 4 

Styrets arbeid 2016/2017 

● Møter: Styret har hatt 14 styremøter i inneværende periode. Det er avholdt 
ett ekstraordinært sameiermøte vedrørende fasaderehabiliteringen,samt ett 
informasjonsmøter om dette. 
I tillegg har det blitt gjennomført 3 fellesmøter med styrene i WE 1,2 og 3, 
hvor blant annet parkanlegget og vaktmester har blitt drøftet. 
Det har også blitt holdt 2 møter mellom sameiene i WE og Akersveien 24 om 
søppelanlegget. Det har vært en jevnlig kontakt via e-post og telefon mellom 
styrene om fellessaker. Medarbeidersamtale 2016 for vaktmester ble 
gjennomført av styreleder i WE1 og WE3. 
 

● Fasaderehabiliteringen Sameiet vedtok på ekstraordinært sameiermøte 7. 
september 2016 å igangsette et rehabiliteringsprosjekt av alle tak, sikring av 
takdekke ved etablering av tredekke over hele taket, bytte av rekkverk på 
tak, beslag, gesimser, fasader med full nedhugging av puss, 
balkongrehabilitering og oppussing av oppganger. Styret engasjerte Armana 
AS v/ Lars Harkestad som prosjekt- og byggeleder da han har førstehånds 
erfaring fra tilsvarende rehabiliteringer i WE 2 og 3. Prosjektet ble igangsatt 
høsten 2016 og forventes ferdigstilt i løpet av 2017. 
 
Styret har lagt ned mye jobb i prosjektet med fasaderehabiliteringen 
gjennom året som har gått, med blant annet tilstandsrapporter, 
prosjektering, finansiering, juridiske betenkninger, utstrakt møtevirksomhet 
og sikringsarbeid. Dette arbeidet har lagt stor beslag på tiden til de enkelte 
styremedlemmene utover det som kan forventes av vanlig styrearbeid.  
 
Styret har utnevnt en Byggekomité som representerer styret og sameiet 
overfor prosjektleder, samt er sameiernes kontakt for spørsmål vedrørende 
rehabiliteringen. Byggekomiteen informerer jevnlig om rehabiliteringens 
fremgang via oppslag i hver oppgang, samt på sameiets hjemmeside 
www.we4.no. Alle sameiere informeres pr e-post når ny informasjon er lagt 
ut på hjemmesiden. 
 
Spørsmål vedrørende rehabiliteringen bes rettes skriftlig til byggekomiteen 
via e-post: bk@we4bygg.no  
 

● Sikkerhet og innbrudd: Vi har hatt ett tilfelle av innbruddsforsøk gjennom 
vindu fra stillas, samt ett tilfelle av uvedkommende på stillas. Takket være 
rask inngripen fra oppmerksom beboer ble innbruddet forhindret. All ferdsel i 
stillaset utenom oppgitt arbeidstid er forbudt og dersom man oppdager noen 
der skal politiet kontaktes på 02800. Det er bedre å melde fra en gang for 
mye enn en gang for lite.  

Styret, Westye Egebergs gate 4, 0177 Oslo 
E-post: we4@styrerommet.net Internett: www.we4.no 
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Byggekomiteen har også forsøkt å sikre adkomsten til stillasene så godt som 
mulig, og har sikret dørene ut til brannbalkongene slik at uvedkommende 
ikke kommer seg opp i stillaset og inn i oppgangene og leilighetene. Eierne er 
også informert om hvilke sikkerhetstiltak som bør tas av den enkelte.  
 
Etter innbruddsforsøk høsten 2016 har styret fått montert innbruddssikring 
(beslag) på utgangsdørene. 
 
Gaten og parken blir mye brukt av publikum så vi minner om viktigheten av 
å holde alle utgangsdører, samt dører til kjeller, loft og tak lukket til enhver 
tid. Lukk aldri opp for noen du ikke kjenner og vær sikker på hvem du slipper 
inn. 
 

● Brannsikkerhet og HMS: Styret har gjennomført en befaring med Oslo 
Brann- og Redningsetat vinter 2017. Styret minner om at det ikke skal lagres 
noe på fellesområdene (kjellerganger, loft, brannganger) da dette er til fare 
ved en eventuell brann.  
 
Styret jobber med en full gjennomgang av det branntekniske anlegget i 
fellesområdene i forbindelse med rehabiliteringen. 
 
Styret har gjennomført en sikring av kjelleren i form av montering av 
etterlysende skilt som viser vei ut hvis strømmen skulle gå.  
 
Styret jobber med en oppdatering av sikkerhetsinformasjonen til alle beboere 
om rømningsveier, opptreden ved brann, oa. Dette blir distribuert til samtlige 
i løpet av våren 2017.  
 
Styret oppdaterer jevnlig alle beboerlister med kontaktinformasjon (navn, 
telefon og e-post) av hensyn til HMS. 
 

● Avfallsanlegg: Høsten 2016 hadde vi en skade på den ene avfallsbrønnen i 
forbindelse med tømming. Styret har brukt svært mye tid på å følge opp 
saken overfor REN og deres underleverandør for å få full kompensasjon for 
skaden. Sameiene har inngått serviceavtale for anlegget, og vil i løpet av 
våren gjennomføre full vask av søppelcontainerne. 
 
Styret har vært svært proaktive i forhold til den vanskelige situasjonen med 
tømming av restavfall i Oslo, og har daglig fulgt opp saken med vaktmester 
og REN for en alternativ løsning for tømming av avfall/papir. 
Vi har tilfeller hvor låser blir revet/ brutt opp til tross for at det nå er montert 
ekstra kraftige låsearmer, og håndtakene på avfallbrønnene er fjernet for å 
forhindre ytterligere slitasje. 

Styret, Westye Egebergs gate 4, 0177 Oslo 
E-post: we4@styrerommet.net Internett: www.we4.no 
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Dessverre blir også søppelposer og papp ofte hensatt på utsiden av anlegget. 
Vi har også hatt tilfeller at det er kastet søppel som ikke er restavfall i 
brønnene. Bymiljøetaten kan bøtelegge sameiet for begge disse forholdene. 
Styret henstiller alle til å benytte container i sameiets regi 4 ganger pr.år, 
samt minigjenbruksstasjon i Fredensborgveien/Maridalsveien. 
https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/gjenbruksstasjoner/fre
densborg-minigjenbruksstasjon/ 

 
● Det har til tider vært kapasitetsproblemer, spesielt på restavfall, som gjerne 

skjer i forbindelse med høytider. Styret har informert beboerne om hvilke 
tiltak vi kan ta selv og har bedt de andre sameiene om å informere sine 
beboere i forkant av hver høytid. Styret har tatt initiativ til å finne løsninger 
på kapasitetsproblemene sammen med de andre sameiene. 
Restavfall tømmes mandag og fredag, og papir tømmes onsdag. 
 
Styret minner alle om at seksjonseier kan bli fakturert for bortkjøring av 
hensatt søppel/ eiendeler på sameiets eiendom (herunder også 
søppelanlegget), eller bruk som medfører merkostnader for sameiet, jf 
vedtektene § 8, 2. ledd og § 16. 
 

● Jordvarme: Styret har fulgt nøye med på anlegget som har vist seg 
driftssikkert og har redusert energiforbruket markant. 
 

● Radiatorer og varme: Det har gjennom året som har gått vært lite 
problemer med radiatorene etter tiltakene som ble foretatt i 2015. 
 
Vi har gjennomført nødvendig vedlikehold hos den enkelte sameier. 
Vedlikeholdet har bestått av utskifting av utette radiatorkraner, defekte 
radiatorer mm. Ved utskifting av kraner, monteres det heretter 
termostatstyrte ventiler som sikrer konstant inneklima og reduserer det 
totale forbruk for sameiet. Alt arbeid som er og skal utføres på radiatorer 
skal godkjennes av styret før det iverksettes. 
 
Vi minner om at det er viktig at beboerne kontakter vaktmester umiddelbart 
ved lekkasje for å begrense skadeomfang. 
 

● Vaskeri: Det har blitt foretatt flere reparasjoner på vaskemaskinene i løpet 
av året. Det ble funnet enorme mengder med bh-spiler i filteret på 
vaskemaskinene som har forårsaket lekkasjer og driftsstans på maskinene.  
 
Bruk vaskepose ved vask av bh’er og vi minner for øvrig om at du tømmer 
lommer for papir, kort, mynter og annet. Maskinene skal ikke benyttes til 

Styret, Westye Egebergs gate 4, 0177 Oslo 
E-post: we4@styrerommet.net Internett: www.we4.no 
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bleking eller farging av tøy, og er beregnet på vanlig husholdningsvask og 
skal ikke lastes for tungt. Filleryer/ gulvtepper skal ikke vaskes i maskinene, 
men kan vaskes i bløtleggingskaret.  
 
Seksjonseier er ansvarlig dersom feil bruk forårsaker skader på maskinen.  
  

● Heis: Styret har tatt initiativ til å fremforhandle en ny og bedre serviceavtale 
i samarbeid med de andre sameiene for å redusere de faste kostnadene for 
heisene. I samme anledning ser styret på muligheten for å bytte leverandør 
av heiskontroll for å redusere kostnader.  
 
Styret minner om at heisene er gamle og at alle bes om at de behandles 
forsiktig. Dette er personheiser, så tunge ting (møbler,byggematerialer,etc) 
skal tas opp trappen og ikke via heisen. 
 

● Nyttårsaften 2016: Etter uheldige erfaringer med nyttårsfeiringen 2014, 
ønsket styret vakthold for årets feiring. Vekter sjekket at alle dører ble holdt 
lukket og at feiringen på taket gikk rolig for seg, samt gikk jevnlig runder i 
alle oppganger for å forsikre om at alt var i orden.  
 

● Renhold: Styret har fulgt opp vaskefirmaet gjennom året og er i stor grad 
fornøyd med resultatet.  
 

● Parkanlegget og trær: Styret har fulgt opp tidligere henvendelser 
vedrørende behov for tynning av vegetasjonen i parken og tok initiativ til 
befaring av parkanlegg med Bymiljøetaten som ble gjennomført 15. mars 
2017. Parkanlegget strekker seg fra Akersveien til Kjærlighetsstien. Tiltak 
foreslått: Opprydding av skråningen ned mot Fredensborgveien,reparasjon 
av gjerder,forsøpling,trimming av trær og busker,samt felling av enkelte 
trær. 
 
Styret har fått positive signaler fra Bymiljøetaten om at de ønsker å se på en 
tynning av vegetasjonen i år på lik linje med hva som ble gjort ved 
Kjærlighetsstien, men at alt nok ikke kunne tas i inneværende år. De vil 
gjerne ha en langsiktig plan for parken som er det samme vi ønsker. 
 
Dette følger opp det styret initierte i 2016 hvor vi ber om tynning av 
vegetasjon i skråning i parken, slik at den igjen blir en utsynspark som 
opprinnelig. Sikring av trær for døde grener som kan falle ned og treffe noen, 
og gir bedre trygghet til området ved at det blir mindre muligheter for å 
etablere overnatting for uvedkommende. 
Styret vil jobbe videre med dette opp mot Bymiljøetaten og Bydel 
St.Hanshaugen.  
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Styret vil våren 2017 sammen med WE 2 foreta en grundig befaring av 
trærne i alleen med godkjent trepleier. Dette gjøres for å fastslå hva som bør 
gjøres med trærne og om de utgjør en fare.  
 

● Utskiftning av vinduer: Seksjonens vinduer og dører, samt vedlikehold av 
disse er seksjonseiers ansvar. Styret anbefaler alle om å avvente utbedring 
av vinduer da tilbud om utskifting av vinduer vil bli gitt i forbindelse med 
fasaderehabilitering. Alle vinduer vil bli inspisert utenfra og hver seksjonseier 
vil få en egen tilstandsrapport på sine egne vinduer med tiltaksbehov. For 
spørsmål vedrørende dette, ta kontakt med byggekomiteen. 
 

Styret, Westye Egebergs gate 4, 0177 Oslo 
E-post: we4@styrerommet.net Internett: www.we4.no 
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KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2016 
 
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, 
finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling 
er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for 2017. 
 
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2016 er satt opp under 
denne forutsetning. 
 
Sameiet har negativ egenkapital i balansen (udekket tap). Dette er nærmere omtalt i 
årsregnskapet under noten for udekket tap.  
 
Inntekter 
Driftsinntekter i 2016 var til sammen kr 3 227 160,-. 
 
Kostnader 
Driftskostnadene i 2016 var til sammen kr 1 996 691,-. 
Dette er høyere budsjettert og skyldes i hovedsak kostnader i forbindelse med 
forberedelse av vedtatt fasaderehabilitering som igangsettes våren 2017.  
Denne kostnaden var ikke med i det opprinnelige budsjettet for 2016.. 
 
Resultat  
Årets resultat på kr 946 576 fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til 
egenkapital. 
 
Av årets resultat er kr. 565 850,- benyttet til å betale avdrag på selskapets gjeld. Netto 
resultat etter avdrag er kr. 410 726,-. 
 
Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr. 31.12.2016.  
Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler og 
viser sameiets likviditet. Arbeidskapitalen pr. 31.12.2016 var kr 1 576 560,-.  
 

Innbetaling fra eierne 
På slutten av 2016 innbetalte eierne kr. 6 170 000,- til dekning for deler av planlagt 
fasaderehabiliteringsprosjekt som igangsettes 2017. Beløpet er avsatt i balansen for 
2016 som kortsiktig gjeld, da beløpet skal benyttes i sin helhet i 2017. Beløpet 
inntektsføres sammen med kostnadene for rehabiliteringen i 2017.    
 
For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene.  
Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2016 som påvirker regnskapet i vesentlig 
grad. 
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KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2017 
 
Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for 2017. 
Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet. 
 
Drift og vedlikehold 
I posten drift og vedlikehold er det lagt inn kostnader for vedtatt fasaderehabilitering som 
gjennomføres i 2017.  
 
Kommunale avgifter i Oslo kommune 
Oslo Kommune har ikke budsjettert med endring i de kommunale avgiftene for 2017. 
 
Energikostnader 
I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme 
energikostnader som for 2016. 
 
Forsikring 
Forsikringspremien for 2017 er en følge av indeksjustering på bygninger på 4,2 % fra 1. 
januar, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i 
Westye Egebergsgt 4 Sameie. 
 
Lån 
Westye Egebergsgt 4 Sameie har lån i OBOS Banken og Oslo Kommune Bymiljøetaten 
(ENØK-lån). 
For opplysninger om lånebetingelser, opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note 
i regnskapet. 
 
Innskuddsrente i OBOS-banken (pr. 1.1.2017) 
Driftskonto 0,15 % p.a 
Sparekonto 0,65 % p.a 
 
Felleskostnader 
I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til 
produkter og tjenester sameiet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig 
fastsettelse av felleskostnader for 2017. 
 
Budsjettet er basert på en økning av felleskostnadene med 10% fra januar 2017. 
 
For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.  
 

 

Oslo, 27. mars 2017 
Styret i Sameiet Westye Egebergs gate 4 

 
 
 

 
 Gaute Gusrud/s/            Viviann Bakken/s/            Janne Olden/s/   
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Uavhengig revisors beretning 

Til sameiermøtet i Sameiet Westye Egebergsgt 4   

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Sameiet Westye Egebergsgt 4 s årsregnskap som består av balanse per 31. 

desember 2016, 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 2016, 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 oppfylt 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 består av årsberetningen og 

budsjettallene, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. 

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 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.  

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 

ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele 

revisjonen. I tillegg: 

 identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, 

enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører 

revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er 

tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at 

vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn 

for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære 

samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller 

overstyring av intern kontroll. 

 opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for 

revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter 

omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av 

sameiets interne kontroll. 

 evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 

regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er 

rimelige 

 konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-

forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede 

revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser 

eller forhold som kan skape tvil av betydning om sameiets evne til fortsatt drift. 

Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i 

revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i 

årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi 

modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner 

er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. 
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Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at sameiet ikke 

fortsetter driften. 

 evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, 

inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de 

underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende 

bilde. 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til 

hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av 

betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av 

betydning i den interne kontrollen. 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om årsberetningen 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 

årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til 

anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og 

forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har 

funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 

Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk 

finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 

oversiktlig registrering og dokumentasjon av sameiets regnskapsopplysninger i samsvar med 

lov og god bokføringsskikk i Norge. 

 
Oslo, 29. mars 2017 
BDO AS 
 

 
Merete Otterstad Sandsnes 
Statsautorisert revisor  

 

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale 

nettverket BDO, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA. 
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5424  -  WESTYE EGEBERGSGT 4 SAMEIE 

        

RESULTATREGNSKAP 

        

    Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 

   Note 2016 2015 2016 2017 

DRIFTSINNTEKTER: 

Innkrevde felleskostnader 2 3 217 416 3 064 092 3 217 000 3 539 000 

Andre inntekter  3 9 744 18 112 0 6 250 000 

SUM DRIFTSINNTEKTER   3 227 160 3 082 204 3 217 000 9 789 000 

        

DRIFTSKOSTNADER: 

Personalkostnader  4 -156 476 -153 220 -166 000 -181 000 

Styrehonorar  5 -85 000 -85 000 -85 000 -100 000 

Revisjonshonorar  6 -7 214 -12 953 -9 000 -9 000 

Andre honorarer   0 0 0 -60 000 

Forretningsførerhonorar  -85 335 -83 073 -85 000 -87 000 

Konsulenthonorar  7 -44 302 -14 924 -15 000 -30 000 

Kontingenter   0 0 0 -1 000 

Drift og vedlikehold  8 -688 395 -1 014 486 -375 000 -23 720 000 

Forsikringer   -85 460 -80 097 -85 000 -88 000 

Kommunale avgifter  9 -256 407 -254 946 -254 000 -257 250 

Kostnader sameie   -32 701 -32 060 -32 500 -33 500 

Energi/fyring  10 -323 254 -264 240 -300 000 -400 000 

Kabel-/TV-anlegg   -105 400 -105 560 -105 000 -106 000 

Andre driftskostnader  11 -126 747 -110 144 -109 000 -122 000 

SUM DRIFTSKOSTNADER   -1 996 691 -2 210 703 -1 620 500 -25 194 750 

        

DRIFTSRESULTAT     1 230 469 871 501 1 596 500 -15 405 750 

        

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: 

Finansinntekter  12 13 908 21 875 0 0 

Finanskostnader  13 -297 801 -369 684 -327 000 -833 000 

RES. FINANSINNT./-KOSTNADER -283 893 -347 809 -327 000 -833 000 

        

ÅRSRESULTAT     946 576 523 692 1 269 500 -16 238 750 

        

Overføringer: 

Reduksjon udekket tap  946 576    

        

 
 
 
 
 
 
 



 15  Sameiet Westye Egebergs gate 4   

 
 

 

BALANSE 

        

    Note  2016 2015 

EIENDELER 

        

OMLØPSMIDLER 

Restanser på felleskostnader    4 605 9 646 

Kundefordringer     407 206 760 

Kortsiktige fordringer   14  30 000 51 998 

Driftskonto OBOS-banken    318 487 48 145 

Skattetrekkskonto OBOS-banken   6 954 7 337 

Sparekonto OBOS-banken    7 242 205 1 431 471 

SUM OMLØPSMIDLER       8 009 456 1 549 357 

        

SUM EIENDELER         8 009 456 1 549 357 

        

EGENKAPITAL OG GJELD 

        

EGENKAPITAL 

Udekket tap   15  -6 270 118 -7 216 694 

SUM NEGATIV EGENKAPITAL       -6 270 118 -7 216 694 

        

GJELD 

        

LANGSIKTIG GJELD 

Pante- og gjeldsbrevlån  16  7 846 678 8 412 528 

SUM LANGSIKTIG GJELD       7 846 678 8 412 528 

        

KORTSIKTIG GJELD 

Forskuddsbetalte felleskostnader   61 869 119 078 

Leverandørgjeld     136 661 168 239 

Skyldig til offentlige myndigheter  17  12 308 13 023 

Påløpte renter     11 870 16 210 

Påløpte avdrag     24 521 24 527 

Annen kortsiktig gjeld   18  6 185 668 12 446 

SUM KORTSIKTIG GJELD       6 432 896 353 523 

        

SUM EGENKAPITAL OG GJELD     8 009 456 1 549 357 

        

Pantstillelse     0 0 

Garantiansvar     0 0 

Oslo, 27.03.2017, 
STYRET I SAMEIET WESTYE EGEBERGS GATE 4  

              
 
 
                Gaute Gusrud/s/                      Viviann Bakken/s/                    Janne Olden/s/ 
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NOTE: 1 

REGNSKAPSPRINSIPPER 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god 

regnskapsskikk for små foretak. 
. 

INNTEKTER 

Felleskostnadene inntektsføres månedlig. 
. 

HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige 

poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til 

anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdi- 

fallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på 

etableringstidspunktet. 

Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske 

levetid. 
. 

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. 
. 

SKATTETREKKSKONTO 

Selskapet har egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører 

myndighetene og kan ikke disponeres fritt. 

        

NOTE: 2 

INNKREVDE FELLESKOSTNADER 

Felleskostnader      3 217 416 

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER     3 217 416 

        

NOTE: 3 

ANDRE INNTEKTER 

Viderefakturert for jobb med avfallsystemet   3 750 

Korrigeringer på reskontro     2 594 

Skilt       3 400 

SUM ANDRE INNTEKTER         9 744 
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NOTE: 4 

PERSONALKOSTNADER 

Ordinær lønn, fast ansatte     -99 981 

Overtid       -7 671 

Påløpte feriepenger      -12 918 

Fri bil, tlf etc.      -49 

Naturalytelser speilkonto     5 549 

Arbeidsgiveravgift      -29 768 

Yrkesskadeforsikring      -638 

Andre personalkostnader     -11 000 

SUM PERSONALKOSTNADER         -156 476 

Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. 

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjeneste- 

Pensjon. Sameiet har inngått IPS-avtale for vaktmester.  

        

NOTE: 5 

STYREHONORAR 

Honorar til styret gjelder for perioden 2015/2016, og er på kr 85 000.  

        

NOTE: 6 

REVISJONSHONORAR 

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 7 214.  

        

NOTE: 7 

KONSULENTHONORAR 

Juridisk bistand      -8 750 

OBOS Eiendomsforvaltning AS     -35 552 

SUM KONSULENTHONORAR         -44 302 

        

NOTE: 8 

DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

VIT AS       -106 250 

Hjellnes Consult AS      -41 575 

Armana AS      -271 791 

Tømrermester Jan H. Norbeck     -69 331 

Burmeister AS      -20 000 

Norvald Haaland ENK     -9 275 

SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD   -518 222 

Drift/vedlikehold bygninger     -20 457 

Drift/vedlikehold utvendig anlegg     -6 365 

Drift/vedlikehold fellesanlegg     -812 

Drift/vedlikehold heisanlegg     -86 209 

Drift/vedlikehold fyringsanlegg     -42 393 

Drift/vedlikehold brannsikring     -1 969 

Drift/vedlikehold vaskerianlegg     -11 969 

SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD       -688 395 
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NOTE: 9 

KOMMUNALE AVGIFTER 

Vann- og avløpsavgift     -178 434 

Feieavgift       -255 

Renovasjonsavgift      -77 718 

SUM KOMMUNALE AVGIFTER       -256 407 

        

NOTE: 10 

ENERGI/FYRING 

Elektrisk energi      -49 809 

Strøm el.bereder     -273 446 

SUM ENERGI / FYRING         -323 254 

        

NOTE: 11 

ANDRE DRIFTSKOSTNADER 

Lokalleie       -500 

Container       -14 933 

Driftsmateriell      -4 588 

Lyspærer og sikringer     -2 624 

Renhold ved firmaer      -70 144 

Andre fremmede tjenester     -7 971 

Kontor- og datarekvisita     -884 

Kopieringsmateriell      -3 563 

Trykksaker      -1 444 

Møter, kurs, oppdateringer mv.     -2 780 

Andre kontorkostnader     -796 

Telefon, annet      -1 276 

Porto       -8 725 

Vedlikehold biler/maskiner osv.     -848 

Bilgodtgjørelse      -826 

Reisekostnader      -64 

Kontingenter      -950 

Bank- og kortgebyr      -2 831 

Velferdskostnader      -1 000 

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER       -126 747 

        

NOTE: 12 

FINANSINNTEKTER 

Renter av driftskonto i OBOS-banken    1 511 

Renter av sparekonto i OBOS-banken    10 734 

Renter av for sent innbetalte felleskostnader   949 

Renter av for sent innbetalte kundefordringer   714 

SUM FINANSINNTEKTER         13 908 
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NOTE: 13 

FINANSKOSTNADER 

Renter lån OBOS-banken      -221 336 

Renter lån Oslo Kommune Bymiljøetaten   -75 558 

Gebyr lån OBOS-banken      -600 

Gebyr lån Oslo Kommune Bymiljøetaten   -200 

Renter på leverandørgjeld     -107 

SUM FINANSKOSTNADER         -297 801 

        

NOTE: 14 

KORTSIKTIGE FORDRINGER 

Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2017)  30 000 

SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER       30 000 

        

NOTE: 15 

UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL) 

Udekket tap betyr at egenkapitalen i sameiet er negativ. Sameiet har gjennomført 

rehabiliterings- og vedlikeholdsprosjekter som innebærer at sameiet fra stiftelsen frem til 

31.12. i regnskapsåret har hatt høyere kostnader enn inntekter. Den manglende likviditeten 

som dette medfører, er blitt finansiert ved låneopptak. 
. 

I eierseksjonssameier føres ikke verdien av bygget (boligene) i balansen. Årsaken er at den 

enkelte sameier, og ikke selve sameiet, står som eier av boligene. Dette medfører at all 

rehabilitering, også den delen som anses som påkostning, kostnadsføres fortløpende i den 

perioden arbeidene utføres. Eventuelle verdiøkninger som følge av tiltakene tilfaller den 

enkelte sameier uten at det føres i sameiets balanse. I situasjoner hvor slike tiltak finansieres 

gjennom felles låneopptak i sameiet, vil låneopptaket fremkomme som gjeld i balansen og 

nedbetales gjennom fremtidige felleskostnader. 

        

NOTE: 16 

PANTE- OG GJELDSBREVLÅN 

Oslo Kommune Bymiljøetaten 

Lånet er et serielån med flytende rente. 

Rentesatsen pr. 31.12.16 var 3,34 %. Løpetiden er 15 år. 

Opprinnelig 2014     -2 207 401  

Nedbetalt tidligere     171 688  

Nedbetalt i år     147 118  
       -1 888 595 

OBOS-banken AS 

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. 

Rentesatsen pr. 31.12.16 var 3,55 %. Løpetiden er 16 år. 

Opprinnelig 2012     -7 618 933  

Nedbetalt tidligere     1 242 118  

Nedbetalt i år     418 732  
       -5 958 083 

SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN       -7 846 678 
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NOTE: 17 

SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER 

Forskuddstrekk      -6 954 

Skyldig arbeidsgiveravgift     -5 354 

SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER     -12 308 

        

NOTE: 18 

ANNEN KORTSIKTIG GJELD 

Feriepenger      -12 918 

Avsatt for IPS vaktmester     -2 750 

Ekstra kapitalinnkreving i fbm prosjekt 2017   -6 170 000 

SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD       -6 185 668 
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5. INNKOMNE FORSLAG 
 
A) Endring av Sameiets navn i registre 
 
Forslag til sak sendt inn av Ivar Rummelhoff  
 
Saksinformasjon: Gatens offisielle navn er "Westye Egebergs gate" (med to mellomrom). Den 
eneste korrekte forkortelsen for "gate" på norsk er dessuten "g", men det er liten grunn til å 
bruke noen forkortelse her. Dette navnet, eller "Sameiet Westye Egebergs gate 4", bør så 
langt det er mulig benyttes i kommunikasjon fra styret og forretningsfører til eiere og beboere. 
 
Forslag til vedtak: Sameiets navn i Enhetsregisteret til Brønnøysundregistrene rettes fra 
"SAMEIET WESTYE EGEBERGSGT 4" til "SAMEIET WESTYE EGEBERGS GATE 4".  
 
Styrets innstilling: Styret støtter innsendt forslag om navneendring på Sameiet i 
Brønnøysundregistret til «Sameiet Westye Egebergs gate 4».   
 
B) Honorar Byggkomiteen 
 
Forslag til sak sendt inn av styret 
 
Saksinformasjon: Styret har utnevnt en byggkomité som representerer styret og sameiet 
overfor prosjektleder og sameiere rundt fasaderehabiliteringen. Byggkomiteen har et stort 
arbeidspress i den forbindelse og det foreslås at byggkomiteen gis et honorar for arbeid utført i 
2016/2017. Fordelingen av honorar settes av byggkomiteen.  
 
Forslag til vedtak: Sameiet gir et honorar til byggkomiteen for 2016/2017 på kr 60 000,-.  
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Orientering om sameiets drift  
 
Vaktmestertjeneste  
Vaktmester Johan Meyer ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i sameiet i  
henhold til stillingsbeskrivelse.  
 
Hjemmeside  
Sameiet har etablert egen hjemmeside på: www.we4.no  
 
Forsikring  
Sameiets eiendommer er forsikret i OBOS Skadeforsikring AS med polisenummer 11651.  
Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr.  
Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig.  
Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest  
mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i  
OBOS på telefon 02333, eller e-post forsikring@obos.no.  
Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig  
håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller  
betalt av forsikringsselskapet.  
Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av  
egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar.  
Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og  
løsøre.  
 
Brannsikringsutstyr  
I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en  
godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange.  
Det er sameiets ansvar å informere om seksjonseiers plikt til å anskaffe og montere utstyret, 
og det er likeledes seksjonseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. 
Det er innarbeidet en fellesavtale for innkjøp og kontroll av utstyr.  
 
Styret har ansvar for røykvarslere og slokkeutstyr i fellesareler og har utarbeidet en årlig 
kontroll av disse. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret.  
 
HMS  
Internkontroll innebærer at sameiet er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre,  
vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet å gjøre.  
Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern og felles elektrisk anlegg. 
Har sameiet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om  
vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det  
spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS.  
 
 
Kabel-TV og bredbånd  
Altibox ved Viken Fiber er sameiets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. Har du  
spørsmål knyttet til dette kan du ringe Altibox på telefon 02414 eller besøke deres nettside  
www.altibox.no.  
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Avtale om leveranse av elektrisk kraft  
OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med LOS på vegne av boligselskapene forvaltet av 
OBOS. Sameiet er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til borettslagets fellesanlegg.  
 
Energimerking  
Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På  
www.energimerking.no kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig.  
 
Større vedlikehold og rehabilitering  
2015 Radiatorer og varme. Det ble utført skifte av oppleggskraner, etablering av vannfiltrering 
og automatisk påfyllingssystem  
2015 Styringssystem for jordvarme 
2014 Skifte av varmtvannsberedere (jordvarmeprosjektet)  
2014 Fjerning av oljefyr, sanering og sikring av oljetank  
2013 – 2014 Jordvarmeprosjekt  
2012 – 2013 Nye avfallsbrønner  
2010 - 2011 Rehabilitering rør og våtrom  
2009 Montert kjelvelgersentral  
2008 Rehabilitering av fasade/bomskade i tårn  
2008 Vaiere og buffere i heisene i A og B byttet  
2008 Skiftet ut branndører  
2008 Asbestsanering  
2006 - 2007 Byttet ut porttelefoner i A og C oppgang  
2001 - 2002 Tårn og brannbalkonger rehabilitert 
 
 


