Sameiet Feddersensgate 7
Styrets Årsberetning 2021
Om Sameiet
Sameiet er stiftet 07.02.2011 og registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund den
03.10.2011 med organisasjonsnummer 997 352 726. Sameiet består av 15 seksjoner
i Feddersens gate 7.
Styret har bestått av:
Styreleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:

Veronica Lerberg
Pierre Sjømann
Stig Børrestuen
Marte Ørud Lindstad

Forretningsfører er Eiendomsnøkkelen Forvaltning AS; jfr. forretningsføreravtale datert
01.01.2011.
Det er ikke valgt revisor da Sameiet har mindre enn 20 seksjoner.
Sameiet har hatt Gjensidige som sitt forsikringsselskap fra 2015.

Styrets arbeid
Styrets arbeid i 2021 har i hovedsak bestått i å administrere det daglige arbeidet i
Sameiet og i samråd med forretningsfører besvart henvendelser fra beboerne.
For øvrig kan det nevnes at styret har arbeidet med
•

Rens av ventilasjonsanlegg

• Årskontroll Brannsentral
• Årskontroll Kameraovervåkning
• Vedlikehold sprinkelanlegg
• Service / heisavtale / Thyssen Krupp Elevator

Rettvisende bilde av økonomi, stilling og drift
Husleien ble økt med 5 % fra 1. juli 2021, men dette var ikke tilstrekkelig til at en kom ut med
overskudd i 2021. Underskuddet ble på kr. 49 427,-.
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Den økonomiske reserven er da i underkant av det som er tilrådelig. Sameiet har likevel ikke
hatt problemer med å betjene de løpende kostnader i 2021, men det er fornuftig å styrke
likviditeten noe.
Alle postene i regnskapet stemmer godt overens med det budsjettet som ble laget for 2021,
med unntak av «vedlikehold>» som ble noe høyere enn budsjkettert.
Sameiet har god kontroll på husleierestansene.
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets økonomiske stilling
ved utgangen av regnskapsåret.

Fortsatt drift
Årsregnskapet 2021 gir grunnlag for fortsatt drift av Sameiet.
Arbeidsmiljø – ytre miljø
Sameiet har ingen ansatte. Det ytre miljø blir ikke forurenset av sameiets virksomhet.
Det har ikke vært noen personskader eller skader på selskapet i 2021.

Redegjørelse for likestilling i selskapet
Borettslaget tilstreber å ivareta likestillingslovens krav med hensyn til fordeling av
styreverv på begge kjønn.

Oslo, 5/4- 2022
Styret for Sameiet Feddersens gate 7

___________________
Veronica Lerberg
Styreleder

_________________
Pierre Sjøman
Styremedlem

____________________
Stig Børrestuen
Styremedlem

SAMEIET FEDDERSENS GATE 7
BUDSJETT FOR 2022
INNTEKTER
Husleie (innnarbeidet 10 % økning fra 1/7)
Andre inntekter
Sum driftsinntekter

Budsjett 2022
391 000
391 000

Regnskap 2021
372 318
117
372 435

25 000
-------3 500
65 000
27 500
76 000
48 000
27 000
24 000
6 000
44 000
35 000
10 000
391 000

25 000
-------3 525
63 341
26 772
74 378
35 539
26 040
22 885
4 781
71 444
68 184
2 833
424 722

0

- 52 287

UTGIFTER
Honorar styret
Div. lønn
Arbeidsgiveravgift
Kommunale avgifter
Renhold
Kabel-TV
El/strøm fellesarealer
Forretningsfører/honorar møter
Forsikring
Bank, porto
Vedlikehold, reparasjoner
Div. driftskostnader, serviceavtaler
Andre driftskostnader, serviceavtaler.
Sum driftskostnader

Driftsresultat

I 2021 kom sameiet ut med underskudd, og som tok en god del av den økonomiske bufferen
er hadde. Sameiet har ikke hatt problemer med å betjene de løpende utgiftene, men en bør
ikke drifte 2022 med underskudd.
De fleste kostnader går opp; f. eks. strømutgiftene og kommunale avgifter. For å komme ut
i balanse (et 0-resultat) så er det nødvendig med 10 % husleieøkning.
Dersom en legger inn større investeringer så må disse dekkes med «ekstrainnbetalinger» eller
lån.

Oslo 12/4-2022
Forretningsfører

