
 

 

 

Til seksjonseierne i Havna Skjærgårdspark Velforening 
 
Velkommen til årsmøte, torsdag 17. juni 2021 kl. 18.00 i Oppsal Samfunnshus, 
Vetlandsveien 99, 0685 Oslo. 
 
Innkallingen inneholder velforeningens årsrapport og regnskap for 2020. Styret håper du 
leser gjennom heftet og viser din interesse for velforeningen ved å møte opp på årsmøtet. 
Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte 
Havna Skjærgårdspark Velforening det kommende året. 
 
 
Hvem kan delta på årsmøtet?  
Alle eiere har rett til å delta i årsmøte med forslags-, tale-, og stemmerett. 
Det kan avgis kun en stemme pr. andel.  
Eierne har rett til å møte ved fullmektig.  
 
 
Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.  
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Innkalling til årsmøte  

Ordinært årsmøte i Havna Skjærgårdspark Velforening 
avholdes Velkommen til årsmøte, torsdag 17. juni 2021 kl. 18.00 i Oppsal 

Samfunnshus, Vetlandsveien 99, 0685 Oslo.

 
 
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. ÅRSRAPPORT FOR 2020 
 
3. ÅRSREGNSKAP FOR 2020 
 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 
 
4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 
 

 
5. VALG AV TILLITSVALGTE 

A) Valg av styreleder for 2 år 
B) Valg av 1 styremedlem for 2 og et styremedlem for 1 år  
C) Valg av valgkomité 

 
Oslo, 25.05.2021 

Styret i Havna Skjærgårdspark Velforening 
 

 
 Tedd Urnes        Finn Gerhard Karlsen    

 
 

Gøril Tennes Krogh   Beate Kristine Nielsen       Ane Johansen 
 
 
 

Protokollen blir gjort tilgjengelig på Vibbo.no  
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ÅRSRAPPORT FOR 2020 
 
 
Tillitsvalgte 
Siden forrige ordinære årsmøte har velforeningens tillitsvalgte vært: 
 
Styret 
Leder Tedd Urnes  
Styremedlem Finn Gerhard Karlsen  
Styremedlem Gøril Tennes Krogh  
Styremedlem 
Styremedlem 

Beate Kristine Nielsen 
Ane Johansen 

 

 

 
Valgkomiteen 
Åse Dyrstad  
Nina Elisabeth Eidem  
 
Styrets medlemmer består i dag av 3 menn og 3 kvinner. Velforeningen sørger for at det 
ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. 
 
Generelle opplysninger om Havna Skjærgårdspark Velforening 
Havna Skjærgårdspark Velforening er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med 
organisasjonsnummer 999548059, og ligger i FÆRDER kommune. 
 
 

Velforeningen driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. 
 

Velforeningen følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. 
Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad.  
 
Havna Skjærgårdspark Velforening har ingen ansatte. 
 
Regnskapsførsel og revisjon 
Regnskapsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. 
Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS 
Eiendomsforvaltning AS.  
Velforeningens revisor er Alpha Revisjon AS. 
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Styrets arbeid 
Styrets oppgave er å ivareta sameiernes fellesoppgaver samt gjennomføre de vedtak 
velforeningens årsmøte har vedtatt. 
Styret har avholdt 3 styremøter og behandlet 20 saker. Styret har hatt løpende kontakt 
gjennom hele perioden. 
 
KORONA TILTAK 
Styret har innført tvungen koronavask og nye smitteverntiltak av alle hyttene. Færder 
kommunes bestemmelser og nye regler i forbindelse med bruk av hyttene har blitt tatt 
alvorlig. Råd og retningslinjer om rengjøring og desinfeksjon gitt av Folkehelseinstituttet 
har blitt fulgt. 
 
VEDLIKEHOLD AV HYTTENE 
Styret hadde befaring av samtlige hytter i mars  2020 med malerfirma Tore Ask & Sønn 
as, byggmester Jens Lunde og  Ole-Jacob Christoffersen fra Scandic.  
P.g.a. svært mangelfullt vedlikehold over mange år var et betydelig vedlikeholdsarbeid 
nødvendig å igangsette.  
Mange av hyttene hadde råteskader og bordganger ble skiftet. 5 vinduer ble skiftet og 
samtlige hytter ble helt eller delvis vasket og malt. 
På grunn av kostnadsnivået på dette vedlikeholdsarbeidet utsatte styret maling av 
rekkverk og levegger til 2021. 
Bad på hytte 34 krevet vedlikehold og har blitt renovert.  
Styret har arbeidet  med en vurdering av renovering av alle badene i hyttene. 
Styret har i perioden hatt positivt samarbeid med Rica Eiendom AS og ledelsen av 
Scandic Hotel samt OBOS Eiendomsforvaltning AS i forbindelse med regnskap og 
økonomisk rådgivning. 
 
Styrets planer for 2021: 
1. Løpende oppfølging av serviceavtalen med Scandic Hotel 
2. Vask og maling av rekkverk og levegger. 
3. Skifte ytterligere 5 soveromsvinduer. 
4. Vedlikehold og maling der det er påkrevet. 
5. Arbeide med fornyelse av gjesteparkeringsavtalen med Rica Eiendom AS. 
6. Fortsette arbeidet med en eventuell renovering av badene. 
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KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2020 
 
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av velforeningens eiendeler og gjeld, 
finansielle stilling og resultat. Informasjon om velforeningens forventede økonomiske 
utvikling er omtalt i årsrapportens punkt om budsjett for 2021. 
 
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2020 er satt opp under 
denne forutsetning. 
 
 
Inntekter 
Driftsinntekter i 2020 var til sammen kr 1 981 800,-. 
Andre inntekter består i hovedsak av inntektsførte avsetninger for krav som er foreldet. 
 
Kostnader 
Driftskostnadene i 2020 var til sammen kr 2 006 781,-. 
Drift og vedlikehold avviker vesentlig fra budsjett. Det ble budsjettert med kr 400 000,-, 
mens regnskapet viser kr 883 406,-. Hovedårsaken til avviket er at det ble utført 
malearbeider for drøyt kr 500 000,- i tillegg til annet vedlikehold. 
Kommunale avgifter avviker fra budsjett grunnet for mye betalt i 2019. Velforeningen er 
således avregnet (kreditert noe) og har også fått lavere a-kontoinnbetalinger. 
Energikostnadene er lavere enn budsjettert grunnet lave energipriser. 
 
Resultat  
Årets resultat på kr 45 760 fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til 
egenkapital. Eventuelt avdrag på langsiktig gjeld (lån) er ikke tatt hensyn til. 
 
Kommentarer til velforeningens arbeidskapital pr. 31.12.2020.  
Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler og 
viser velforeningens likviditet. Arbeidskapitalen pr. 31.12.2020 var kr 1 598 150,-.  
 
For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene.  
Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2020 som påvirker regnskapet i vesentlig 
grad. 
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KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2021 
 
Til orientering for årsmøtet legger styret fram budsjettet for 2021. 
Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet. 
 
 
Energikostnader 
Energikostnadene har historisk sett har vært variable og er vanskelige å anslå. 2020 var 
et år med svært lave energipriser. Det foreslås derfor å opprettholde budsjettert kostnad 
for 2020 i 2021. 
  
 
 
Felleskostnader 
I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til 
produkter og tjenester velforeningen anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig 
fastsettelse av felleskostnader for 2021. 
 
Budsjettet er basert på uendrede felleskostnader for året 2021. 
 
For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.  

 

  



 

__________________________________________________________________________________________________
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING 
Til årsmøtet i Havna Skjærgårdspark Velforening 
 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Havna Skjærgårdspark Velforening’ årsregnskap som viser et overskudd på kr 45.760. 

Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, 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 foreningens finansielle stilling per 31. desember 2020, 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 Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er 

uavhengige av foreningen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske 

forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis 

tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Andre forhold 

Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. 

Øvrig informasjon 

 

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i årsrapporten, 

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 hadde konkludert med at den øvrige informasjonen 

inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så 

henseende. 

Styret og forretningsførers 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 utilsiktede feil. 



 

__________________________________________________________________________________________________
Post- og besøksadresse:      Medlemmer av Den Norske Revisorforening 
Holbergs gate 21                                                                                                Bankgiro:                                          Organisasjonsnr: 
0166 Oslo                                              Telefon: +47 23 31 07 20                  8397.05.05914 975 800 679 mva 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens 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 og plikter vises det til 

https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

 

Uttalelse om øvrige 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 foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 

bokføringsskikk i Norge.   

 

Oslo, 28. mai 2021 
Alpha Revisjon AS 
 

 

Roger Skogly 
Statsautorisert revisor 
(signert elektronisk) 
 

 

 

… 

--  
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HAVNA SKJÆRGÅRDSPARK VELFORENING 

ORG.NR. 999 548 059, KUNDENR. 4377 

        

RESULTATREGNSKAP 

        

   Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 

    2020 2019 2020 2021 

DRIFTSINNTEKTER: 

Innkrevde felleskostnader 2 1 813 000 1 802 090 1 810 000 1 810 000 

Andre inntekter  3 168 800 40 0 0 

SUM DRIFTSINNTEKTER   1 981 800 1 802 130 1 810 000 1 810 000 

        

DRIFTSKOSTNADER: 

Personalkostnader  4 -8 235 -6 486 -7 000 -8 500 

Styrehonorar  5 -50 000 -46 000 -46 000 -46 000 

Revisjonshonorar  6 -7 813 -9 688 -9 500 -9 500 

Andre honorarer   -6 000 0 0 0 

Forretningsførerhonorar  -54 910 -53 515 -54 000 -56 000 

Konsulenthonorar  7 -6 300 -162 597 -10 000 -10 000 

Drift og vedlikehold  8 -883 406 -175 428 -400 000 -400 000 

Forsikringer   -4 062 -3 796 -4 000 -4 000 

Festeavgift   -117 600 -117 600 -118 000 -118 000 

Kommunale avgifter  9 -46 627 -135 278 -140 000 -140 000 

Kostnader Scandic   -609 119 -596 621 -590 000 -620 000 

Energi/fyring   -159 035 -225 224 -225 000 -225 000 

TV-anlegg/bredbånd   0 -6 077 -10 000 -10 000 

Andre driftskostnader 10 -53 676 -52 982 -75 000 -75 000 

SUM DRIFTSKOSTNADER   -2 006 781 -1 591 292 -1 688 500 -1 722 000 

        

DRIFTSRESULTAT   -24 981 210 838 121 500 88 000 

        

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: 

Finansinntekter  11 70 741 20 732 25 000 10 000 

Finanskostnader   0 -6 981 0 0 

RES. FINANSINNT./-KOSTNADER 70 741 13 751 25 000 10 000 

        

ÅRSRESULTAT     45 760 224 589 146 500 98 000 

        

Overføringer: 

Til opptjent egenkapital  45 760 224 589   

        
  



10  Havna Skjærgårdspark Velforening 

 
 

 

HAVNA SKJÆRGÅRDSPARK VELFORENING 

ORG.NR. 999 548 059, KUNDENR. 4377 

        

BALANSE 

      2020 2019 

    Note    

EIENDELER 

        

OMLØPSMIDLER 

Restanser (+)/forskudd (-) felleskostnader  113 681 55 199 

Kundefordringer     22 649 22 649 

Forskuddsførte kostnader    4 142 4 062 

Driftskonto OBOS-banken    797 593 36 783 

Skattetrekkskonto OBOS-banken   2 040 0 

Sparekonto OBOS-banken    717 311 1 660 919 

SUM OMLØPSMIDLER       1 657 416 1 779 612 

        

SUM EIENDELER         1 657 416 1 779 612 

        

EGENKAPITAL OG GJELD 

        

EGENKAPITAL 

Opptjent egenkapital     1 598 150 1 552 390 

SUM EGENKAPITAL       1 598 150 1 552 390 

        

GJELD 

        

KORTSIKTIG GJELD 

Forskuddsbetalte felleskostnader   3 700 11 100 

Leverandørgjeld     52 680 51 462 

Skyldige offentlige avgifter  12  2 886 0 

Annen kortsiktig gjeld    0 164 660 

SUM KORTSIKTIG GJELD       59 266 227 222 

        

SUM EGENKAPITAL OG GJELD     1 657 416 1 779 612 

        

Pantstillelse     0 0 

Garantiansvar     0 0 

        

Oslo, 25.05.2021 

Styret i Havna Skjærgårdspark Velforening 

Tedd Urnes          Finn Gerhard Karlsen 
 
 

Gøril Tennes Krogh       Beate Kristine Nielsen     Ane Johansen 
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NOTE: 1 

REGNSKAPSPRINSIPPER 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens 

bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. 

 

INNTEKTER 

Inntektene inntektsføres etter opptjeningsprinsippet. 

 

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 

verdifallet 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 

Årlig andels inntekter til velforeningen    1 813 000 

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER     1 813 000 

        

NOTE: 3 

ANDRE INNTEKTER 

Foreldet restanse      165 326 

Korrigeringer på reskontro     224 

Utleie       3 250 

SUM ANDRE INNTEKTER         168 800 
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NOTE: 4 

PERSONALKOSTNADER 

Kilometergodgjørelse      -297 

Arbeidsgiveravgift      -7 938 

SUM PERSONALKOSTNADER       -8 235 

Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er 

derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. 

Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret. 

        

NOTE: 5 

STYREHONORAR 

Honorar til styret gjelder for perioden 2019/2020, og er på kr 50 000.  

        

NOTE: 6 

REVISJONSHONORAR 

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 7 813.  

        

NOTE: 7 

KONSULENTHONORAR 

Tilleggstjenester, OBOS Eiendomsforvaltning AS   -6 300 

SUM KONSULENTHONORAR       -6 300 

        

NOTE: 8 

DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Drift/vedlikehold bygninger     -846 641 

Drift/vedlikehold elektro     -32 625 

Drift/vedlikehold brannsikring     -1 645 

Kostnader leiligheter, lokaler     -2 495 

SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD       -883 406 

        

NOTE: 9 

KOMMUNALE AVGIFTER 

Kommunale avgifter      -46 627 

SUM KOMMUNALE AVGIFTER       -46 627 
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NOTE: 10 

ANDRE DRIFTSKOSTNADER 

Driftsmateriell      -15 505 

Renhold ved firmaer      -6 930 

Andre fremmede tjenester     -702 

Kontor- og datarekvisita     -1 997 

Møter, kurs, oppdateringer mv.     -15 429 

Andre kontorkostnader     -122 

Porto       -3 016 

Bilgodtgjørelse      -1 960 

Reisekostnader      -1 009 

Bank- og kortgebyr      -2 307 

Velferdskostnader      -1 000 

Konstaterte tap      -3 700 

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER     -53 676 

        

NOTE: 11 

FINANSINNTEKTER 

Renter av driftskonto i OBOS-banken   21 

Renter av sparekonto i OBOS-banken   6 392 

Renter av for sent innbetalte felleskostnader   64 328 

SUM FINANSINNTEKTER         70 741 

        

NOTE: 12 

SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER 

Forskuddstrekk      -2 040 

Skyldig arbeidsgiveravgift     -846 

SUM SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER     -2 886 

        
 
 
  




