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Regnskapslovens krav om årsberetning for 
små foretak er opphevet f.o.m. 2017. Denne 
årsmeldingen er en omtale av virksomheten i 
Risvollan Borettslag for 2017, men den er ikke 
utformet iht. regnskapslovens krav til innhold 
for årsberetning for øvrige eller store foretak. 

Risvollan Borettslag
Risvollan Borettslag er et frittstående boretts-
lag med 1113 andeler beliggende i Trondheim 
kommune. Laget har ansatt egen forretnings-
fører og har kontorer i Asbjørn Øverås veg 1. 

Vedtektsfestet formål:
Risvollan Borettslag er et samvirkeforetak 
som har til formål å gi andelseierne bruksrett 
til egen bolig i lagets eiendom (borett). Laget 
har dessuten til formål å erverve eller fore-
stå oppføringen av andre bygg enn boligbygg 
(herunder garasjer) når de skal brukes til 
felles formål for andelseierne, eller når utleie 
av lokalene i slike bygg skal skje i sammen-
heng med lagets øvrige virksomhet. Videre har 
laget til formål å delta i, organisere og for-
valte andre tiltak som har sammenheng med 
andelseiernes bointeresser.

Styrets årsmelding 2017

Styrets sammensetning
Styret har i perioden 2017–2018 bestått av:

Leder: Egil Burkeland, Adolf Øiensv 5 E

Nestleder: Håkon M . Worren, Adolf Øiensv 2 C

Medlem: Kari Morken, Utleirtunet 26 B

Medlem: Roger Hagestuen, Asbjørn Øveråsv 7 A

Medlem: Laila Krohg, Risvollveien 8 A

Medlem: Martha L . Strand, Marie Sørdalsv 11 F

Ansatte: Medlem: Roger Kvam

Varamedlem 1 . Gunnar Osvoll, Adolf Øiensv 6 A

Varamedlem 2 . Morten Andersen, Marie Sørdalsv 11 E

Varamedlem 3 . Erik Pedersen, Utleirtunet 7 C

Ansatte: Varamedlem Snorre Glåmbu

I konstituerende styremøte 18.05.17 ble Håkon M. Worren valgt til nestleder.
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Styrets arbeid i perioden 2017–2018 
Styret har i perioden fra ordinær generalfor-
samling og til og med 22.03.2018 avholdt 10 
styremøter, behandlet 77 ordinære saker og 76
referatsaker. Det er i tillegg berammet 1 styre-
møte fram til ordinær generalforsamling 2018. 

Styret har i tillegg avholdt to fellesmøter med 
kontaktutvalget for naboutvalgene (KU) og to 
fellesmøter med representantskapet. Styret
ser på disse møtene som positive, da det gis 
anledning til å ha meningsutvekslinger i saker 
av felles interesse, samtidig som møtene 
danner grunnlag for relasjonsbygging mellom 
tillitsvalgte og administrasjonens ledelse. 

Borettslaget har tidligere utarbeidet Mål -og 
strategiplan for perioden 2015–2018. Den er 
utarbeidet etter at naboutvalgene, de ansatte 
og styret fikk komme med innspill og syns-
punkter. Planen er grunnlag for arbeidet i 
styret, administrasjonen og naboutvalgene. 

Mål- og strategiplanen er bygd på visjonen: 

«RBL skal ha attraktive boliger og et 
bomiljø som er i kontinuerlig utvikling
i samsvar med beboernes ønsker og 
behov, og som bidrar til best mulig 
livskvalitet».

Oppfølging av Mål- og strategiplan 2015–2018
Sosial trygghet
Borettslaget har deltatt aktivt i arbeidet med 
utarbeidelse av en reguleringsplan for senter-
området, både i samarbeid med Trondheim 
kommune og Ren Risvollan AS (Rema). Kom-
munens planer om omsorgsboliger ved senteret
ble skrinlagt, og de er nå i ferd med å bygge 
på Blakli. Kommunen har fortsatt planer om 
å bygge barnehage ved senteret, men endelig 
plan foreligger fortsatt ikke. 

Ren Risvollan AS jobber fortsatt med å utarbeide
nye planer for sin del av området. De har kommet
langt med rehabilitering av sine lokaler i 
Høyblokka. hvor det planlegges både nærings-
lokaler og nye leiligheter. På tomten for øvrig 
planlegges ytterligere fortetting med boliger, 

men endelig forslag foreligger ikke enda. 
 S tyret og administrasjonen følger opp saken. 

Styret vurderer fortløpende driften av Ristunet. 

Fysisk trygghet
Styret har fortsatt et høyt fokus på ENØK-til-
tak og administrasjonen følger opp dette 
arbeidet i den daglige driften av borettslaget. 
Se under pkt. 14 «Påkostninger». 

Etter at vår gartner sluttet, har vi dessverre 
blitt hengende noe etter med våre uteområder. 
Hammer Planteskole ble leid inn for å utføre 
en del strakstiltak som er blitt gjennomført. 
 Hammer Planteskole fikk også i oppdrag å 
sluttføre den beplantningsplanen som var 
påbegynt. Forslag til planteplan legges frem 
for KU og representantskapet i styremøte i 
februar 2018. 

På generalforsamling 2015 ble det vedtatt, 
som et prøveprosjekt, å gjennomføre støy -
reduserende tiltak langs deler av Utleirvegen,
mellom Adolf Øiens veg og Risvollvegen. 
 Arbeidet er sluttført i 2017. Prosjektet skal 
evalueres høsten 2019.  

Aktivitetstunene på H (Blaklihøgda) og 
A-feltet (Adolf Øiensv) er ferdigstilt og nye 
aktivitetstun på B (Utleirtunet) og D-feltet 
(Asbjørn Øveråsv) er under planlegging. 
D-feltet var planlagt påbegynt i 2017 med 
ferdigstillelse i 2018, men grunnet uforutsette 
forhold knyttet til entreprenøren, ble arbeidet 
ikke påbegynt som planlagt. Omlegging av 
vegen over aktivitetstunet er det første vi må 
begynne med, før andre tiltak kan etableres. 
Ferdigstillelsen kan dermed bli noe forsinket. 
Det er planlagt at B-feltet påbegynnes i 2019, 
med ferdigstillelse i 2020. 

Grunnet mange henvendelser og søknader om 
lading av EL-bil, har vi gjennom NTE og Enoco 
mottatt et tilbud på etablering av infrastruktur
for smart lading av EL-bil i våre fellesgarasjer.
I tillegg ligger utendørs ladestasjoner i tilbudet.
Grunnet begrenset kapasitet på vårt strømnett,
er vi avhengig av et system som bruker og 
fordeler strømmen på en smart måte. Denne 
saken vil bli presentert og fremlagt på general-
forsamlingen i mai 2018. 
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Økonomisk trygghet
Under budsjettforhandlingene har styret hele 
tiden hatt som forutsetning at andel felles-
kostnader (husleie) skal være forutsigbart for 
beboerne. Samtlige kostnader gjennomgås og 
vurderes. Andel felleskostnader økte i 2018 
med 3%. Garasjeleien økte også med 3%. 
 Styret og administrasjonen må fortsatt ha 
stort fokus på god økonomistyring fremover. 
Styret vurderer at borettslaget fortsatt har en 
god og sunn økonomi.

Med styrets ønske om, og fokus på forutsig-
barhet, er det uheldig at våre beboere blir 
etterfakturert for for lite innkrevd varmeleie 
for 2017. Budsjetteringen ferdigstilles medio 
oktober året før og på dette tidspunkt har man 
ikke oversikt over de totale kostnader eller 
totalt forbruk for inneværende år. Dette 
mottar vi først i slutten av januar året etter, 
lenge etter at budsjettet er ferdigstilt. Forbruket
i 2016 sett i forhold til 2015 økte med 567.400 
kWh. Dette varierer fra år til år, mye avhengig 
av utetemperaturer. I tillegg hadde vi utfor-
dringer med avlesning av forbruket til Sollia 
borettslag som kjøper fjernvarme av oss, noe 
som også ble en medvirkende årsak. Dette er 
nå i orden og Sollia borettslag har betalt sitt 
utestående til Risvollan Borettslag og fakture-
res nå halvårlig for kjøp av fjernvarme. 

Trivsel
Styret har oppnevnt et renovasjonsutvalg som 
har vurdert forskjellige alternative løsninger
for avfallshåndtering. Utvalget innledet et 
samarbeid med Trondheim kommune om 
utredning av et såkalt avfallssug på Risvollan. 
Det ble jobbet meget aktivt med saken i 2016 
og planen var å legge fram en sak for general-
forsamlingen i 2017. I siste møte med kommunen
fikk vi imidlertid opplyst at skatteetaten har 
kommet med en uttalelse om at kommunen 
ikke lenger kan fakturere anleggsbidrag uten 
moms på et slikt søppelsuganlegg. Dette betyr 
at anlegget for borettslagets del kan bli kr 
12-15 millioner dyrere enn antatt. Kommunen 
opplyser at de vil påklage vedtaket til Finans-
departementet. Styret og utvalget har derfor 
lagt saken på is, inntil en endelig avgjørelse 
foreligger. Styret og utvalget følger opp saken 
videre så snart man får en avklaring og ser 
grunnlag for å gå videre med saken.  

Andre driftsår i vårt nye administrasjonsbygg 
er gjennomført. Styret var opptatt av at man 
skulle opprettholde inntektene på utleie av 
«Risvold». Inntektene økte i 2017 og ble bedre 
enn budsjettert. Styret har hele tiden hatt 
ønske om å øke utleiefrekvensen.

Ved utgangen av 2017 er tvisten rundt slutt-
oppgjøret mellom Risvollan Borettslag og 
totalentreprenør Betonmast Trøndelag AS 
avklart. Etter flere forhandlingsrunder mellom 
partene, ble det inngått forlik i desember 2017 
etter råd fra vår advokat. Partene var uenige 
om et antall punkter knyttet til sluttoppgjøret, 
hovedsakelig i forbindelse med arbeid som 
ble utført som regningsarbeid. Med tanke på 
prosessrisikoen ved en eventuell rettssak og/
eller rettsmegling, anses forliket som en god 
løsning for borettslaget. 

Styret har hatt et «Boligutvalg» som har 
bestått av representanter fra styret, KU og 
administrasjonen. Boligutvalget har sett på 
områder som kan benyttes til opparbeidelse 
av boliger med universell standard (senior-
boliger) og startboliger. Styret har bedt 
administrasjonen arbeide videre med de 
alternativer utvalget la frem for styret, samt 
vurdere geotekniske forhold. 

Det har ikke skjedd så mye på dette området 
i 2017, i og med at reguleringsarbeidet rundt 
senteret stoppet. Vi har hatt drøftinger med 
Ren Risvollan AS om de etasjene i Høyblokka 
som er tiltenkt å bli boliger (2. til 4. etasje), 
men det er ikke avklart hva som vil skje videre 
der.  

Franzefoss Gjenvinning AS har søkt om å 
etablere giftdeponi i Lia. Dette har medført 
stort engasjement fra borettslagets side. 
Risvollan Borettslag har både inngitt en felles 
høringsuttalelse sammen med andre aktører i 
nærområdet, samt inngitt en egen uttalelse via 
vår advokat. Etter at Franzefoss Gjenvinning 
AS fikk tillatelse til etablering av giftdeponi i 
Lia, ble det via vår advokat klaget på vedtaket. 
 Fylkesmannen i Trøndelag ga oss ikke med-
hold i klagen, men den er nå oversendt Miljø-
direktoratet for videre behandling. 

Risvollan Borettslag har også, via vår advokat, 
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- økonomiforvaltning, dvs. budsjettering, 
regnskapsføring, finansiering, innkreving 
av andel felleskostnader og forvaltning av 
borettslagets finansielle midler.

- personalforvaltning.
- andre forvaltningsmessige og  
 administrative oppgaver.

Borettslaget har Danske Bank som hovedbank-
forbindelse.

Det er i løpet av året gjennomført følgende 
opplæringstiltak:

- Kurs i bruk av hjertestarter
- Kurs «jobbe smartere»
- FSE-kurs
- Kurs i Visma
-  FDV (videreutdanning) 
- Samt mindre kurs og frokostseminar i regi 

av Næringsforeningen og Danske Bank 
-  HMS-forum og tema-dag i regi av bedrifts-

helsetjenesten

Arbeidet innenfor HMS-området har vært 
ivaretatt. 

Borettslaget har avtale om bedriftshelse-
tjeneste med Din Bedriftshelsetjeneste AS. 

inngitt en uttalelse ved offentlig ettersyn av 
detaljregulering for området Øvre Bratsberg. 
Bakgrunnen er at det foreligger et planforslag 
om etablering av massedeponi i området. 

Styret har satt ned et utvalg som skal utarbeide
en mål- og strategiplan for borettslaget i 
perioden 2019-2022. Utvalget består av styre-
medlemmer, medlemmer fra KU og ansatte i 
Risvollan Borettslag. 

Personalet 
Borettslaget har i 2017 hatt følgende ansatte:
Henriette H . Kvam daglig leder 
Laila Pedersen teknisk sjef 
Erlend Hoff økonomikonsulent 
Bjørn Kristiansen prosjektingeniør 
Grethe Iversen sekretær 
Kjell Kjærstad redaksjonsmedarbeider 
 (50% stilling)
Roger Kvam arbeidsleder
Håkon Ebbesen vaktmester
Roald Ahlberg vaktmester
Stig Roar Hansen vaktmester
Snorre Glåmbu vaktmester
Carl-Espen Jacobsen lærekandidat/vaktmester
Thorbjørn Kristensen gartner/vaktmester 
 (frem til 01 .11 .17) 

I løpet av sommeren ble det tatt inn ekstra-
hjelp for å bistå med plenklipping. Borettslaget 
har ansatt to renholdere på timebasis i forbin-
delse med utleie av «Risvold».

Administrasjon og miljø
Som ansvarlig for den daglige drift av boretts-
laget ivaretar administrasjonen følgende 
hovedoppgaver:

- forbereder saker for styret og iverksetter 
styrets vedtak.

- service overfor beboerne, individuelt og 
overfor naboutvalgene.

- leilighetsforvaltning (adm. oppgaver i for-
bindelse med eierskifter, ut- og innflyttinger, 
forkjøpsrett, bruksoverlating mv.). 

- forvaltning, drift og vedlikehold av boretts-
lagets bygningsmasse, tekniske anlegg og 
utstyr.
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benyttes. Purring/inkassovarsel sendes ut kun 
1 gang – ca. den 10. i måneden etter forfall. Ved 
fortsatt utelatt betaling, vil kravet bli over-
sendt til inkasso. 

Forsikringssaker
Det ble i 2017 behandlet 14 forsikringssaker, 
mot 21 saker året før. 12 av disse var vann-
skader. 1 fra stoppekran tappevann, 1 vann-
skade grunnet brudd på innstøpt vannledning, 
6 vannskader fra brudd på innstøpte avløp, 2 
grunnet lekkasje fra oppvaskmaskinavløp, 1 
lekkasje fra radiatorkran og 1 grunnet tak-
lekkasje. 

Det ble også behandlet 1 skadesak med lakk-
skade på bil grunnet nedfall av betong fra 
garasjetak og 1 regress-sak hvor borettslaget 
fikk refundert alle utlegg uten tap av egen-
andel.

Glass og porselensskader er dekket i de fleste 
beboeres egne hjem-/innboforsikringer. Slik 
dekning er derfor ikke medtatt i borettslagets 
forsikringsordning.

Andelseiernes egenandeler ved skader er:
- kr. 8 000,- for vannskader
- kr. 10 000,- for vannskader som skyldes 

oppussingsarbeider i leilighet
- kr. 10 000,- for vannskader i innredet kjeller
- kr. 5 000,- for øvrige bygningsskader  

(brann, innbrudd mv.)

Informasjonsvirksomheten 
Borettslaget har 3 faste informasjonsmedier – 
Rislappen, TV Risvollan og borettslagets 
nettsider.
 
Styret har vedtatt en informasjonsstrategi for 
Risvollan Borettslag som bl.a. innebærer at 
borettslaget skal ha en felles redaksjon for de 
faste mediene.
 
Rislappen kom ut med 4 nummer i 2017, og 
redigeres /produseres av TV Risvollan. Den 
trykkes hos Fagtrykk. TV Risvollan har fått 
en ny medarbeider i 2017, som ønsker å jobbe 
hovedsakelig med avis. Nye krefter medfører 
nye tanker og ideer. 
 

Det er i løpet av 2017 registrert følgende 
 sykefravær:
med egenmelding 22 dager  
(totalt menn/kvinner 0,71%)
med sykemelding 315 dager  
(totalt menn/kvinner 11,89%)
fravær pga barns sykdom 0 dager

Det er ikke registrert noen ulykker i 2017.

Leilighetsomsetningen
Antall leilighetsoverdragelser: 2017 2016
Nyinnflyttede	 72	 63
Forkjøpsrett	(interne	flyttinger)	 7	 8
Overdragelser 10 17
Bytte 0  0
Totalt 82   88
Antall bruksoverlatinger pr . 31 .12 .17 0   3

Gebyrsatser gjeldende pr. 01.01.2018 
Eierskiftegebyr 4 rettsgebyr
Overdragelse til gjenværende  
husstandsmedlemmer ved dødsfall kr . 0,-
Overlating av bruk 2 rettsgebyr
Forhåndsvarsel forkjøpsrett 5 rettsgebyr
Anvendelse av forkjøpsrett 5 rettsgebyr
Tildeling/overdragelse av  
garasje-/parkeringsplass kr . 500,-
Salgsopplysninger   kr . 3 000,-

Pr. 1. januar 2018 tilsvarer 1 rettsgebyr  
kr. 1.130,-.

Kontoret
Ekspedisjonen har følgende åpningstider:
Mandag–Tirsdag–Torsdag–Fredag kl . 08 .30–15 .30
Onsdag  
(gjelder ikke i skoleferieperioden) kl . 08 .30–17 .00
Onsdag før påske kl . 09 .00–12 .00
Virkedager i mellom jul og nyttår kl . 09 .00–15 .00

Restanser
Restanser andel felleskostnader var pr. 
31.12.17 kr. 361,334,-, mens de pr. 31.12.16 var 
kr. 325.615,-.

Andel felleskostnader forfaller til betaling 
den 10. i hver måned, den 20. hvis avtalegiro 
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Bruken av youtube-kanalen har tatt av og kan 
nå vise til over 100.000 visninger. Her lastes 
mange av innslagene som lages i løpet av året 
opp. 

Borettslagets nettsider finner du på www.
risvollan-borettslag.no. Nettsiden driftes/opp-
dateres av borettslagets administrasjon. Her 
får du blant annet siste nytt fra borettslaget. 
Våre naboutvalg har også fått egne undersider. 

Likestilling
Borettslaget har i sine vedtekter bestemmelse 
om at begge kjønn skal være representert med 
minimum 40% i styret. I øvrige råd og utvalg 
har det vært en rimelig fordeling mellom 
 kjønnene.

Ved ansettelser vurderes kandidater av begge
kjønn likeverdig på grunnlag av  kvalifikasjoner.

Ristunet
Samarbeidsavtale med Trondheim kommune 
om drift av Ristunet ble inngått i januar 1998. 
Avtalen den gang ble inngått for en periode 
på 5 år, og innebar bl.a. at eiendomsretten til 
huset ble overdratt vederlagsfritt til boretts-
laget. Avtalen forpliktet borettslaget til å 
dekke lønns- og aktivitetsutgifter med inntil 
kr. 250 000,- pr. år i avtaleperioden. 

Samarbeidet har vært videreført, og ny avtale 
med kommunen er kommet på plass. Avtalen 
medfører reduserte utgifter for Risvollan 
Borettslag sin del. Videre er det avtalt en gjen-
sidig oppsigelsesfrist på 6 måneder. Trond-
heim kommune driver fritidsklubb for ungdom 
på Ristunet. 

Borettslagets eierinteresser  
i andre selskaper
Risvollan Borettslag hadde ved utløpet av 2017 
eierinteresse i Risvollan Eiendom AS (100%).

Selskapet var inntil 01.08.2007 eier av nærings - 
eiendommen i Ingeborg Aas vei 2 som gjennom 
salg ble overdratt til REN Risvollan AS.

TV Risvollan har sendt «Magasinet» med inn-
slag fra ting som skjer, TV-Bingo, samt opptak 
fra generalforsamling.
 
Man har fortsatt som mål at størstedelen av 
utgiftene skal dekkes opp med inntekter fra 
bingo og reklame. Det har blitt arbeidet videre 
med utvikling av reklameavtaler og det er inn-
gått avtale med seriøse reklamekunder også i 
denne perioden. 

TV-Bingoen gikk med underskudd i 2017. 
 
Sommeren 2017 ble TV Risvollans kanaler 155 
og 156, flyttet til 171 og 172 uten at det ble gitt 
beskjed om dette og uten at man fikk tid til å 
forberede skiftet. TV Risvollan var på dette 
tidspunkt i ferd med å innføre et nytt bingo-
program med bl.a. salg av bingoblokker på 
nett. Dette måtte utsettes til september slik at 
man fikk ut nødvendig informasjon om kanal-
bytte. Kanalene ligger nå på for høye program-
nummer, som gjør de vanskelig tilgjengelig.  

Med unntak av en halv stilling som redaksjons-
medarbeider, er alt arbeid utført på frivillig
basis av entusiastiske mennesker. Her har 
beboere som ønsker det, mulighet til å være 
med og lage TV, avis og innslag i sosiale 
medier. De som ønsker er velkommen til å ta 
kontakt med redaksjonen om dette.

I 2017 ble det tatt kontakt med noen videre-
gående skoler i Trondheim, med tanke på et 
samarbeid på mediesiden. TV Risvollan har 
mottatt positiv respons, og det blir spennende 
å se hva som kan komme ut av dette sam-
arbeidet i 2018. 

TV Risvollan har egen nettside – www.tvris-
vollan.no. Her kan du se enkelte klipp fra TVR. 
I 2017 har vi fortsatt kjørt forsøk med web-tv 
der man fra vår nettside kan se sendingene 
som går på TVR på pc, nettbrett eller mobil. 
Det er også mulig å spille TV-Bingo via nettet. 
TVR har også en Facebook-profil.

Borettslagets Facebook-side har nå vært i bruk 
en stund. Det er en effektiv måte å informere
på. Vi ber imidlertid om at meldinger til 
borettslaget skjer på web-skjema via vår 
 hjemmeside og ikke via Facebook. 
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Det har vært/er fokus på å skifte ut eksis-
terende lysarmaturer til LED når disse må 
byttes/skiftes ut. Dette gjelder bl.a. lys over 
portene til fellesgarasjene, lys i nedgangene til 
fellesgarasjene, samt at det monteres bevegel-
sessensorer i de garasjene som rehabiliteres. 

Det må til slutt kort nevnes at det i dag finnes 
gode lyspærer med innebygd fotocelle som 
slukkes/tennes alt etter lys/mørke. Dette kan 
både beboerne og borettslaget være flinke til å 
bruke der det ligger til rette for det. 

Tiltak friarealer inkl. lekeplasser  
og oppgradering av beplantning
Med bakgrunn i at vår gartner ble sykemeldt,
har vi ikke fått sluttført planteplanen som 
avtalt. KU/styret fikk derfor heller ikke 
den gjennomgangen som ble avtalt/lovet. 
 Hammer planteskole har imidlertid utført en 
del «straks-tiltak» på Risvollan. I samarbeid 
med Hammer Planteskole er det utarbeidet et 
forslag til planteplan, som nå skal vurderes av 
styret, representantskapet og naboutvalgene. 

Det er ellers avholdt møte med NU for felt D
ang. etablering av nytt aktivitetstun der, 
og det er enighet om aktiviteter i området. 
Administrasjonen har fått uarbeidet en skisse 
for plassering av utstyr/apparater på feltet 
som er godkjent av NU. Denne skal brukes i 
søknad om tilskudd. Det samme gjelder for 
Utleirparken på felt B i forkant av at det sendes 
inn søknad om tilskudd til div. aktiviteter. Det 
arbeides fortsatt med disse planene. 

Gjennom en låneavtale med Risvollan Eiendom 
AS har i all hovedsak bygging av det nye drifts- 
og administrasjonsbygget for borettslaget 
vært finansiert.

Påkostninger
Ny renovasjonsordning
Det er ikke avsatt midler til dette arbeidet i 
år, men styret vedtok i sak 028/16 å fortsette 
arbeidet herunder opp mot kommunen for å få 
div. avklaringer. Med bakgrunn i at kommunen 
ikke innvilges fratrekk av momskompensasjon,
har styret i sak 017/17 fattet vedtak om å 
avvente/utsette saken inntil videre.

ENØK-tiltak
Det ble i sin tid innvilget støtte fra Enova til 
flere ulike ENØK-baserte tiltak. Søknad om 
utbetaling av tilskudd ble sendt, og oppgjør er 
mottatt. 

Optimalisering av SD-anlegget ble sluttført og 
ferdigstilt i 2017. 
 
ENØK-baserte tiltak er innlagt i rehabiliterings -
arbeidet av garasjene, slik som etterisolering 
av garasjevegger og dekker, og arbeidet pågår 
fortsatt fram til alle fellesgarasjene er rehabi-
litert. 

Vi har ellers kontinuerlig fokus på ENØK- 
baserte tiltak på fjernvarmenettet vårt, noe vi 
kommer til å fortsette med framover. 
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Støyskjerming langs Utleirvegen
Tiltaket er så å si ferdigstilt. Det som gjenstår 
er beplantning langs skjermen, men dette vil 
ikke bli utført før til våren/sommeren 2018. 
Mangler og avklaringer etter sluttbefaring er 
tilfredsstillende utført. 

I henhold til vedtaket på generalforsamling, 
skal tiltaket evalueres etter 2 års drift. Vi 
 kommer derfor tilbake på saken i årsmeldingen
for 2019.

Budsjett 2018
Satser for andel felleskostnader økes med 3%. 
Garasjeleie økes med 3 % . 

Satsene for varmeleie er basert på at budsjet-
terte varmekostnader dekkes fullt ut. Satsene 
øker i gjennomsnitt med 12% i forhold til 
budsjetterte satser for 2017.

De viktigste gebyrer er knyttet til rettsgebyret 
(R). Gebyret kan derfor endres i løpet av året 
i forhold til det beløp som er lagt til grunn i 
budsjettet. For 2018 er det lagt til grunn et 
rettsgebyr på kr. 1.130,-. 

Det er budsjettert med 80 eierskifter mot 85 i 
budsjettet for 2017.

Prisen på kjøp av fjernvarme er budsjettert til 
69,06 øre pr. kWh inkl. mva. I budsjettet for 
2017 var det budsjettert med en pris på 60,56 
øre pr. kWh inkl. mva. Faktisk pris i 2017 var 
71 øre.

Det er budsjettert med et elektrisitetsforbruk 
på 720 000 kWh i undersentraler og til felles-
belysning og på 620 000 kWh i hovedvarme-
sentralen. Det er budsjettert med en kostnad 
på 97,00 øre pr. kWh.  

Det er budsjettert med 3 % økning i eiendoms-
skatt og kommunale avgifter sammenlignet 
med faktiske kostnader i 2017.

Borettslaget er forsikret gjennom Sparebank 1 
Forsikring. Vi har en egenandel på kr. 50 000,-.

Det har vært utført ekstern kontroll av alle 
lekeapparatene på Risvollan. Alle A-avvikene 
(største feilene) er utbedret, de øvrige følges 
opp ved anledning.

Det nevnes ellers at vi har vært så heldig å få 
tilsagn fra Fylkesmannen om tilskudd totalt 
sett for aktivitetstunene på felt A og H med til 
sammen kr 852.000. Det nevnes også at vi alle-
rede har fått utbetalt tilskudd i 2015 som lyder 
på kr 164.000. Vi nevner også at vi har mottatt 
kr 25.000 fra NTE til disse tiltakene. 

Vi har også sendt inn søknad om utbetaling av 
tilskudd på de 5 omsøkte tiltakene på aktivi-
tetstunet på felt H og felt A. men alt er ikke 
utbetalt enda.  

Nye garasjer H-felt
Det er ikke utført noe arbeid tilknyttet nye 
garasjer dette året, og det har heller ikke vært 
avsatt midler til utredning eller bygging i 2017.

Utbedring av fellesgarasjer 
Områdene i felt D,F og A er nå ferdigstilt. Graver,
betong og tømrerarbeidene i B-feltet er ferdig-
stilt og avsluttet, noe plenarbeid skal utføres 
til våren før denne aktiviteten overleveres.

Kontrakter for siste delprosjekt, G/H feltet, er 
signert. Det er planlagt oppstart i G-feltet i uke 
12/2018. Informasjon om anleggsvirksom-
heten er sendt ut til berørte beboere.

Forventet fremdrift, ferdigstillelse og økonomi 
av delprosjektene ser ut til å følge overordnet 
anleggsplan.

Rømningssikkerhet fra lavblokkene
Ingen avklaring/endring i 2017, med unntak av
at vi har satt i gang en registrering av type 
leiligheter som krever oppgraderte rømnings-
muligheter. Vi avventer tilbakemelding fra 
involverte parter, før vi kan fortsette prosessen.

Miljømessige tiltak i feltene
Det er søkt om midler i hht de kriterier som er 
satt, og det er kun ett felt som hadde anledning 
til å søke om disse midlene i 2017. Kun ett av 
tiltakene ble gjennomført.



12
Risvollan Borettslag

Resultat og stilling
Regnskapet viser et underskudd på 
kr. 8 482.869,-. I 2017 ble det betalt 
kr. 7 047.285,- i avdrag på pantelån.  Endringen 
i borettslagets disponible midler i 2017 var 
kr. 124.052,-. En samlet oversikt over 
endringen i disponible midler i 2017 fremgår 
av note 2 til årsregnskapet. Borettslagets 
 disponible midler ved utgangen av 2017 var 
kr. - 5 280.031,-. 

Andelseierne hefter solidarisk for lagets felles-
gjeld.

Fortsatt drift
Styret har vurdert at forutsetningene for fort-
satt drift er tilstede, og regnskapet er avlagt 
under den forutsetning.

Det er budsjettert med 11 heltidsstillinger, 
1 lærekandidatstilling og 1 deltidsstilling. I 
tillegg er det budsjettert med 2  renholdere i 
Risvold og sommervikarer til å ivareta plen-
klipping. Det er avsatt midler til overtid, vakt-
ordning og lønnsjusteringer.

Pantelånsrenter er budsjettert på grunnlag 
av løpende lån i Husbanken og Danske Bank. 
Alle lån har flytende rente og det er benyttet 
en kalkulatorisk rentesats på 2,5 % for lån 
i Husbanken og 3 % for lån i Danske Bank. 
Rentesatsen på borettslagets lån i Risvollan 
Eiendom AS er 2,5%. 

Mht. budsjettets talloppstilling vises til års-
regnskapet for 2017 hvor budsjettall for så vel 
2017 som 2018 er medtatt.

Trondheim

Egil Burkeland Gunnar Osvoll Kari Morken Roger Kvam  

Roger Hagestuen Laila Krohg Martha L . Strand

Henriette H Kvam
forretningsfører
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Resultatregnskap
Inntekter
 Note Regnskap 2017 Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018
Andel felleskostnader  46 101 504 44 758 476 46 101 500 47 485 980
Garasjeleie  5 289 402 5 060 675 5 379 600 5 568 260
Andre leieinntekter 3 658 790 503 913 498 000 538 000
Gevinst ved salg av anleggsmidler  0 0 0 0
Gebyrinntekter  1 030 956 963 596 969 750 978 050
Inntekter TVRisvollan  475 963 480 078 694 000 770 000
Andre inntekter 4 5 328 122 5 920 549 5 182 334 5 333 043
Sum inntekter  58 884 737 57 687 287 58 825 184 60 673 333

Driftskostnader
Lønn og andre personalkostnader 5 8 922 752 9 435 851 10 894 034 11 372 931
Styrehonorar 6 313 036 372 749 359 000 317 404
Honorar representantskapet 7 85 766 109 146 84 000 86 100
Andre godtgjørelser 8 250 732 236 701 249 000 250 000
Nedskrivninger 2, 19 14 720 693 354 457 454 0
Avskrivninger 2, 19 326 003 456 942 317 822 299 847
Elektrisk kraft  1 030 909 1 265 449 1 256 000 1 387 000
Leie lokaler/Garasjer (Rema)  0 0 86 400 92 000
Kommunale avgifter  10 250 319 9 807 574 10 149 335 10 482 854
Driftsutgifter egne lokaler 9 1 696 451 1 167 896 635 000 885 000
Leie maskiner/utstyr  68 399 54 640 0 0
Driftsutgifter boservice  99 948 120 579 120 000 132 000
Vedlikehold 10 10 718 115 9 324 266 11 910 000 8 690 000
Påkostninger 11 20 178 517 27 680 361 20 600 000 20 950 000
Revisjonshonorar 12 108 000 126 875 80 000 90 000
Andre fremmede tjenester 13 1 166 182 57 158 250 000 400 000
Kontorkostnader 14 694 479 607 838 822 000 1 042 000
Telefon/porto/Frimerke  121 325 147 353 130 000 140 000
Driftskostnader kjøretøyer  351 303 332 041 405 000 392 000
Egendekning skader 15 479 589 811 331 0 500 000
Forsikringspremier 15 2 315 709 2 270 092 2 941 400 2 490 228
Informasjon og velferdstiltak 16 520 744 528 377 705 000 775 000
Andre driftskostnader 17 3 770 220 3 645 167 3 786 150 3 890 720
Sum driftskostnader  63 483 218 69 251 740 66 237 595 64 665 084
Driftsresultat  -4 598 481 -11 564 453 -7 412 411 -3 991 751

Finansinntekter og kostnader
Finansinntekter 18 62 092 88 213 100 000 70 000
Finanskostnader  -3 946 480 -3 752 103 -4 968 221 -4 942 808
Resultat av fin.innt- og -kostn  -3 884 388 -3 663 890 -4 868 221 -4 872 808
Årsresultat 2 -8 482 869 -15 228 343 -12 280 632 -8 864 559

Overføringer
Overført opptjent egenkapital  8 482 869 15 228 343 12 280 632 8 864 559
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EIENDELER

Anleggsmidler

Varige driftsmidler Note 31.12.2017 31.12.2016
Faste eiendommer og anlegg 2, 19 221 748 808 222 786 138
Kjøretøyer og maskinelt utstyr 2, 19 881 807 984 792
Andre	drfitsmidler	 2,	19	 590	588	 711	451

Finansielle anleggsmidler
Aksjer i Risvollan Eiendom AS 20 3 974 750 3 974 750
Fordring innglassing balkonger 2 312 002 343 202
Sum anleggsmidler  227 507 955 228 800 333

Omløpsmidler
Beholdninger
Beholdning bingoblokker  0 3 191
Beholdning portåpnere  13 210 11 225

Fordringer
Kundefordringer  2 128 384 3 491 838
Restanser andel felleskostnader  361 334 325 615
Påløpte inntekter og forskuddsbetalte kostnader 21 819 856 740 328
Andre fordringer 22 1 902 252 980 605

Kontanter og bankinnskudd
Kontanter  12 092 4 303
Bankinnskudd 23 3 141 601 4 065 594
Sum omløpsmidler 2 8 378 729 9 622 699
SUM EIENDELER  235 886 684 238 423 032

Balanse
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EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital Note 31.12.2017 31.12.2016
Innskutt egenkapital  111 300 111 300
Opptjent egenkapital 24 20 449 456 28 932 324
Sum egenkapital  20 560 756 29 043 624

Gjeld
Langsiktig gjeld
Borettsinnskudd  34 113 900 34 113 900
Langsiktig gjeld Risvollan Eiendom 2, 25 31 802 340 31 802 340
Pantegjeld 2, 25 135 737 511 128 423 468
Depositum 2 13 418 12 918
Sum langsiktig gjeld  201 667 169 194 352 626

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld  11 156 233 9 652 259
Skyldig offentlige avgifter inkl . feriepenger  733 329 886 538
Forskuddsbetalte felleskostnader  273 923 203 487
Påløpte avdrag pantegjeld  0 0
Påløpte renter pantegjeld  63 902 34 359
Andre påløpte kostnader 26 1 359 744 4 138 785
Annen kortsiktig gjeld 27 71 628 111 354
Sum kortsiktig gjeld 2 13 658 759 15 026 782
Sum gjeld  215 325 928 209 379 408
SUM EGENKAPITAL OG GJELD  235 886 684 238 423 032
Pantstillelser 29 169 915 313 162 571 727

Trondheim

Egil Burkeland Gunnar Osvoll Roger Kvam Kari Morken
Styreleder Varamedlem Styremedlem Styremedlem

Roger Hagestuen Laila Krohg Martha L . Strand 
Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Henriette H . Kvam 
Forretningsfører
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Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med 
regnskapslovens bestemmelser, forskrift om 
årsregnskap for borettslag og god regnskaps-
skikk. Årsregnskapet for 2017 tilfredsstiller 
regnskapslovens regler om oppstilling av 
årsregnskap og tilleggskravene i «Forskrift om 
regnskap og årsberetning for borettslag av 
30. juni 2005».

Inntektsføring
Felleskostnader og øvrige leieinntekter inn-
tektsføres når de er påløpt. Inntektsføring ved 
salg av varer skjer på leveringstidspunktet, 
mens tjenester inntektsføres etter hvert som 
de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er 
klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler
er klassifisert som omløpsmidler. Langsiktig 
og kortsiktig gjeld er klassifisert i hht. nedbe-
talingstid. Gjeld som forutsettes innfridd i
løpet av ett år, klassifiseres som kortsiktig gjeld.
Øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig gjeld.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost og 
avskrives med skattemessige satser basert på 
saldoprinsippet.

Langsiktig gjeld bokføres til nominelt mottatt 
beløp på etableringstidspunktet med fradrag 
av betalte avdrag.

Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av 
anskaffelsesverdi og virkelig verdi. Kortsiktig 
gjeld bokføres til nominelt mottatt beløp på 
etableringstidspunktet. Tomten er oppført 
med anskaffelsesverdi. Bygninger og utendørs 
anlegg er oppført med anskaffelsesverdi med 
tillegg for påkostninger. Aksjer er vurdert til 
opprinnelig kostpris.

Tidligere Årsregnskap
Korrigering av eventuelle feil i tidligere års-
regnskap føres direkte mot egenkapitalen.

Varmeregnskapet
Inntekter og kostnader vedr. varmeregnskapet 
er vist i eget vedlegg – Varmeregnskap 2017.

Noter

Note 2 Disponible midler 2016 2017
A.  Disponible midler fra foregående år -12 467 383 - 5 404 083 
B.  Endring disponible midler
1 . Årets resultat  - 15 228 343    - 8 482 869 
2 . Anskaffelse varige driftsmidler - 467 443 - 116 875
3 . Avskrivninger og Nedskrivninger  1 150 296 340 723
4 . Låneopptak  29 168 518 14 361 328
5 . Avdrag pantegjeld  - 7 022 966 - 7 047 285
6 . Aktiverte påkostninger/Endring Sluttvederlag   - 612 728 1 037 330 
7 . Salg av Anleggsmidler                               40 000 0
7 . Tap ved salg av Anleggsmidler  3 516 0
8 .  Økt depositum  1 250 500 
9 . Redusert fordringer innglassing balkonger      31 200 31 200 
Årets endring i disponible midler       7 063 300 124 052
  
C.  Disponible midler pr. 31.12.   - 5 404 083 - 5 280 031

Spesifikasjon	av	disponible	midler	pr.		 2016 2017
Omløpsmidler  9 622 699 8 378 729
Kortsiktig gjeld  - 15 026 782 - 13 658 760
Disponible midler   - 5 404 083 - 5 280 031

Borettslaget har negative disponible midler på kr. 5 280 031 som finansieres ved låneopptak.
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Note 3 Andre leieinntekter
Utleie Risvold 175 100
Utleie Ristunet 33 750
Utleie tomt 261 426
Utleie antenneplass 61 064
Utleie parkering 3 950
Utleie strømuttak   123 500
Sum andre leieinntekter   658 790

Note 4 Andre inntekter
Vaktmestertjenester 358 888
Tillegg andel felleskostnad for innglassing av balkonger 12 288
Refusjon for snøbrøyting fra Trondheim kommune 130 500
Adm . forsikringsoppgjør 23 620
Refusjon kabel-tv/bredbånd 3 736 320
Indirekte kostnader varmeregnskapet 941 695
Diverse inntekter        124 810
Sum andre inntekter  5 328 121

Note 5 Personalkostnader
  2016 2017
Lønnskostnader  7 082 151 6 802 318
Arbeidsgiveravgift (inkl . FP) 1 226 644 1 171 997
Arbeidsgivers andel av pensjonspremie  685 285 491 186
Premie AFP, sluttvederlagsordn . og OU-fond  150 996 143 403
Premie gr .livs-, ulykkes- og yrkesskadeforsikr .  141 822 132 448
Bedriftshelsetjeneste  30 771 14 470
Arbeidsklær  41 564 41 884
Kurs/opplæring  18 272 33 030
Rekrutteringskostnader  0 0
Gaver i arbeidsforhold   5 272 16 581
Andre personalkostnader         53 073 75 435
Sum personalkostnader  9 435 851 8 922 752
 
Utbetalt lønn og lønnsmessige ytelser til daglig leder kr. 1 058 068,-. 

Borettslaget har tariffestet tjenestepensjonsordning og oppfyller kravene i Lov om obligatorisk 
 tjenestepensjonsordning. Antall sysselsatte årsverk er 12,5. 

Note 6 Styrehonorar
Honorar utbetalt i 2017 for perioden 2016–2017 309 662
Tilbakeført periodisert honorar pr . 31 .12 .16 . - 179 500
Periodisert honorar pr . 31 .12 .17 . 182 874
Utgiftsførte styrehonorarer 313 036
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Note 7 Honorar representantskapet
Honorar utbetalt i 2017 for perioden 2016-2017 84 977
Tilbakeført periodisert honorar pr . 31 .12 .16 . -42 000
Periodisert honorar pr . 31 .12 .17 .   42 789
Utgiftsførte honorar til representantskapet 85 766

Note 8 Andre godtgjørelser
Godtgjørelse TV-Risvollan 52 530
Godtgjørelse naboutvalg 195 002
Valgkomiteen 2 400
Kontaktutvalget 14 200
Forhandlingsutvalget 2 400
Utvalg renovasjon        800
Sum utbetalt i 2017 267 332
Tilbakeført periodisert møtegodtgjørelse pr . 31 .12 .16 . - 141 100 
Periodisert møtegodtgjørelse pr . 31 .12 .17 . 124 500
Sum møtegodtgjørelse tillitsvalgte 250 732

Note 9 Driftsutgifter egne lokaler
Andel driftsutgifter Høyblokka 1 129 138
Vedlikehold 0
Alarm og vakthold 74 941
Renhold 227 237
Andre driftsutgifter                265 135
Sum driftsutgifter egne lokaler 1 696 451

Note 10 Vedlikehold
Diverse vedlikehold 68 108
Utgifter vårdugnader 83 627
Ytterdører 235 929
Vinduer 322 841
Trematerialer/rehabilitering gavlvegger 274 663
Malingsprodukter og vedlikeholdsbeising 2 520 118
Bygningsartikler 24 834
Følgeskader 79 739
Drenering 457 211
Asfaltering 239 038
Sand og salt 89 593
Varmeanlegg 4 615 044
Elektriske opplegg 76 781
Garasjetak 12 544
Egne kabelnett 2 735
Vann og avløp 686 594
Garasjeporter 86 222
Vedlikehold Høyblokka 47 080
Lekkasje Kjeller 348
Sikringstiltak lekeplasser 75 976
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Lyspærer/sikringer 23 521
Matjord/sandkassesand 48 848
Brannsluknings- og varslingsutstyr 111 916
Taktekking 120 225
Containersevice 175 136
Rengjøring garasjer 6 366
Fjerning av tagging 0
Trafikkbommer	 38	861
Maling murer garasjeblokker 0
Utbedring felles adkomsttrapper 569
Utskifting av sluk i leiligheter 165 428
Asbestsanering 0
Skilting P-plasser 28 219
Utbedring mellom bygninger                   0
Sum vedlikehold 10 718 115
 
Gjennomført vedlikehold vurderes som tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningsmassen.

Note 11 Påkostninger på bygg og anlegg
  Inntil 2017 Påløpt 2017
E Etterisolering gavlvegger 4 492 661 0
Utskifting av balkonger 50 379 294 0
Rehabilitering av fasader 78 161 543 0
Rehabilitering av inngangspartier 35 129 060 0
Etterisolering og tekking av tak 18 490 558 0
Rehabilitering av Høyblokka 12 382 215 0
Utbedring fellesgarasjer 65 979 540 17 580 693
Nybygg garasjer 17 587 065 0
Utbedring frittstående garasjer 659 837 0
Utskifting garasjeporter 1 552 675 0
Oppgradering strømuttak i garasjer 173 627 0
Montering av permanente El-uttak i feltene 49 920 0
Renovasjonsordninger 1 737 762 11 550
Innredning og tekniske anlegg kontorlokaler 1 142 878 0
Trafikksikringstiltak	 2	160	583	 0
Påkostninger varmeanlegget 880 012 0
Måle- og overvåkningsutstyr varmeanlegget 2 230 461 0
ENØK-tiltak 7 771 615 - 119 570
Storstua 554 745 0
Utbedring støttemurer 120 063 0
Supplering utelys 429 510 0
Utelager 167 616 0
Utbedring drenering 1 888 290 0
Informasjonsskilt i feltene 258 653 0
Friarealer 6 637 850 187 700
Aktivitetstun felt D 0 15 000
Parkeringsplasser 7 625 426 0
Takoverbygg trapper fellesgarasjer 344 386 0
Rømningsvei fra lavblokker 1 585 205 73 369
Rehabilitering kjellernedganger 1 653 414 0
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Kabelnett 366 911 0
Postkasser og postkassestativer 1 063 945 0
Vannuttak og vannledninger 235 186 0
Utbedring avløpsrør fra taksluk 177 984 0
Nytt låssystem 2 005 549 0
Ristunet 4 799 0
Oppgradering heiser 807 845 0
Tilstandsvurdering fellesgarasjer 63 295 0
Utelys ved inngangspartier 591 703 0
Støyskjerming langs Utleirvegen 1 407 017 2 071 412
Nytt Administrasjonsbygg (Inkl . inventar) 51 807 083    -808 367
EL-arbeider fellesgarasjer 0 126 846
Miljømessige tiltak i regi av naboutvalgene     4 666 209                  2 554
Sum påkostninger                     385 423 810    19 141 187
Herav balanseført  -74 269 278       1 037 330
Utgiftsførte påkostninger    311 154 532   20 178 517

Note 12 Revisjonshonorar
For ordinær revisjon er det utbetalt følgende honorar i 2017 (beløp inkl . mva):
Revisjon inkl . mva . 50 000
Revisjon inkl . mva . 47 500
Sum revisjonshonorar 97 500

Bistand inkl . mva .   10 500
Sum totalt 108 000
 
 
Note 13 Andre fremmede tjenester
Advokathonorar
- Diverse bistand 603 349 
Konsulenthonorar
Diverse  75 785 
Vikartjenester
Fremo Bemanning 487 048
Sum andre fremmede tjenester 1 166 182

Note 14 Kontorkostnader
Rekvisita, trykksaker, aviser, tidsskrifter, bøker og abonnement 63 695
Kostnader kontormaskiner, -utstyr og inventar 127 560
Service kontormaskiner/utstyr 32 819
Kopiering/trykking 52 877
Edb- og internettkostnader 356 781
Møteutgifter 48 703
Andre kostnader   12 044 
Sum kontorkostnader 694 479
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Note 15 Forsikringer
Premie ansvarsforsikring 17 573
Premie formueskadeforsikring 6 362
Premie bil- og maskinforsikring 46 241
Premie huseierforsikring (inkl .styreansvar,naturskade og næringslivsfors .) 2 242 699
Premie inventar- og løsøreforsikring 2 835
Egendekning skader (egenandeler – inkl . periodisering)      479 589
Sum forsikringer 2 795 299
 
Borettslagets bygninger med tekniske installasjoner er fullverdiforsikret i Sparebank 1  Forsikring. 
 
 
Note 16 Informasjon og velferdstiltak
Utgifter TVRisvollan 38 591
Utstyr anskaffelser TVRisvollan 12 718
Utgifter TV-bingo 243 509
Utgifter Rislappen 50 340
Websider 1 250
Velferdsmidler naboutvalg 133 475
Juletrær til feltene  22 461
Støtte til organisasjoner i nærmiljøet            18 400
Sum informasjon og velferdstiltak 520 744
 
 
Note 17 Andre driftskostnader
Reise- og oppholdskostnader 12 888
Brosjyrer, skilt og reklamemateriell 0
Tap på fordringer 9 000
Utlegg kabel-tv/bredbånd 3 743 456
Tinglysningskostnader ved eierskifte 1 720
Diverse driftskostnader         3 156
Sum andre driftskostnader 3 770 220
 
 
Note 18 Finansinntekter
Renter	bankinnskudd	og	andre	finansinntekter	 44	801
Renter restanser andel felleskostnader  17 176
Andre	finansinntekter	 115
Sum	finansinntekter	 62	092



22
Risvollan Borettslag

Note 19 Varige driftsmidler

Avskrivningsgrupper

Faste 
 eien dommer 

og anlegg

Biler, 
 maskiner  
og utstyr

Andre 
 driftsmidler Sum

Kostpris 01 .01 222 786 138 4 141 072 1 523 431 228 450 641

Nyanskaffelser i året 0 116 875 0 116 875

Salg/utrangering/Endr . til ansk .kost - 1 037 330 - 28 750 0 - 1 066 080

Kostpris 31 .12 221 748 808 4 229 197 1 523 431 227 501 436

Samlet av- og nedskrivning 01 .01 0 3 094 195 682 038 3 776 233

Årets ord . avskrivning/nedskrivning 0 219 860 120 863 340 723

Avg . saml avskr . på salg/utrangering 0 - 28 750 0 - 28 750

Samlet av- og nedskrivning 31 .12 0 3 285 305 802 901 4 088 206

Bokført verdi pr . 01 .01 222 786 138 984 792 711 451 224 482 381

Bokført verdi pr . 31 .12 221 748 808 881 807 590 588 223 221 203

Bygningene og andre faste eiendommer er ikke avskrevet da det, etter styrets vurdering,  
er  gjennomført tilstrekkelig vedlikehold.

Spesifikasjon av varige driftsmidler
Faste eiendommer og anlegg: Anskaffet Ansk.kost Bokf. verdii
Tomt 1965-1968 4 835 524 4 835 524
Bygningene 1970-1974 142 897 415 142 897 415
Varmeveksler 1987    734 420 734 420
Hagevannsuttak 2-romsleiligheter 1994-1995 51 465 51 465
Ristunet 1998 1 195 000 1 195 000
Frittstående garasjer 1992-2013 17 026 572 17 026 572
Oppgradering av effekt strømuttak i garasjer 1999-2000 173 627 173 627
Supplering utelys 1996-2002 238 464 238 464
Utelys inngangspartier 2004-2005 591 703 591 703
Parkeringsplasser 2000-2006 1 912 304 1 912 304
Postkasser og postkassestativer 2000-2002 1 063 945 1 063 945
Renovasjonsordning 2000-2012     1 360 269     1 360 269
Nytt Administrasjonsbygg 2015-2017      49 668 100    49 668 100
Sum fast eiendom  221 748 808 221 748 808

Biler, maskiner og utstyr: Anskaffet Ansk.kost Bokf. verdi
Asfaltskjærer 1988 15 120 0
Kubota plenklipper 1999 212 196 0
Kubota parkklipper 2007 217 500 18 683
Wille 655c LS 2008 1 287 609 138 256
Pome vikeplog 2007      51 250   0
Toro plenmaskin 2008 211 250 22 683
Gjerdesag 2008 44 325 0
Stillas 2008      45 104       0
Toyota Hiace ZH12760 2008 179 000  19 219
Stubbfreser 2009      84 875       11 392
Sandspreder 2010 68 750 11 534
Honda gressklipper 2010 21 565 0
Containere (2 stk .) 2010      40 990      0
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Snøskuffe til Wille 2011 18 625 0
Ford Connect VF86876 2011 99 900 20 950
Feieaggregat til Wille 2011 148 750 31 195
Feiebørste til Kubota 2011      73 125      15 336
Løftebukk 2011 23 250 0
Pome vikeplog 2012 87 375 22 905
Toyota HiAce DL80026 2012    163 000    42 730
Traktor Deutz-Fahr 2013    533 550    174 834
Pallegaffel 2014 16 250 0
Emballasjepresse 2014 92 845 30 424 
Klipper John Deere 2015    193 750    99 200
Tokvam Strømaskin 2016 38 931 24 916
High Lift Stacker 2016 78 750 50 400
Gulvvaskemaskin 2016 64 687 41 400
Electrolux Vaskemaskin 2017 24 375 19 500
Teo Tipper (anskaffet 15 .12 .2017)  2017 61 250 61 250
Honda 970 T Snøfreser 2017        31 250       25 000
Sum biler, maskiner og utstyr  4 229 197 881 807

Andre driftsmidler  Anskaffet Ansk.kost Bokf. verdi
Eurosoft Eiendom, forvaltningssystem 2005      62 500               0
Multikopieringsmaskin 2007    148 521 0
PC m/oppgr . progr .vare til styring av varmeanl . 2009      78 625       0
Server og 5 arbeidsstasjoner 2012    288 246    33 912
Laptop 2014      24 424      0
Kontorinnredning nytt adm .bygg 2015 636 040 325 653
Bildetapet møterom o g Risvold 2016 60 450 48 964
Komplett maskinskap 9 .stk 2016 77 846 63 055
Redigeringsmaskin – TVR 2016 47 833 30 613
Innramming	til	oljemaleriet	og	8	stk.	serigrafier	 2016	 22	501	 18	226
Oljemaleriet	og	8	stk.	serigrafier	(ikke	avskrives)	 2016	 59	000	 59	000
Avtrekk til kapp/gjersag (snekkerverkstedet) 2016          17 445    11 165
Sum andre anleggsmidler  1 523 431 590 588

Note 20 Finansielle anleggsmidler
Aksjer: Ant Pål. Andel AS-kap. Bokf. verdi Res 2016 EK 2016
Risv . Eiendom AS 400 250 100 % 100 000 3 974 750 590 365 32 406 186

I samsvar med regler for små foretak utarbeides det ikke konsernregnskap. Forretningskontoret 
for Risvollan Eiendom AS ligger i Trondheim.

Note 21 Påløpte inntekter og forskuddsbetalte utgifter
Påløpt refusjon brøyting 2 . halvår 2017 65 250
Påløpt oppgjør leiligheter 151 884
Forskuddsbetalte forsikringspremier (Sparebank 1)          602 722
Sum påløpte inntekter og forskuddsbetalte utgifter   819 856
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Note 22 Andre fordringer
Ikke avregnede skadeoppgjør 474 369
For lite innkrevd varmeleie 2017 1 127 634
REN Risvollan AS 172 077
Øvrige fordringer 128 172
Sum andre fordringer 1 902 252

Note 23 Kontanter og bankinnskudd
Skattetrekksmidler settes inn på egen konto samtidig som avlønning finner sted. Innestående på 
skattetrekkskonto 8601.46.59937 var pr. 31.12.17 kr. 325 033,36.

Note 24 Egenkapital
Bevegelse i opptjent egenkapital i løpet av året fremkommer på følgende måte:

Opptjent egenkapital pr . 01 .01 .2017 28 932 324
Årsresultat - 8 482 869
Opptjent egenkapital pr . 31 .12 .2017 20 449 455 

Note 25 Langsiktig gjeld
Spesifikasjon av pantelån (1.000 kr):

Långiver
Utb 

år
Låne-
beløp

Gjeld pr
01.01

Låne-
opptak/
bet avdr

Gjeld pr
31.12

Herav
korts 
gjeld

Herav
langs
gjeld

Rente-
sats

Fullt
ned-

betalt

Husbanken 1997 15 000 1 000 - 1 000 0 0 0 1,580% 2017

Husbanken 1998 16 000 2 349 - 1 043 1 304 0 1 304 1,580% 2019

Husbanken 1999 19 800 4 290 - 1 320 2 970 0 2 970 1,580% 2020

Husbanken 2004 20 000 9 666 - 1 333 8 333 0 8 333 1,580% 2024

Husbanken 2008 7 000 5 950 - 350 5 600    0 5 600 1,580% 2033

Danske Bank 2013 30 000    26 000 - 2 000 24 000 0 24 000 2,500% 20XX

Danske Bank 2013 60 000 60 000 0 60 000 0 60 000 2,500% 20XX

Risvollan E . 2015 31 802 31 802 0 31 802 0 31 802 2,500% 20XX

DB Kassakr . 2016 80 000 19 168 14 361 33 530 0 33 530 Nibor
3mnd

+1,35% 

20XX

Sum 297 602 160 225 7 318 167 539 0 167 539

Oppgitte rentesatser er gjeldende nominell rente pr. 31.12. Samtlige lån har flytende rente.

Lånet på kr. 31 802 000 til Risvollan Eiendom AS forfaller ved påkrav. Det er avtalt en rentesats 
på 2,5%. Lånet har finansiert store deler av borettslagets nye administrasjonsbygg. 

Banklånet på kr 30 mill. (rest 24 mill.) skal innfris eller reforhandles innen 30.09.2020. Inntil da 
nedbetales lånet med kr. 500.000,- pr. kvartal.

Banklånet på kr 60 mill. følger samme modell og skal innfris eller reforhandles innen 30.09.2020. 
Lånet er avdragsfritt til 31.03.2018. Lånet skal deretter avdras med kr. 1 000.000,- hvert kvartal.

Borettslaget har en kassekreditt stor kr 80 mill, som per 31.12.2017 var benyttet med kr. 33,5 mill.
Kassekreditten løper frem til 17.09.2018, hvoretter den kan forlenges eller endres til langsiktig lån.
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Note 26 Andre påløpte kostnader
Påløpte feriepenger 776 534
Påløpt jackpot tv-bingo 16 000
Påløpt honorarer og godtgjørelser 350 163
Påløpt egenandel skade     217 047
Sum andre påløpte kostnader 1 359 744

Note 27 Annen kortsiktig gjeld
Redaksjonskasse TV Risvollan 31 649
Bedriftsidrettslaget 19 641
Annen kortsiktig gjeld   20 338
Sum annen kortsiktig gjeld 71 628

Note 28  Innskudd, kostpris og langsiktig gjeld pr. leilighet

Type leilighet
Innsk 
pr leil

Ant 
leil

Kostpris pr 
leil.type

Kostpr  
pr leil

Gjeld pr  
leil.type

Gjeld pr 
leil

Disp midl 
pr leil

Rekkehus 2-roms 19 000 262 21 605 115 82 462 24 447 905 93 313 - 2 941

Rekkehus 3-roms 26 700 173 20 047 446 115 881 22 685 278 131 129 - 4 133

Rekkehus 4-roms 36 900 556 89 043 629 160 150 100 759 943 181 223 - 5 711

Rekkehus 5-roms 38 200 67 11 108 102 165 793 12 569 700 187 607 - 5 912

Høyblokk 1-roms 22 600 44 4 315 815 98 087 4 883 688 110 993 - 3 498

Høyblokk 4-roms 40 600 11 1 938 297 176 209 2 193 337 199 394      - 6 284

Sum 1 113 148 058 404 167 539 851
 
Gjeld pr. leilighet i ovenstående oppstilling er fordelt i hht. kostpris, mens innberettet andel av boretts-
lagets gjeld er fordelt i hht. andel felleskostnader. Det vil derfor være avvik mellom disse tallene.

Solgte leiligheter 2016 2017
Leilighetstype Ant Gj.sn.pris Ant Gj.sn.pris
2-roms 1 .etg  8 2 295 000 12 2 137 000
2-roms 2 .etg  9 2 099 000 8 2 226 000
2-roms frittliggende  1 2 270 000 1 2 100 000
3-roms  8 2 864 000 8 3 061 000
3-roms frittliggende  1 2 740 000 4 3 025 000
4-roms 2 . & 3 .etg  18 3 049 000 18 3 068 000
4-roms m/kjeller  8 3 836 000 7 3 932 000
4-roms over garasje  9 3 236 000 12 3 305 000
5-roms 1 .etg  1 3 800 000 0 0
5-roms 2 .etg  1 3 100 000 1 2 450 000
5-roms frittliggende  0 0 1 4 600 000
1-roms høyblokk  3 1 735 000 4 1 963 000
4-roms høyblokk  1 2 250 000 3 2 523 000

Andel fellesgjeld er ikke innregnet i prisene. Ajourførte priser vil bli oppgitt ved henvendelse til 
Risvollan Borettslags kontor i Asbjørn Øverås veg 1. 

Note 29 Pantstillelser
Pantegjeld inkl. påløpte renter og borettsinnskudd tilsammen kr. 169 915 313,- er sikret ved pant 
i borettslagets faste eiendommer, bokført verdi 221 748 808,- inkl. varmeveksleren (jfr. note 19).
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Inntekter
Inntekter TV-bingo 214 230
Reklameinntekter 261 733
Andre inntekter             1 760
 
Sum inntekter 477 723

Kostnader
Lønn og andre personalkostnader 251 049
Andre Godtgjørelser Honorar 52 530
Kostnader TV-bingo 243 509
Utgifter TVR 38 591
Møteutgifter 364
Andre Finanskostnader 16
Utstyrsanskaffelser TVR  12 718
Avskrivninger redigeringsmaskin            7 653
 
Sum kostnader 606 430
 
Tilskudd fra Risvollan Borettslag 128 707

Avdelingsregnskap for Ristunet
Inntekter
Utleie Ristunet 33 750
Diverse inntekt – andel utgifter Trondheim kommune  102 241
 
Sum inntekter 135 991

Kostnader
Godtgjørelse tillitsvalgte 0
Arbeidsgiveravgift 0
Elektrisitetsavgifter 33 802
Kommunale avgifter 30 130
Vakthold og alarmtjeneste 14 880
Renhold 54 886
Vedlikehold og bygningsmessige driftskostnader  30 001
Premie huseier- og naturskadeforsikring     9 262
 
Sum kostnader 172 961
 
Tilskudd fra Risvollan Borettslag 36 970

Avdelingsregnskap for TVRisvollan
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Varmeregnskap
Kapitalkostnader
Bygninger 26 010,-
Varmeveksler 73 442,- 99 452,-

Vedlikeholdskostnader
SSB nr . 3 15 .12 .12: 183,1 x 5 248 490 x 2
        SSB nr . 3 15 .01 .00: 100,0 x 100  192 200,-

Personalkostnader inkl. sosiale kostnader
Drift: 703 000,- x 1/3 234 333,-
Adm .: 703 000,- x 0,484 340 250,- 574 585,-

Elektrisitetsforbruk
260 200,- x 0,29  75 458,-

Kjøp av fjernvarme fra Trondheim Energi Fjernvarme
16	855	100	Kwh	a	≈	71,07	øre	 	 11	978	420,-

Sum kostnader varmeproduksjonen  12 920 115,-

Innkrevd varmeleie
Risvollan Borettslag – innkrevd a konto 10 130 400,-
Sollia borettslag i hht . Avregning 903 428,-
REN Risvollan AS i hht . Avregning 702 104,-
Ingeborg Aasv . 4 Eiendom AS i hht . avregning 56 549,- 11 792 481,-
 
For lite innkrevd      1 127 634,-
SUM   12 920 115,-
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Uavhengig revisors beretning 2017 Risvollan Borettslag - Side 1 av 3 

Uavhengig revisors beretning 
Til generalforsamlingen i Risvollan Borettslag  

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Risvollan Borettslags årsregnskap som består av balanse per 31. desember 
2017, 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 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 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 borettslaget 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. 

Annen informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av årsmelding, med 
unntak av årsregnskapet og revisjonsberetningen.  

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer 
ikke den andre informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon 
med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom annen 
informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller 
hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med 
at den andre 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. 

Revisjonsberetning
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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 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 
borettslagets 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 borettslagets 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. Våre konklusjoner er basert på 
revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende 
hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at borettslaget ikke fortsetter driften. 
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 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 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 borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar 
med lov og god bokføringsskikk i Norge. 

Andre forhold 

Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. 

 
 
Trondheim, 11. april 2018  
BDO AS 

 
Kristin By Farstad 
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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Årsmelding 2017
Risvollan Eiendom AS sitt formål er kjøp, salg, 
eie, forvaltning, utvikling og drift av fast eien-
dom, samt hva hermed står i forbindelse, samt 
deltagelse i andre selskaper.

Selskapet er lokalisert i Trondheim.

Styret har i 2017 avholdt 1 styremøte og 
behandlet 2 saker.

Regnskapet viser et ordinært resultat før 
skatte kostnad på kr 747 289 og et årsresultat 
etter skattekostnad på kr. 590 365 i over-
skudd. Selskapets egenkapital pr. 31.12.2017 
utgjør kr. 32 406 186.

Arbeidsmiljøet anses som godt, og det er på 
dette området ikke iverksatt tiltak.

Selskapets eneste ansatte, daglig leder 
 Henriette H. Kvam, er kvinne. Styret inklusive 
varamedlem består av 2 menn og 1 kvinne. 
Ved eventuelle ansettelser vil det ikke bli fore-
tatt forskjellsbehandling grunnet kjønn.

Det er ikke registrert sykefravær, skader eller 
ulykker i løpet av perioden. Selskapet foruren-
ser ikke det ytre miljø.

Årsregnskapet er utarbeidet under forutset-
ning om fortsatt drift, og styret bekrefter at 
forutsetningene er til stede.

Trondheim, 22.03.18

 Egil Burkeland Kari Morken Henriette H . Kvam
 Styrets leder Varamedlem Daglig leder
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Resultatregnskap
Driftsinntekter og driftskostnader
 Note 2017 2016
Lønnskostnad  1  21 679  21 679
Annen driftskostnad  1  36 875  38 124
Sum driftskostnader   58 554 59 803
 
Driftsresultat   - 58 554 - 59 803 

Finansinntekter og finanskostnader
  2017 2016
Renteinntekt fra foretak i samme konsern   795 058 795 059
Annen renteinntekt   11 205 4 684
Annen rentekostnad    420 0
Annen	finanskostnad		 	 0	 423
Resultat av finansposter   805 843 799 320
 
Ordinært resultat før skattekostnad   747 289 739 517
 
Skattekostnad på ordinært resultat  2  156 924 156 826
 
Årsresultat   590 365 582 691

Overføringer
   
Avsatt til annen egenkapital    590 365 582 691
Sum overføringer  5 590 365 582 691

Balanse
EIENDELER
 
Anleggsmidler
Finansielle anleggsmidler Note 2017 2016
Lån til foretak i samme konsern  6  31 802 340  31 802 340
Sum finansielle anleggsmidler   31 802 340  31 802 340
 
Sum anleggsmidler   31 802 340  31 802 340

Omløpsmidler
Fordringer  2017 2016
Andre kortsiktige fordringer    0 795 059
Sum fordringer   0 795 059
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Bankinnskudd, kontanter o.l 
Bankinnskudd, kontanter o .l .  3  1 443 435 251 928
Sum bankinnskudd, kontanter o.l   1 443 435 251 928
 
Sum omløpsmidler   1 443 435 1 046 987
 
Sum eiendeler   33 245 775 32 849 327

EGENKAPITAL OG GJELD 

Egenkapital
Innskutt egenkapital  2017 2016
Aksjekapital  4,5  100 000  100 000
Sum innskutt egenkapital   100 000  100 000
 
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital  5  32 306 186 31 715 821
Sum opptjent egenkapital   32 306 186  31 715 821
 
Sum egenkapital   32 406 186  31 815 821

 
Gjeld
Avsetning for forpliktelser  2017 2016
Utsatt skatt  2  516 189  673 290
Sum avsetning for forpliktelser   516 189  673 290
 
Annen langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld  9 375 0
Betalbar skatt  2  314 025  360 216
Sum kortsiktig gjeld   323 400  360 216
 
Sum gjeld   839 589  1 033 506
 
Sum egenkapital og gjeld   33 245 775  32 849 327

Trondheim 
Styret i Risvollan Eiendom AS

 Egil Burkeland Henriette Hoelseter Kvam Kari Morken
 Styreleder Daglig leder Varamedlem
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Årsregnskapet er satt opp i samsvar med 
regnskapsloven og god regnskapsskikk for 
små foretak.

Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på 
leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres 
etter hvert som de er levert.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er 
klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler 
er vurdert til anskaffelseskost. Omløpsmidler 
og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster 
som forfaller til betaling innen ett år etter 
balansedagen, samt poster som knytter seg 
til  varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes 
til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt 
virkelig verdi.

Fordringer klassifiseres som omløpsmidler 
hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. 
For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. 
Første års avdrag på langsiktige fordringer  og 
langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som 
omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Enkelte poster er vurdert etter andre regler. 
Postene det gjelder vil være blant de postene 
som omhandles nedenfor.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er opp-
ført i balansen til pålydende etter fradrag for 
avsetning til forventet tap. Avsetning for  tap 
gjøres på grunnlag av individuelle  vurderinger
av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det 
for øvrige kundefordringer en uspesifisert 
avsetning for å dekke antatt tap.

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter
både periodens betalbare skatt og endring i 
utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med 23 %
på grunnlag av de midlertidige forskjeller 
som eksisterer mellom regnskapsmessige og 
skatte messige verdier, samt eventuelt lignings-
messig underskudd til fremføring ved utgangen
av regnskapsåret. Skatteøkende og skatte-
reduserende midlertidige forskjeller som 
reverserer eller kan reversere i samme periode
er utlignet og nettoført.

Noter



35
Risvollan Eiendom AS

Note 1 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm
Lønnskostnader  2017 2016
Lønninger   19 000  19 000
Arbeidsgiveravgift  2 679 2 679
Pensjonskostnader  0  0
Andre ytelser  0 0
Sum   21 679  21 679
 
Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret  0 0

Ytelser til ledende personer  Daglig leder Styret
Styrehonorar  0 19 000
Sum  0 19 000

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter.

OTP
Selskapet har ikke ansatte så det har ikke vært nødvendig å tegne lovpålagt tjenestepensjonsordning 
etter lov om obligatorisk tjenestepensjon .

Revisor
Kostnadsført honorar til revisor for 2017 utgjør kr 36 875,- inkl .mva .

Lovpålagt revisjon 31 250
Andre tjenester 5 625 
Sum honorar til revisor 36 875 

Note 2 Skatt
Årets skattekostnad  2017 2016

Resultatført skatt på ordinært resultat:
Betalbar skatt  314 025 360 216
Endring utsatt skatt  - 157 101 - 203 390
Skattekostnad ordinært resultat  156 924 156 826

Skattepliktig inntekt:
Ordinært resultat før skatt 747 289 739 517
Permanente forskjeller 73 0
Endring i midlertidige forskjeller 561 076 701 345
Skattepliktig inntekt  1 308 438 1 440 862

Betalbar skatt i balansen:
Betalbar skatt på årets resultat 314 025 360 216
Sum betalbar skatt i balansen  314 025 360 216

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt 
skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:

   2017 2016 Endring

Gevinst- og tapskonto 2 244 300 2 805 376 561 076
Sum 2 244 300 2 805 376 561 076
Utsatt skatt (23 % / 24 %) 516 189 673 290 157 101
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Note 3 Bankinnskudd
  2017 2016
Bundne skattetrekksmidler  0 0

Note 4 Antall aksjer, aksjeeiere 
 Antall Pålydende Balanseført
Ordinære aksjer  400  250 100 000

Selskapets aksjonærer pr.31.12.2017 er Risvollan Borettslag, som eier 100% av aksjene.
Selskapet har en aksjeklasse og alle aksjer har lik stemmerett.

Note 5 Egenkapital
  Aksjekapital Overkurs Annen egenkapital Sum egenkapitel
Pr . 01 .01 100 000 0 31 715 821 31 815 821
Årets resultat   590 365 590 365
Pr. 31.12 100 000 0 32 306 186 32 406 186

Note 6 Mellomværende med selskap i samme konsern
Fordringer  2017 2016
Langsiktige fordringer  31 802 340 31 802 340

Transaksjoner med morselskapet  2017 2016
Renteinntekter fra selskap i samme konsern  795 058 795 058

Selskapet har ytt lån på kr 31 802 340 til Risvollan Borettslag, som eier 100% av aksjene i Risvollan 
Eiendom AS. Lånet Har oppstått i 2014 og 2015, og er gitt i forbindelse med oppføring av nytt driftsbygg 
som eies av Risvollan Borettslag. Tilbakebetaling og renteberegning skjer ihht avtale. Fordringen forfaller 
senere enn ett år etter utgangen av regnskapsårets slutt.
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Uavhengig revisors beretning 
Til generalforsamlingen i Risvollan Eiendom AS 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Risvollan Eiendom AS' årsregnskap som består av balanse per 31. desember 
2017, 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 selskapets 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 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 selskapet 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. 

Annen informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av årsberetning, 
men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.  

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi 
attesterer ikke den andre informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon 
med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom annen 
informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller 
hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.  

Dersom vi konkluderer med at den andre informasjonen inneholder vesentlig 
feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (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 
internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Revisjonsberetning
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Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets 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 med revisjonen 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 regnskapet, 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 
selskapets 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 regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, 
og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold 
som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi 
konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i 
revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i 
regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi 
modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på 
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revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende 
hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, 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 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 selskapets regnskapsopplysninger i samsvar 
med lov og god bokføringsskikk i Norge. 

 
Trondheim, 11. april 2018  
BDO AS  

 
Kristin By Farstad  
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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