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Gildi Búseta
Öryggi

Almennt um starfið og aðstæður á árinu 2016
Árið 2016 var
sérstaklega
gott ár hjá
Búseta. Undanfarin ár hafa
við
tryggjum
félagsmönnum
flestir þættir í rekstri
Búseta með
verið farsælir
og áætlanir gengið
öryggi
fyrirhyggju
og eftir
í framkvæmdum.
Stöðug
og
vaxandi
eftirspurn
er
eftir
íbúðum
heiðarleika, aðhaldssemi og
félagsins og sala nýrra íbúða á árinu gekk vel. Það sem af er árinu
gagnsæi í vinnubrögðum
2017 eru nýjar eignir nánast uppseldar. Það hefur því verið mikið
að gera á öllum vígstöðvum í rekstri félagsins og starfsfólk okkar
staðið sig með mikilli prýði að leysa verkefnin.
Metfjölgun félagsmanna og mikil sala
Þessi góða sala og metfjölgun félagsmanna sýnir áhuga fólks á
félaginu og ljóst að margir bíða eftir nýjum eignum. Félaginu
hefur þannig tekist að ná til stærri hóp fólks með breiðari og fjölbreyttari skírskotun. Félagsmaðurinn kemur úr ólíkum áttum og
þarfir hans eru síbreytilegar og mismunandi. Á árinu fjölgaði um
750 manns í félaginu sem er metfjölgun frá upphafi og var fjöldi
félagsmanna um áramót 4305. Ástæðurnar eru eflaust margar en
við höfum sjaldan boðið uppá svona margar íbúðir og fleiri eru á
teikniborðinu. Þetta staðfestir áherslu síðustu ára að það þarf að
tryggja ákveðið framboð íbúða og ekki síst breidd í vöruúrvalinu. Einnig hjálpar batnandi efnahagsástand sem kemur hreyfingu á fasteignamarkaðinn og fólk í stærri eignum er farið að geta
selt og vill minnka við sig.
Félagið hefur verið gagnrýnt fyrir að eignirnar séu dýrar en
niðurstöðutölur á framkvæmdakostnaði sýnir að félagið er að
byggja á hagstæðum kjörum. Sé horft til íþyngjandi og aukinna
krafna í byggingareglugerð og þeirra miklu gæða sem félagið er
að skila í fallegu húsi í Smiðjuholti þá teljum við okkur vera að
skila mjög góðri niðurstöðu fyrir félagið og félagsmenn í heild.
Það hefur ávallt verið þannig að fólki finnst nýjar eignir dýrar.
Mikilvægt er að átta sig á að félagið niðurgreiðir ekki eignir.
Framkvæmdum fylgir ákveðin áhætta og eignir eru seldar út
frá hóflegu markaðsverði þar sem allir félagsmenn njóta ávinnings. Almennur félagsmaður í formi sterkara og betra félags og
kaupandinn í verði sem er undir markaðsverði sambærilegra nýrra eigna á viðkomandi svæði.
Á árinu 2016 voru seldir 92 búseturéttir, þar af 58 nýir. Það
heyrir til undantekninga ef hjá okkur er tóm íbúð, eldri réttir

Frelsi

við stuðlum að frelsi íbúa með
fjölbreyttu úrvali íbúða, lágum
skiptikostnaði, íbúalýðræði og
reglulegu viðhaldi eigna

Framsýni

við vinnum að hagsmunum
félagsmanna í nútíð og framtíð
með hagkvæmni, fjölbreytni,
gæði og umhverfisvitund að
leiðarljósi
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hreyfast litið og eru margir um hvern sem boðinn er til sölu.
Lauslega má ætla að tæplega 90-110 nýir búseturéttir verði seldir á árinu 2017, flestir í Einholti/Þverholti en einnig í raðhúsi
við Ísleifsgötu og mögulega byrjum við að selja 20 íbúðir við
Skógarveg 16. Sala á íbúðum í Keilugranda og Árskógum býður
líklega nýs árs en þær íbúðir verða einfaldari að gerð og minni
en þær sem eru í Einholti/Þverholti. Nokkur þensla er á framkvæmdamarkaði og mun það óhjákvæmilega hafa áhrif á verð
eigna en ekki er að fullu samið um allar nýframkvæmdir.
Fjármögnun á markaði í fyrsta sinn
Á árinu var einnig brotið blað í sögu félagsins þegar langtímalán
voru tekin á markaði, með aðstoð Landsbréfa, fyrir vel á sjötta
milljarð króna þar sem seldar nýbyggingar voru fjármagnaðar
og Leigufélag Búseta endurfjármagnað á hagstæðum kjörum.
Fyrir var lánsloforð til vara frá Landsbankanum en það hefur
verið markmið okkar að reyna lækka vaxtakostnað á lánum félagsins sem tókst núna. Nú hefur ísinn verið brotinn og verkefnið
heldur áfram. Í aðdraganda fjármögnunarinnar var meðal annars
leitað til til lánshæfismatsfélagsins Reitunar til að fá hlutlaust áliti
á rekstri en algengt er að langtímafjárfestar líkt og lífeyrissjóðir
nýti sér mat þeirra aðila. Það var því mjög ánægjulegt að sjá
gott lánshæfismat sem var hærra en sumra bæjarfélaga hér á höfuðborgarsvæðinu og þannig hlutlausa staðfestingu á góðri rekstrarstöðu félagsins.
En það er ekki bara aukinn áhugi fólks og sala á búseturéttum
sem hefur gengið vel ásamt fjármögnun. Á liðnu ári hefur
markaðsverð fasteigna einnig hækkað um 16% sem hefur sterk
jákvæð bókhaldsleg áhrif á reikninga félagsins. Vænta má sambærilegrar þróunar fyrir árið 2017. Eiginfjárstyrkur þess er nú
með eindæmum góður, eða um 30%. Þetta er jafnframt mikilvægur varnagli fyrir fasteignafélag sem horfir til langs tíma, er
rekið án hagnaðarsjónarmiða og setur öryggi íbúa sinna í fyrsta
sæti. Þetta veitir öryggi fyrir búseturétthafa og lánveitendur.
Fasteignamarkaðir hækka en þeir lækka einnig í takt við hagsveiflur og ytri skilyrði. Sterk eigið fé og góð sjóðstaða opnar einnig
leið fyrir félagið að lána fyrir kaupum á búseturétti á hagstæðari
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Ár vaxtar
og framfara
Árið 2016 var sérstaklega gott ár hjá Búseta. Undanfarin
ár hafa flestir þættir í rekstri Búseta verið farsælir og
áætlanir gengið eftir í framkvæmdum. Stöðug og vaxandi
eftirspurn er eftir íbúðum félagsins og sala nýrra íbúða á
árinu gekk vel. Það sem af er árinu 2017 eru nýjar eignir
nánast uppseldar. Það hefur því verið mikið að gera á öllum
vígstöðvum í rekstri félagsins og starfsfólk okkar staðið
sig með mikilli prýði í að leysa verkefnin.

Metfjölgun félagsmanna og mikil sala
Þessi góða sala og metfjölgun félagsmanna sýnir áhuga
fólks á félaginu og ljóst er að margir bíða eftir nýjum
eignum. Félaginu hefur þannig tekist að ná til stærri hóps
fólks með breiðari og fjölbreyttari skírskotun. Félagsmenn koma úr ólíkum áttum og þarfir þeirra eru síbreytilegar og mismunandi. Á árinu fjölgaði um 750 manns
í félaginu en það er metfjölgun frá upphafi og var fjöldi
félagsmanna um áramót 4305. Ástæðurnar eru eflaust
margar en við höfum sjaldan boðið upp á svona margar
íbúðir og eru fleiri á teikniborðinu. Þetta staðfestir áherslu
síðustu ára um að tryggja þarf ákveðið framboð íbúða og
ekki síst breidd í vöruúrvalinu. Einnig hjálpar batnandi
efnahagsástand sem kemur hreyfingu á fasteignamarkaðinn þannig að fólk í stærri eignum sem vill minnka við sig
er farið að geta selt.
Félagið hefur verið gagnrýnt fyrir að eignirnar séu dýrar
en niðurstöðutölur á framkvæmdakostnaði sýna að
félagið er að byggja á hagstæðum kjörum. Sé horft til
íþyngjandi og aukinna krafna í byggingareglugerð og
þeirra miklu gæða sem félagið er að skila í fallegu húsi í
Smiðjuholti þá teljum við okkur vera að skila mjög góðri
niðurstöðu fyrir félagið og félagsmenn í heild. Það hefur
ávallt verið þannig að fólki finnst nýjar eignir dýrar.
Mikilvægt er að átta sig á að félagið niðurgreiðir ekki eignir.
Framkvæmdum fylgir ákveðin áhætta og eignir eru seldar

út frá hóflegu markaðsverði þar sem allir félagsmenn njóta
ávinnings. Hinn almenni félagsmaður í formi sterkara og
betra félags og kaupandi búseturéttarins í verði sem er
undir markaðsverði sambærilegra nýrra eigna á viðkomandi
svæði.
Á árinu 2016 voru seldir 92 búseturéttir, þar af 58 nýir.
Það heyrir til undantekninga ef hjá okkur er tóm íbúð,
eldri réttir hreyfast litið og eru margir um hvern sem
boðinn er til sölu. Lauslega má ætla að tæplega 90-110 nýir
búseturéttir verði seldir á árinu 2017, flestir í Smiðjuholti
en einnig í raðhúsi við Ísleifsgötu og mögulega byrjum
við að selja 20 íbúðir við Skógarveg 16. Sala á íbúðum
við Keilugranda og Árskóga býður líklega nýs árs en þær
íbúðir verða einfaldari að gerð og minni en þær sem eru í
Smiðjuholti. Nokkur þensla er á framkvæmdamarkaði og
mun það óhjákvæmilega hafa áhrif á verð eigna en ekki er
að fullu samið um allar nýframkvæmdir.

Fjármögnun sótt á markað í fyrsta sinn
Á árinu var einnig brotið blað í sögu félagsins þegar
langtímalán voru tekin á markaði, með aðstoð Landsbréfa,
fyrir vel á sjötta milljarð króna þar sem seldar nýbyggingar
voru fjármagnaðar og Leigufélag Búseta endurfjármagnað
á hagstæðum kjörum. Fyrir var lánsloforð til vara frá
Landsbankanum en það hefur verið markmið okkar að
reyna að lækka vaxtakostnað á lánum félagsins sem tókst
núna. Nú hefur ísinn verið brotinn og verkefnið heldur
áfram. Í aðdraganda fjármögnunarinnar var meðal annars
leitað til lánshæfismatsfélagsins Reitunar til að fá hlutlaust áliti á rekstri en algengt er að langtímafjárfestar líkt
og lífeyrissjóðir nýti sér mat slíkra aðila. Það var því mjög
ánægjulegt að sjá gott lánshæfismat sem var hærra en
sumra bæjarfélaga hér á höfuðborgarsvæðinu og um leið
hlutlausa staðfestingu á góðri rekstrarstöðu félagsins.
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En það er ekki bara aukinn áhugi fólks, sala á búseturéttum
og fjármögnun sem hafa gengið vel. Á liðnu ári hefur
markaðsverð fasteigna einnig hækkað um 28% sem hefur
sterk jákvæð bókhaldsleg áhrif á reikninga félagsins. Vænta
má sambærilegrar þróunar fyrir árið 2017. Eiginfjárstyrkur
félagsins er nú með eindæmum góður, eða um 30%. Þetta
er jafnframt mikilvægur varnagli fyrir fasteignafélag sem
horfir til langs tíma, er rekið án hagnaðarsjónarmiða og
setur öryggi íbúa sinna í fyrsta sæti. Þetta veitir öryggi fyrir
búseturétthafa og lánveitendur.
Fasteignamarkaðir hækka en þeir lækka einnig í takt
við hagsveiflur og ytri skilyrði. Sterkt eigið fé og góð
sjóðsstaða opnar einnig leið fyrir félagið til að lána fyrir
kaupum á búseturétti á hagstæðari kjörum en einstaklingur
fær í banka. Fyrir leikmann er mikilvægt að átta sig á að
sterk eiginfjárstaða félagsins byggir á verðmati fasteigna
sem bókfærðar eru sem tekjur rekstrarársins. Það þýðir
hins vegar ekki að félagsmenn hafi verið ofrukkaðir eða
að þarna sé um aðgengilegan sjóð. Á einföldu máli þá eru
eignirnar verðmeiri en það viðbótar verðmat verður ekki
innleyst nema með sölu eigna eða lántöku. Ef tekin eru lán
til að auka handbært fé þarf að auka greiðslubyrði.

Að þekkja tilgang sinn.
Með ofangreindar niðurstöður er gott að rýna í félagið
Búseta og eðli þess. Félagið þarf sífellt að spyrja sig
gagnrýnna spurningar um tilgang sinn. Búseti er ekki
leigufélag í hefðbundnum skilningi þess orðs. Búseti er
þátttökufélag í eigu félagsmanna sjálfra. Búseturétthafi
tekur eigin áhættu með kaupum á búseturétti og lækkar
þannig mánaðarlegar greiðslur sínar. Hann hefur meiri
réttindi en leigutaki og einnig meiri skyldur. Segja má að
hann kaupi hluta og leigi hluta af sjálfum sér sem eigandi
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félagsins. Í þessu ljósi er mikilvægt að hann fylgist vel með
gangi og þróun mála. Rekstur félagsins á þannig að snúast
um hag allra félagsmanna til langs tíma en ekki einungis fárra
– það er á þessum grunni sem Búseti og sambærileg félög á
norðurlöndunum selja búseturétt, á hóflegu markaðsverði
út frá þeim gæðum sem viðkomandi félagsmaður kaupir.
Þannig er eðlilegt að ný íbúð kosti meira en gömul. Stór
meira en lítil og íbúð miðsvæðis meira en íbúð í úthverfi.
Með þeim hætti nýtur heildin ávinnings en ekki einungis
fáir sem kaupa nýja eign – það lítum við á sem sannvirði
fyrir heildina með ávinning af félagsaðildinni. Útdeiling
þeirra gæða sem viðkomandi kaupir í formi búseturéttar
á öðru verðmati er erfitt að færa rök fyrir og væri í eðli
sínu mismunun milli félagsmanna. Framkvæmdum fylgir
ávallt einhver áhætta og með þessum hætti er bætt fyrir
hana. Þetta er sérstaklega mikilvægt í því ljósi að eignir og
skuldir félagsins eru reknar sem ein heild en ekki stakar
sjálfstæðar rekstrareiningar með sjálfstæða áhættu líkt
og þekkist erlendis.
En hver er hagur félagsmanna? Til hvers var Búseti
stofnaður og hvernig þjónar hann markmiðum sínum?
Þetta eru lykilspurningar félagsins. Svörin kunna að vera
mismunandi og breytast. Það sýnir reynslan erlendis frá
og stundum er hún erfið. Á áttunda og níunda áratugi
síðustu aldar var fasteignakreppa á norðurlöndunum og
fóru mörg íbúðafélög á hliðina. Hluti af ástæðunni var
sú að þau höfðu í mörg ár selt íbúðir á kostnaðarverði
með tilheyrandi áhættu fyrir heildina. Þegar gaf á bátinn
var lítið svigrúm og félög fóru á hausinn. Það verður
að vera hóflegur afgangur af sölu búseturéttar umfram
kostnaðarverð fasteignarinnar. Eigið fé verður að vera
sterk til að þola áföll.

Ég hef oft tekið þá samlíkingu að Búseti sé eins og stórt
heimili. Ábyrgð okkar sem stýrum er mikil. Það þarf að
gæta að áhættustýringu og öryggi búseturétthafa sem
margir hverjir hafa bundið allt sitt eigið fé í fasteignum
félagsins. Þessir eigendur búseturéttar trúa og treysta
félaginu.
Tilgangur félagsins er að útvega félagsmönnum öruggt
húsnæði á hagstæðu verði, en einnig að reka fasteignina
og viðhalda til langs tíma án hagnaðarsjónarmiða en um
leið á sjálfbæran hátt. Tilgangur þess er einnig að auðvelda
kaup og lágmarka útborgun, lækka fjármagnskostnað,
auka aðgengi að þjónustu og minnka áhættu af viðhaldi
og óvæntum áföllum í greiðslubyrði. Starfsfólk og stjórn
Búseta hafa unnið ötullega að framþróun í þessum efnum
á liðnu ári. Fyrir utan fyrrnefnda fjármögnun á markaði
má nefna að kaupleiðum nýrra búseturétta var fjölgað til
að mæta stærri hópi félagsmanna en í því felst að Búseta
lánar sjálfur í fyrsta sinn kaupendum hluta búseturéttar.
Verkefni félagsins eru sífellt að þróast og breytast. Viðhald

og endurnýjun eldri eigna verður sífellt meira um leið og
við reynum að nota reynsluna af eldri byggingum inn í
fasteignaþróun og kröfulýsingar. Starfsmönnum fjölgar og
verkefnin einnig.
Þar sem ég mun nú fljótlega ljúka störfum fyrir félagið vil ég
nota tækifærið til að þakka fyrir samfylgdina og góð kynni
við fjölmarga búseturétthafa, félagsmenn og starfsmenn.
Ég hef nú fylgt félaginu allt frá því ég keypti búseturétt
árið 2000 og tók þá strax þátt í húsfélagsstörfum. Ég
starfaði síðan í aðalstjórn frá 2002 til 2005. Frá því í janúar
2006 hef ég starfað sem framkvæmdastjóri Búseta, nú vel
á tólfta starfsár. Mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan
þá. Félagið er í dag stærra og sterkara en nokkru sinni fyrr.
Hér á næstu síðum gefur að líta ítarlegri og betri árskýrslu
en áður hefur verið. Framtíðin er góð fyrir félagið en við
sköpum framtíðina. Leggjum okkur fram um að styðja
heildina og standa saman, fylgjumst með og tökum þátt
því við eigum félagið saman.

Gísli Örn Bjarnhéðinsson
Framkvæmdastjóri
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Starfsemi og
stjórnskipulag Búseta
Kjarninn í starfsemi Búseta er að bjóða félagsmönnum sínum fjölbreytt, öruggt
og hagkvæmt húsnæði. Á hverjum tíma vinna starfsmenn Búseta að rekstri og
viðhaldi núverandi íbúða félagsins og þjónustu við þá félagsmenn sem í þeim búa.
Um leið er horft til framtíðar og unnið ötullega að ábyrgum vexti og viðgangi
félagsins með uppbyggingu nýrra íbúða og kynningu á félagsformi Búseta. Stjórn
Búseta og framkvæmdastjóri markar þá stefnu sem unnið er eftir hverju sinni sem
framkvæmdastjóri og starfsmenn hrinda svo í verk.
Dagleg störf starfsmanna Búseta eru fjölbreytt en í stórum dráttum skiptast verkefnin
á þrjú meginsvið: Fjármál og rekstur, viðhaldsþjónustu og þróun og nýframkvæmdir.

FJÁRMÁL & REKSTUR
Fjárstýring
Reikningshald
Fjárhagsáætlanir
Húsfélagaþjónusta
Þjónustuver

Fjárstýring viðhaldsverka
Verkbókhald

Sala og markaðsmál
Fjárstýring nýframkvæmda
Verkbókhald

FRAMKVÆMDASTJÓRI
& STJÓRN
ÞRÓUN &
NÝFRAMKVÆMDIR

VIÐHALDSÞJÓNUSTA

Viðhaldsverkefni
Úttektir & ástandsskoðanir
Verkstýring
Eftirlit
Viðhaldsáætlanir
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Útboðs- og samningamál
Efnisinnkaup
Forskriftir og staðlar

Þarfagreining
Hönnun
Hönnunarstýring
Verkáætlanir
Framkvæmdastýring
Eftirlit

Stjórn og framkvæmdastjóri: Jón Hreinsson, Gunnlaugur Magnússon, Hildur Mósesdóttir, Jón Ögmundsson, Jónína Lárusdóttir, Helga Egla Björnsdóttir,
Gísi Örn Bjarnhéðinsson, Finnur Sigurðsson.

Stjórn Búseta 2016
Jón Ögmundsson, formaður – kosinn til eins árs í senn
Finnur Sigurðsson – til 2018
Helga Egla Björnsdóttir – til 2017
Jón Hreinsson – til 2018
Jónína Lárusdóttir – til 2017
Varamenn stjórnar
Hildur Mósesdóttir – til 2018
Gunnlaugur Magnússon – til 2017
Endurskoðandi
Hólmgrímur Bjarnason, löggiltur endurskoðandi Deloitte ehf.

Starfsmenn Búseta 2016
Birna Andrésdóttir • Gjaldkeri og sölufulltrúi
Eiríkur Bjarnar Kjartansson • Viðhaldsþjónusta
Erla Símonardóttir • Fjármálastjóri
Gísli Örn Bjarnhéðinsson • Framkvæmdastjóri
Guðrún Ingvarsdóttir • Forstöðumaður þróunar og nýframkvæmda
Hafsteinn K. Halldórsson • Forstöðumaður viðhaldsþjónustu
Halldór Ellertsson • Skoðunarmaður fasteigna og viðhaldsþjónusta
Hlynur Örn Björgvinsson • Tækni- og gæðastjóri
Íris Margrét Valdimarsdóttir • Sölustjóri
Jóhanna Bragadóttir • Sérfræðingur fjármálasviði
Lára Inga Ólafsdóttir • Bókari
Sigríður Ólafsdóttir • Arkitekt og hönnunarstjóri Smiðjuholts
Søren Petersen • Viðhaldsþjónusta		
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Félagsmenn
2016
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*Við árslok

Laga- og starfsrammi
Lög um fjöleignarhús
Formreglur vegna
ákvarðana í húsfélögum

Reglur, verklag
og hefðir

Lög um húsaleigu

Samþykktir Búseta

Lög um húsnæðissamvinnufélög

Lög um samvinnufélög

Búseti er hússnæðissamvinnufélag og sem slíkt starfar
það undir sérstökum lögum um húsnæðissamvinnufélög
nr. 66/2003 auk annarra almennra laga er snúa að rekstri
fyrirtækja. Ef ráð þrýtur taka við lög um samvinnufélög.
Félagið setur sér síðan samþykktir og þar mótast starfið
af reglum og verklagi sem mótast svo af stjórn og á
félagsfundum. Leigufélag Búseta er einkahlutafélag og er í
100% eigu Búseta hsf.

Mikilvæg sjónarmið í lögunum og starfi Búseta:
• Samvinnufélagsformið er í eðli sínu þátttökufélag.
Búseturétthafi kaupir búseturétt sem er eiginfjárþátttaka
hans í fjármögnun fasteignar. Í því liggur hans áhætta
og hann selur síðan réttinn til annars félagsmanns þegar
honum hentar.
• Búseti hsf. hefur skuldajöfnunarrétt á skuldum búseturétthafans ef hann er í vanskilum með gjöld sín, þannig er
tryggt að afskriftir félagsins vegna einstaka rétthafa eru svo
til engar.
• Félagið er í eigu allra félagsmanna, þ.e. búseturétthafa
sem og almennra félagsmanna sem ekki eiga búseturétt.
• Búseturétturinn er skráður sem eign á skattframtal

rétthafa en fasteigninni er þinglýst á nafn Búseta.
Andvirði réttarins er aðfararhæft verði gert fjárnám hjá
búseturétthafa eða ef hann verður gjaldþrota. Búseti hsf á
forgang á kröfur í slíkum tilfellum.
• Mánaðarlegt búsetugjald sem búseturétthafi greiðir
byggir á undirliggjandi lánagrunni og föstum kostnaðarliðum eins og tryggingum, fasteignagjöldum, viðhaldi og
hússjóðsgjöldum. Fastir kostnaðarliðir geta hækkað og
lækkað, svo sem fasteignagjöld og hússjóður og þannig
getur gjaldið breyst.
• Félagið er rekið án hagnaðarsjónarmiða með sjálfbærni
að leiðarljósi. Félagið niðurgreiðir ekki íbúðir og nýjar
eignir eru seldar út frá gæðum á hóflegu markaðsverði
þannig að heildin njóti ávinnings.
• Um ábyrgð á viðhaldi gildir í stórum dráttum að
Búseti hsf ber ábyrgð á ytra viðhaldi fasteignar. Húsfélagið
ber ábyrgð á sameign eins og stigahúsi, lyftu, lóð og
bílageymslu/plani. Búseturétthafi ber ábyrgð á viðhaldi
íbúðar.
• Í hverju húsi er starfandi búsetufélag (húsfélag) sem
íbúar bera ábyrgð á.
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Nýjar áskoranir
í viðhaldsmálum

Viðhald núverandi eigna Búseta er einn af stærstu þáttum
í rekstri félagsins ásamt þjónustu við íbúa. Með fjölgun
íbúða og hækkandi aldri húsa félagsins verður þetta
verkefni sífellt stærra og mikilvægara. Viðhaldsjóður
Búseta er samtryggingarsjóður sem allir rétthafar borga í en
honum er ætlað að mæta eðlilegu viðhaldi og skilgreindri
endurnýjun eigna félagsins.
Í viðhaldssjóð er greitt samkvæmt brunabótamati fasteignar eða verðmæti eignar og breytist greiðslan með aldri
eignar. Greiðslan getur einnig verið breytileg eftir tegund
eignar þar sem hver íbúð í stóru fjölbýli borgar hlutfallslega
minna en t.d. raðhús enda skiptast yfirborðsfletir á fleiri
íbúa eftir því sem húsið er stærra. Yfirborðsfletir fasteigna
eru þeir fletir sem mest mæðir á í glímunni við veðuröflin,
sem þó hafa alltaf betur að lokum.
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Greiðslur í viðhaldssjóð eiga að jafnaði að duga fyrir
hefðbundnu utanhússviðhaldi, sem og skilgreindum
grunnkerfum og innviðum húss. Heimilt er að fjármagna
sérstaklega, með viðbótarláni, stórar viðhaldsframkvæmdir
sem hækka þá mánaðarlega greiðslu íbúa. Þetta er þó
einungis gert við sölu búseturéttar í eldri íbúð og/eða
þegar búseturétthafi óskar eftir endurnýjun umfram það
sem viðhaldssjóður stendur straum af.

Ytri viðhaldskostnaður deilist á fleiri í fjölbýli en í sérbýli

Almennt má segja að í slíkum tilvikum sé lánahluti
mánaðargjalds jafnframt orðinn lágur m.t.t. til gæða og
verðmætis eignarinnar og því sé um eðilegt endurmat að
ræða. Ætla má að standsetning hefðbundinnar íbúðar frá
grunni kosti á bilinu 4-6 milljónir króna en slík framkvæmd
rúmast ekki innan viðhaldssjóðsins.

Samspil milli greiðslu og aldurs húss í ytri
viðhaldssjóð
Almenn þróun kostnaðar vegna viðhalds utanhúss er
næstum línuleg þrepahækkun. Á ákveðnu árabili er þörf
á viðgerðum og endurmálun byggingarhluta allan líftíma
hans. Gluggar eru t.d. endurmálaðir á 5 til 7 ára fresti, eða
þar til komið er að endurnýjun á gleri, fagi, hluta timburs
eða jafnvel endurnýjun á glugganum öllum í lok líftíma
hans. Lengst af hafa greiðslur í ytri viðhaldssjóð verið
rýmri en útgjöld en undanfarin ár hefur útstreymið verið
að aukast. Helstu viðhaldverkefni hafa verið viðgerðir
og endurmálun með nokkrum undantekningum þar sem
byggingarhlutar hafa verið endurnýjaðir eins og þakjárn,
gler í gluggum, gluggar og neysluvatnslagnir.
Greiðslur í viðhaldssjóð munu á næstu misserum taka
minniháttar breytingum samfara endurskoðun og rýni
á viðhaldsþörf. Endurskoðunin tekur fyrst og fremst

Fjölbýli >10 íbúðir

mið af tveimur þáttum sem eru aldur eignanna og stærð.
Þannig verða íbúðir flokkaðar í þrjá lykilflokka. Flokkarnir
endurspegla þá staðreynd að stór hús kosta minna í
viðhaldi, miðað við hverja íbúð, en lítil hús. Í raðhúsi
þjónar þakið einni íbúð en í fjölbýli mörgum. Eignirnar eru
þannig flokkaðar í eftirfarandi flokka eftir stærð hjúpflatar
húsa og fjölda íbúða.
Flokkur 1.
0,5-1,0% af brunabótamati fyrir stærri fjölbýli, fleiri en 10
íbúðir. Hjúpflötur deilist á fleiri íbúðir.
Flokkur 2.
0,75-1,5% af brunabótamati fyrir minni fjölbýli, færri en
10 íbúðir. Hjúpflötur deilist á færri íbúðir af því leiðir
hærri viðhaldskostnaður á hverja íbúð.
Flokkur 3.
1,0-2,0% af brunabótamati, raðhús 2-4 íbúðir, deilist á fáar
íbúðir af því leiðir hæstur viðhaldskostnaður á hverja íbúð.
Línuritið sýnir hvernig hlutfall af brunabótamati eykst
með árunum fyrir mismunandi flokka. Þá styrkist ytri
viðhaldssjóður til móts við aukinn viðhaldskostnað.

Fjölbýli <10 íbúðir

		

Sérbýli

Þróun greiðslu í ytri viðhaldssjóð eftir aldri og tegund húsnæðis
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Ný verkefni viðhaldssjóðs – nýjar áskoranir
Viðhaldsjóðurinn stendur einnig straum af bilunum og
göllum í fasteignum. Húsin okkar eru eins og önnur
mannanna verk misgóð og endurspegla byggingarhefð
og þær aðferðir sem almennt eru í gangi á hverjum tíma.
Væntanlega hafa fáir misst af þeirri auknu umfjöllun um
myglu sem komið hefur upp og því miður hefur Búseti
einnig orðið að taka á slíkum málum þó í óverulegum mæli.
Óhætt er samt að segja að fasteignum Búseta sé almennt
betur við haldið en tíðkast á almennum markaði og hafa
úttektir staðfest það.
Engu að síður má ætla að á næstu árum muni slíkum
tilfellum fjölga og er í því samhengi m.a. stefnt á endurnýjun
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flestra eldri baðherbergja við næstu íbúaskipti. Margt er
enn á huldu varðandi alvarleika myglu og rakaskemmda
í íbúðarhúsnæði en mikilvægt er fyrir félagið að sinna
því af festu með reglulegu og ábyrgu viðhaldi. Það er
þó svo að íbúar bera einnig sjálfir töluverða ábyrgð af
innviðum íbúðar, líkt og eigandi á markaði. Rakamyndun
og aðstæður fyrir myglu geta verið af eðlilegum völdum,
t.d. vegna öldrunar ytra byrðis húss. Að sama skapi geta
myglumál einnig komið upp vegna umgengnishátta íbúa
og skorts á viðhaldi þeirra. Því er mikilvægt að viðhaldi
eigna Búseta sé vel sinnt en um leið að íbúar temji sér góða
umgengni, lofti daglega vel úr eigin íbúð og láti vita um
leið og eitthvað bjátar á.

Brot af því besta
hjá viðhaldsdeildinni
2016

894

viðhaldsútköll

77

gluggar
lagfærðir

72

útihurðar lagfærðar

102

ofnar stilltir

2815 m2

útveggir málaðir

5

11.046

m
málaðir gluggakarma

þök endurnýjuð og lagfærð
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16 3. áfangi Smiðjuholts

Fjölbreyttar íbúðir
í uppbyggingu og þróun
Búseti er með fjölbreyttar íbúðir í þróun og uppbyggingu um þessar mundir og er stefnan sú að um
80-100 íbúðir bætist í íbúðasafnið árlega á komandi
árum. Mikil umframeftirspurn hefur verið eftir
íbúðum Búseta um langt skeið og því mikilvægt
að unnið sé markvisst að fjölgun valkosta fyrir
félagsmenn okkar sem eru á öllum aldri og með ólíkar
fjölskylduaðstæður. Þannig muni félagsmenn eiga
valkost um að búa miðsvæðis eða í úthverfi, í fjölbýli
eða sérbýli, í stóru eða litlu húsnæði og með meiri eða
minni íburð í innréttingum, búnaði og aðstöðu.

Á árinu 2016 voru fyrstu íbúðir á Smiðjuholtsreitnum
tilbúnar sem og fyrstu raðhúsaíbúðirnar við Ísleifsgötu
og fjórbýlishús við Laugarnesveg. Alls bættust því 69
nýjar íbúðir í eignasafn Búseta á árinu. Á árunum
2017-2018 munu svo aðrar 153 íbúðir bætast við í
Smiðjuholti og við Ísleifsgötu. Þá er nú unnið að
undirbúningi og hönnun nýbygginga á þremur nýjum
svæðum, við Skógarveg, Keilugranda og Árskóga og
munu 170 nýjar íbúðir verða teknar í notkun á árunum
2019-2020.

2016-18

2019
MEIRA LAGT
Í BÚNAÐ OG
INNRÉTTINGAR
BÍLAGEYMSLA
FYLGIR O.FL.

2016-18

2016
SMIÐJUHOLT

SKÓGARVEGUR

ÍSLEIFSGATA

“Kompakt” sérbýli.
Fullfrágenginn sérgarður
Vandaðar innréttingar
+/-bílskúr

Fjölbýli í Fossvogi
Rúmgóðar íbúðir
Vandaðar innréttingar
Sérstæði í bílageymslu

2019-20

LAUGARNESVEGUR

Fjölbýli í miðborg
Rúmgóðar íbúðir
Vandaðar innréttingar
Sérstæði í bílageymslu
Salur og rúmgóð sameign

Lítið fjölbýli miðsvæðis
Rúmgóðar íbúðir
Vandaðar innréttingar
Sérinngangur

2018-19

ÁRSKÓGAR

Fjölbýli við stofnæðar
“Kompakt” íbúðir
Hófstilltar innréttingar
Sérstæði í bílageymslu

LÁGMARKS
AÐSTAÐA
OG BÚNAÐUR
ÚTHVERFI

KEILUGRANDI

Fjölbýli og sérbýli í vesturbæ
“Kompakt” íbúðir
Hófstilltar innréttingar

MIÐSVÆÐIS

Nýjum íbúðum er ætlað að mæta fjölbreyttri eftirspurn félagsmanna á öllum aldri
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Laugarnesvegur 56
Á liðnum vetri afhenti Búseti fjórar nýjar íbúðir í fjórbýlishúsi við Laugarnesveg 56. Um er að ræða 2ja, 3ja og 5-6
herbergja íbúðir með sérinngangi , ýmist með sérverönd, þakgarði eða svölum. Líkt og í Smiðjuholtinu var hér lagt upp
með fjölbreytni og aðlaðandi yfirbragð bygginga sem falla vel að aðliggjandi byggð.

Eldhús við Ísleifsgötu

Ísleifsgata 2-38
Uppbygging raðhúsa Búseta við Ísleifsgötu er nú langt komin og þegar er flutt inn í helming íbúðanna. Um er að ræða 18
raðhúsaíbúðir alls sem allar eru fimm herbergja ýmist með eða án bílskúrs. Sala á þriðju raðhúsalengjunni fer í gang nú
í júní en síðasta lengjan fer í sölu í árslok. Stefnt er að því að uppbyggingu við Ísleifsgötu verður að fullu lokið haustið
2018.

Horft inn Ísleifsgötu
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1. áfangi Smiðjuholts

Smiðjuholt
Uppbygging 204 íbúða í Smiðjuholti er nú vel á veg komin
og er uppsteypu þriðja og síðasta áfangans að ljúka. Flutt
var inn í 1. áfanga svæðisins á liðnum vetri en þar er um að
ræða alls 60 íbúðir. Í sumar verður svo flutt inn í 60 íbúðir
í 2. áfanga en búseturéttir þar voru auglýstir í sölu í febrúar.
Síðasti áfanginn telur 84 íbúðir og hefst sala á þeim nú í haust
en áætlaðar afhendingar verða vorið 2018. Smiðjuholtið er
stærsta einstaka uppbyggingarverkefni Búseta frá upphafi
og um leið fyrsta stóra uppbyggingarverkefnið miðsvæðis
á höfuðborgarsvæðinu.
Íbúðir í Smiðjuholti eru í fjölbreyttum stærðum og gerðum
enda hefur markmið Búseta verið að íbúðir á reitnum
henti fjölbreyttum hópi fólks á ýmsum æviskeiðum sem og

ólíkum fjölskyldustærðum. Innan reitsins er að finna íbúðir
allt frá studíóíbúðum upp í tveggja hæða sex herbergja
„town-house“ á tveimur hæðum. Þá eru þakíbúðir í
ýmsum stærðum með eigin þakgarði. Allar íbúðirnar eru
ýmist með þakverönd, sérafnotareit við garð eða svölum
og þeim fylgir sér bílstæði í bílakjallara. Mikið hefur verið
lagt upp úr vönduðum frágangi, góðu aðgengi og aðlaðandi
yfirbragði íbúða og útisvæða. Þá eru sameignir sérstaklega
vandaðar og hafa íbúar m.a. aðgang að „laundromati“ og
veislusal sem húsfélagi leigir út. Smiðjuholtinu hefur verið
vel tekið af félagsmönnum og gekk sala 2. áfanga nú í
vor framar vonum og reyndist eftirspurnin mun meiri en
framboðið, sérstaklega eftir smærri íbúðum.

Laundromat

Sameiginlegur salur

Sameiginlegur salur

Eldhús í 4ra herb. íbúð
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Horft að byggingum yfir lýðheilsureit
Mynd: Kanon arkitektar

Keilugrandi
Síðustu misseri hefur Búseti unnið með Reykjavíkurborg
að þróun nýs uppbyggingarreits með 78 íbúðum við
Keilugranda 1, þar sem SÍS og Grýta voru áður til húsa.
Deiliskipulag fyrir íbúðabyggð á reitnum var samþykkt nú
í janúar og hönnun íbúða er farin af stað. Niðurrif eldri
bygginga fer fram um þessar mundir. Við þróun íbúða
á reitnum er einkum horft til þriggja markhópa meðal
félagsmanna Búseta. Í fyrsta lagi verður boðið upp á
smáíbúðir allt frá 35 m2 fyrir þá sem vilja búa í litlu rými
eða eru að fóta sig á húsnæðismarkaðnum. Í öðru lagi

verða rýmri 2ja til 4ra herbergja íbúðir með góðu aðgengi
og í þriðja lagi vel skipulagðar 4 til 5 herbergja sérhæðir.
Byggðin skiptist í fjögur hús, 2ja, 3ja og fimm hæða en milli
þeirra verður að finna aðlaðandi útisvæði og svokallaðan
„Lýðheilsureit“ sem þróaður verður í samvinnu með KR.
Hönnun á Keilugrandanum er komin vel af stað og niðurrif
hafið eins og fyrr segir. Vonir standa til að jarðvinna hefjist
nú í sumar og að fyrstu íbúðir verði afhentar áramótin
2018/2019.

Horft yfir Keilugranda til austurs
Mynd: Kanon arkitektar
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Aðkoma að Skógarvegi

Skógarvegur 16
Við Skógarveg er Búseti að hefja uppbyggingu 20 íbúða fjölbýlishúss á þremur hæðum. Skógarvegurinn er staðsettur
neðst í Fossvoginum á móts við uppbyggingu í Lundi og er svæðið gróið og skjólgott. Allar íbúðirnar verða með
sérinngangi frá svalagangi og með sér bílastæði í opnum bílakjallara. Aðgengi í húsinu verður til fyrirmyndar. Íbúðirnar
verða ýmist 2ja eða 3ja herbergja. Stefnt er að því að hefja jarðvinnu nú í sumar og að flutt verði inn í húsið í árslok 2018.
N

svalagangur/stigahús
90,0 m²
andd.
4,5 m²

geymsla
2,9 m²

geymsla
2,9 m²

andd.
4,5 m²

andd.
4,5 m²

geymsla
2,9 m²

andd.
4,4 m²

geymsla
2,9 m²

geymsla
2,9 m²

andd.
4,5 m²

herbergi
8,6 m²

herbergi
8,6 m²
baðh.
4,4 m²

svefnherb.
11,9 m²

baðh.
4,4 m²

stofa og eldhús
34,5 m²

svefnherb.
11,9 m²

baðh.
4,4 m²
stofa og eldhús
31,2 m²

stofa og eldhús
31,2 m²

svefnherb.
13,0 m²

stofa og eldhús
30,1 m²

svalir
6,8 m²

andd.
4,5 m²

svefnherb.
11,7 m²

baðh.
4,4 m²

stofa og eldhús
31,4 m²

baðh.
4,4 m²
geymsla
2,9 m²

stofa og eldhús
34,5 m²

baðh.
4,4 m²
svefnherb.
15,2 m²

svefnherb.
15,2 m²
geymsla
2,9 m²

svefnherb.
15,2 m²

baðh.
4,4 m²

andd.
4,5 m²

svalir
6,8 m²

svalir
7,0 m²

svalir
7,0 m²

svalir
6,8 m²

svalir
6,8 m²

stofa og eldhús
34,5 m²
herbergi
8,6 m²
svalir
7,1 m²

Grunnmynd 2ja og 3ja herbergja íbúða við Skógarveg

Árskógar 5-7
Við Árskóga mun Búseti reisa um 70 íbúðir í tveimur byggingum en örstutt er frá svæðinu í þjónustu og
almenningssamgöngur í Mjóddinni. Við hönnun íbúðarhúsanna hefur verið lögð áhersla á hagkvæmni og naumhyggju í
innra skipulagi. Íbúðirnar verða allar með sérinngangi frá svalagangi. Þrjár íbúðategundir verða í boði: stúdíóíbúðir, 2ja
herbergja og 3ja herbergja. Stæði í opnum bílakjallara mun fylgja um helmingi íbúðanna og lyftuaðgengi verður í báðum
húsunum. Áætlað er að framkvæmdir hefjist í byrjun árs 2018 og að flutt verði inn í kringum áramót 2019/2020.
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Að meðaltali búa íbúar Búseta ...

9 2

4 11

ár &
í leiguíbúð

ár &
mán
í búseturéttaríbúð
mán

Á árinu 2016 voru ...

58

búseturéttir seldir
í nýbyggingu

34

eldri búseturéttir
seldir nýjum eigendum
22

24

nýir leigusamningar
undirritaðir

42
49

51

12

52

12

90

33

85

207

197
46

8

20
5

141

20
7
1 herb

54
2 herb

3 herb

4 herb

159

Í þróun

153

Í byggingu

213

Leiguíbúðir

606

Búsetabúðir

5 og 6 herb

Íbúðir Búseta

Eignir	
  og	
  eigið	
  fé	
  	
  

2006	
  

2007	
  

2008	
  

2009	
  

2010	
  

2011	
  

2012	
  

2013	
  

2014	
  

2015	
  

2016	
  

Eigin0árhlu6all	
  

16%	
  

14%	
  

30%	
  

11%	
  

8%	
  

15%	
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23%	
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10	
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13	
  

13	
  

15	
  

17	
  

18	
  

21	
  

25	
  

32	
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1,6
02	
  

1,4
01	
  

3,2
03	
  

1,4
01	
  

1,0
01	
  

2,2
02	
  

3,0
03	
  

3,4
03	
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05	
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06	
  

9,4
09	
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  fé	
  (ma	
  kr.)	
  

Eignir	
  (ma	
  kr.)	
  

Eigin0árhlu6all	
  

Eignir og eigið fé
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Áritun óháðs endurskoðanda
Til stjórnar og félagsmanna í Búseta hsf.
Álit
Við höfum endurskoðað meðfylgjandi samstæðuársreikning Búseta hsf. fyrir árið 2016.
Samstæðuársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar, rekstrarreikning, efnahagsreikning, yfirlit um
sjóðstreymi, upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.
Það er álit okkar að samstæðuársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu félagsins á árinu 2016, efnahag
þess 31. desember 2016 og breytingu á handbæru fé á árinu 2016, í samræmi við lög um ársreikninga.
Grundvöllur fyrir áliti
Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Ábyrgð okkar samkvæmt þeim stöðlum
er nánar lýst í kaflanum um ábyrgð endurskoðanda hér að neðan. Við erum óháð Búseta hsf. í samræmi við
settar siðareglur fyrir endurskoðendur á Íslandi og höfum við uppfyllt ákvæði þeirra. Við teljum að við
endurskoðunina höfum við aflað nægilegra og viðeigandi gagna til að byggja álit okkar á.
Ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra á samstæðuársreikningnum
Stjórn og framkvæmdastjóri eru ábyrg fyrir gerð og framsetningu samstæðuársreikningsins í samræmi við
lög um ársreikninga. Stjórn og framkvæmdastjóri eru einnig ábyrg fyrir því innra eftirliti sem nauðsynlegt er
varðandi gerð og framsetningu samstæðuársreikningsins, þannig að hann sé án verulegra annmarka, hvort
sem er vegna sviksemi eða mistaka.
Við gerð samstæðuársreikningsins eru stjórn og framkvæmdastjóri ábyrg fyrir því að meta rekstrarhæfi
Búseta hsf. Ef við á, skulu stjórn og framkvæmdastjóri setja fram viðeigandi skýringar um rekstrarhæfi og
hvers vegna þau ákváðu að beita forsendunni um rekstrarhæfi við gerð og framsetningu
samstæðuársreikningsins, nema stjórn og framkvæmdastjóri hafi ákveðið að leysa félagið upp eða hætta
starfsemi, eða hafi enga aðra raunhæfa möguleika en að gera það.
Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun samstæðuársreikningsins
Markmið okkar er að afla nægjanlegrar vissu um að samstæðuársreikningurinn sé án verulegra annmarka,
hvort sem er af völdum sviksemi eða mistaka og að gefa út áritun sem felur í sér álit okkar.
Nægjanlega vissa er þó ekki trygging þess að endurskoðun framkvæmd í samræmi við alþjóðlega
endurskoðunarstaðla muni uppgötva allar verulegar skekkjur séu þær til staðar. Skekkjur geta orðið vegna
mistaka eða sviksemi og eru álitnar verulegar ef þær gætu haft áhrif á fjárhagslega ákvarðanatöku notenda
samstæðuársreikningsins, einar og sér eða samanlagðar.
Endurskoðun okkar í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla byggir á faglegri dómgreind og beitum
við gagnrýnni hugsun við endurskoðunina. Við framkvæmum einnig eftirfarandi:
• Greinum og metum hættuna á verulegri skekkju í samstæðuársreikningnum, hvort sem er vegna mistaka
eða sviksemi, hönnum og framkvæmum endurskoðunaraðgerðir til að bregðast við þeim hættum og öflum
endurskoðunargagna sem eru nægjanleg og viðeigandi til að byggja álit okkar á. Hættan á að uppgötva ekki
verulega skekkju vegna sviksemi er meiri en að uppgötva ekki skekkju vegna mistaka, þar sem sviksemi getur
falið í sér samsæri, skjalafals, misvísandi framsetningu samstæðuársreiknings, að einhverju sé viljandi sleppt
eða að farið sé framhjá innri eftirlitsaðgerðum.
• Öflum skilnings á innra eftirliti, sem snertir endurskoðunina, í þeim tilgangi að hanna viðeigandi
endurskoðunaraðgerðir, en ekki í þeim tilgangi að veita álit á virkni innra eftirlits félagsins.
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Sími: 520 5788,
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