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(Beløp i hele tusen kroner)

2014 2015 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2015 2014

113 877 116 321 Salgsinntekt 116 321 113 877
11 231 11 243 Inntektsføring av statstilskudd til studentboligbygging 11 243 11 231

342 336 353 419  Annen driftsinntekt 396 738 386 304
467 445 480 984 2 Sum driftsinntekter 524 302 511 413

36 812 35 961 Varekostnad 35 961 36 812
155 369 160 084 3 Lønnskostnad 191 566 187 438

61 562 62 778 4 Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 63 549 62 463
4 Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 82 102

156 976 166 244 Annen driftskostnad 171 955 161 876
410 719 425 068 Sum driftskostnader 463 114 448 691

56 726 55 916 Driftsresultat 61 188 62 722

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

7 360 4 234 5 Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap 3 600 5 131
1 908 1 791 Renteinntekt fra foretak i samme konsern

20 456 15 795 Annen finansinntekt 17 349 22 403
899 -5 907 Verdiendring av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi -5 907 899
-76 -32 Rentekostnad til foretak i samme konsern

-31 454 -29 300 Annen finanskostnad -31 796 -32 513
-908 -13 420 Netto finansresultat -16 755 -4 081

55 817 42 496 Ordinært resultat før skattekostnad 44 433 58 641
139 849 14 Skattekostnad på ordinært resultat 2 396 1 533

55 678 41 648 Ordinært resultat 42 037 57 108

55 678 41 648 ÅRSRESULTAT 42 037 57 108
Minoritetenes andel av årsresultatet 459 495
Majoritetens andel av årsresultatet 41 578 56 613

OVERFØRINGER

11 231 11 243 Statstilskudd for EK
44 447 30 404 Avsatt til annen egenkapital
55 678 41 648 10 Sum  overføringer

Konsernregnskap
Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim

Resultatregnskap

MORSELSKAP KONSERN



(Beløp i hele tusen kroner)
  

2014 2015 NOTE EIENDELER 2015 2014

Anleggsmidler
  Immaterielle eiendeler   

625 385 14 Utsatt skattefordel 1 894 2 172
625 385 Sum immaterielle eiendeler 1 894 2 172

Varige driftsmidler
1 646 333 1 930 496 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2 017 561 1 730 569

49 092 50 567 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. 50 887 49 722
1 695 425 1 981 064 4 Sum varige driftsmidler 2 068 448 1 780 291

Finansielle anleggsmidler
85 425 88 059 5 Investering i datterselskap
72 000 76 000 9 Lån til foretak i samme konsern

105 89 6 Investeringer i aksjer og andeler 114 2 130
10 286 7 567 11 Pensjonsmidler 9 397 11 950

1 500 2 500 9 Langsiktig utlån 2 500 1 500
169 316 174 214 Sum finansielle anleggsmidler 12 011 15 580

1 865 366 2 155 663 Sum anleggsmidler 2 082 352 1 798 043

Omløpsmidler
3 079 2 425 8 Varer 2 425 3 079

Fordringer
4 655 3 360  Kundefordringer 7 954 13 706
1 402 1 650 13 Fordringer på datterselskap
9 944 11 055  Andre fordringer 18 061 14 503

16 001 16 065 Sum fordringer 26 015 28 209

Investeringer
238 531 223 325 7 Andre markedsbaserte finansielle instrumenter 223 325 238 531
238 531 223 325 Sum investeringer 223 325 238 531
271 967 105 867 17 Bankinnskudd, kontanter og lignende 187 524 346 313
529 578 347 681 Sum omløpsmidler 439 289 616 132

2 394 944 2 503 343 SUM EIENDELER 2 521 641 2 414 174

Konsernregnskap
Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim

Balanse pr 31. desember
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2014 2015 NOTE EGENKAPITAL OG GJELD 2015 2014

Egenkapital
Opptjent egenkapital

689 574 719 978 Annen egenkapital  
124 164 135 408 16 Statstilskudd boligbygging 135 408 124 164

Minoritetsinteresser 1 330 1 238
Fond i konsernet 718 109 687 775

813 738 855 385 10 Sum opptjent egenkapital 854 847 813 177
813 738 855 385 Sum egenkapital 854 847 813 177

Gjeld   
Avsetning for forpliktelser

15 264 16 164 11 Pensjonsforpliktelser 16 164 15 264
1 303 869 Andre avsetninger for forpliktelser 869 1 303

437 404 494 441 16 Statstilskudd boligbygging 494 441 437 404
179 314 207 087 Avsetninger til vedlikehold 207 087 179 314

Utsatt skatt 378 436
633 286 718 561  Sum avsetninger for forpliktelser 718 939 633 722

Annen langsiktig gjeld
831 378 789 178 12,15 Gjeld til kredittinstitusjoner 791 581 834 004

2 104 1 104 13 Gjeld til datterselskaper
38 053 37 259 12 Øvrig langsiktig gjeld 37 259 38 053

871 535 827 542 Sum annen langsiktig gjeld 828 840 872 057

Kortsiktig gjeld
15 Gjeld til kredittinstitusjoner

41 679 67 311  Leverandørgjeld 74 768 49 861
7 608 14 Betalbar skatt 2 178 1 371

11 679 11 205 Skyldige offentlige avgifter 13 843 13 396
  Utbytte 367 3 600

23 020 22 731 Annen kortsiktig gjeld 27 858 26 990
76 385 101 855 Sum kortsiktig gjeld 119 015 95 218

1 581 206 1 647 958 Sum gjeld 1 666 794 1 600 997
2 394 944 2 503 343 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 521 641 2 414 174

Konsernregnskap
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(Beløp i hele tusen kroner)

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. 

Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet omfatter Studentsamskipnaden iGjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) med datterselskaper 
hvor Sit har bestemmende innflytelse som følge av juridisk eller faktisk kontroll.

Konsernet består av:
Morselskap:
Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim
Datterselskap:
Parkbygget AS (100%), kjøpt 01.07.2007
Sit Geovarme AS (100%) - Stiftet 2014
Studentboligtomta AS (100%) Overdratt fra Sit Eierselskap i 2015
Sit Eierselskap AS (100%), underkonsern som eier Sit Tapir AS og G Travel Tvete AS 80%.

Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede regnskapsprinsipper for 
like transaksjoner i alle selskaper som inngår i konsernregnskapet. Alle vesentlige transaksjoner og
mellomværende mellom selskaper i konsernet er eliminert.
Betydelig innflytelse foreligger normalt når konsernet eier fra 20 til 50 prosent av den stemmeberettigede
kapitalen.

Aksjer i datterselskaper er eliminert i konsernregnskapet etter oppkjøpsmetoden. Dette innebærer at det 
oppkjøpte selskapets eiendeler og gjeld vurderes til virkelig verdi på kjøpstidspunktet, og eventuell 
merpris ut over dette klassifiseres som goodwill. 

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert 
som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. 
Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er
lavere enn bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset 
økonomisk levetid avskrives planmessig.

Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp. 

Konsernregnskap
Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim

Noter til regnskapet 2015



Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til balansedagens kurs. 
Valutaterminkontrakter er balanseført til virkelig verdi på balansedagen. 

Immaterielle eiendeler
Utgifter til egen tilvirkning av immaterielle eiendeler, herunder utgifter til egen forskning og utvikling, 
balanseføres når det er sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelene vil tilflyte 
selskapet og anskaffelseskost kan måles pålitelig. 

Immaterielle eiendeler som er kjøpt enkeltvis, er balanseført til anskaffelseskost. Immaterielle eiendeler 
overtatt ved kjøp av virksomhet, er balanseført til anskaffelseskost når kriteriene for balanseføring er 
oppfylt. 

Immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Immaterielle eiendeler 
nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom de forventede økonomiske fordelene ikke dekker balanseført verdi
og eventuelle gjenstående tilvirkningsutgifter.

Aktiverte renter
Renter som knytter seg til anlegg under oppføring, er balanseført som en del av kostprisen.

Leieavtaler
Driftsmidler som leies på betingelser som i det vesentlige overfører økonomisk risiko og kontroll til 
selskapet (finansiell leasing), balanseføres under varige driftsmidler og tilhørende leieforpliktelse medtas 
som forpliktelse under rentebærende langsiktig gjeld til nåverdien av leiebetalingene. Driftsmiddelet 
avskrives planmessig, og forpliktelsen reduseres med betalt leie etter fradrag for beregnet rentekostnad.

Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap
Selskapets investeringer i datterselskap og tilknyttede selskap vurderes i morselskapet etter bokført egenkapital pr 31.12.2015.

Andre aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler
Aksjer og investeringer i ansvarlige selskaper og kommandittselskaper hvor selskapet ikke har 
betydelig innflytelse, er vurdert etter kostmetoden. Investeringene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall
som forventes ikke å være forbigående. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.

Obligasjoner klassifisert som anleggsmidler
Obligasjoner er balanseført til anskaffelseskost, korrigert for resultatført overkurs/underkurs. Overkurs/
underkurs ved anskaffelse periodiseres over resterende løpetid frem til forfall, eller eventuelt til første 
rentereguleringstidspunkt. Obligasjoner nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være  
forbigående.

Finansielle instrumenter og varederivater
Finansielle instrumenter, herunder aksjer og obligasjoner, som 
- er klassifisert som omløpsmidler,
- inngår i en handelsportefølje med henblikk på videresalg, 
- omsettes på børs, autorisert markedsplass eller tilsvarende regulert marked i utlandet, og
- har god eierspredning og likviditet
er vurdert til virkelig verdi på balansedagen. Andre investeringer er vurdert til laveste av gjennomsnittlig 
anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen.



Varer
Varer er vurdert til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-metoden og netto salgsverdi. For råvarer og 
varer i arbeid beregnes netto salgsverdi til salgsverdien av ferdig tilvirkede varer redusert for gjenværende 
tilvirkningskostnader og salgskostnader. Egenproduserte varer er verdsatt til laveste av full tilvirkningskost 
og virkelig verdi. 

Inntekter
Varesalg
Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når både risiko og kontroll i hovedsak er overført til
kunden. Dette vil normalt være tilfellet når varen er levert til kunden. Inntektene regnskapsføres med 
verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet

Tjenestesalg
Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten 
ytes, i takt med at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på 
transaksjonstidspunktet.
Anleggskontrakter
For anleggskontrakter foretas det løpende inntektsføring i takt med fremdriften av prosjektet (løpende 
avregnings metode). Fullførelsesgraden beregnes som påløpte kostnader på balansedagen i prosent av 
estimert totalkostnad. For anleggskontrakter som forventes å gi tap, gjøres det avsetning for 
nettokostnaden ved gjenværende kontraktsfestet produksjon. 

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Bankinnskudd, kontanter og lignende
Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato 
som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Pensjoner 
Ved regnskapsføring av pensjon som er ytelsesplan, kostnadsføres forpliktelsen over opptjenings-
tiden i henhold til planens opptjeningsformel. Allokeringsmetode tilsvarer planens opptjeningsformel 
med mindre det vesentlige av opptjeningen skjer mot slutten av opptjeningsperioden. Lineær
opptjening legges da til grunn.  For pensjonsordninger etter lov om foretakspensjon anvendes således
lineær opptjening.

Estimatavvik og virkningen av endrede forutsetninger amortiseres over forventet gjenværende 
opptjeningstid i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsen og pensjons-
midlene (korridor). Virkningen av planendringer med tilbakevirkende kraft som ikke er betinget av 
fremtidig ansettelse, innregnes i resultatregnskapet umiddelbart. Planendringer med tilbakevirkende 
kraft som er betinget av fremtidig ansettelse, fordeles lineært over tiden frem til ytelsen ikke lenger er 
betinget av fremtidig ansettelse. 

For opptjeningsbaserte uføreytelser som er en separat plan, vil effekten av eventuelle estimatavvik 
og planendringer resultatføres umiddelbart. 



Netto pensjonsforpliktelse er differansen mellom nåverdien av pensjonsforpliktelsene og verdien
av pensjonsmidler som er innbetalt for betaling av ytelsene. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi.
Måling av pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler gjennomføres på balansedagen. Arbeidsgiveravgift
er inkludert i tallene, og er beregnet av netto faktisk underfinansiering. AFP-forpliktelser innenfor 
LO/NHO-ordningen er en ytelsesbasert flerforetaksordning, men som regnskapsføres som en 
innskuddsbasert ordning da den ikke er målbar

Kostnader
Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke 
er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. 
Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.

Skatter
Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt knyttet til 
egenkapitaltransaksjoner er ført mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på 
årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden er fordelt på ordinært 
resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt 
skattefordel er presentert netto i balansen.

Offentlige tilskudd
Investeringstilskudd er ført brutto i balansen og periodiseres over investeringens økonomiske levetid som 
driftsinntekt. Driftstilskudd periodiseres samtidig med den inntekten det skal øke eller den kostnaden det 
skal redusere. 



Note 2 Annen driftsinntekt

Driftsinntekter / Store enkelttransaksjoner - annen driftsinntekt

Morselskap
Per virksomhetsområde: 2015 2014
Leieinntekter 230 373       226 036       
Statstilskudd KD, drift 6 256           5 551           
Tilskudd Helse Midt 2 989           2 989           
Kommunalt tilskudd barnehager 36 346         35 664         
Andre inntekter barnehager 6 237           6 143           
Semesteravgiftsinntekter 35 824         33 852         
Helsetjenester Annet 3 633           3 446           
Studentidrett, div. tilskudd 1 924             1 305             
Salg driftsmidler 230              10                
Andre inntekter 29 608           27 341           
Sum 353 419       342 336       

Driftsinntekter

 Konsern : 
 Sit 

 Park-
bygget 

AS 

 Sit 
Tapir 
AS 

 Studentbolig-
tomta

 AS 

 G 
Travel

Tvete AS Elim. Totalt
Salgsinntekter 116 321       -               -               -               -               116 321       
Offentlige tilskudd 11 243         11 243         
Andre driftsinntek 353 419       1 105     1 517           1 865           43 198         -4 366          396 738       
Sum 480 984       1 105     1 517           1 865           43 198         -4 366          524 302       

Note 3 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

Lønnskostnad

2014 2015 2015 2014
118 629             119 039       Lønn 144 629       145 569       
17 523               17 198         Folketrygdavgift 21 069         21 500         
13 849               18 155         Pensjonskostnader (se note 11) 19 344         14 574         
5 367                 5 692           Andre ytelser 6 524           5 795           

155 369             160 084       Sum 191 566       187 438       

233,9                 230,0           Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret 283,0           289,8           

Morselskap Konsern



Note 3, forts.
Annen

Ytelser til ledende personer, i kroner
 Pensjons-
kostnader 

 godt-
gjørelse 

Daglig leder 1 538       202              164              
Styret 525          -               -               

Det er inngått pensjonsforsikringsavtale som dekker ektefellepensjon og pensjon tilsvarende  67 % av lønn ved 
adm. direktørs fratreden ved fylte 65 år. Deler av pensjonen er opparbeidet i tidligere arbeidsforhold.

Revisor  
Utgiftsført godtgjørelse til Deloitte AS og samarbeidende selskaper fordeler seg slik:

2014 2015 2015 2014
227                    337              489              380              
125                    59                110              171              

64                      264              Juridisk bistand 264              130              

Lovpålagt revisjon
Andre attestasjonstjenester / bistand for ø

Morselskap Konsern

Lønn



Note 4 Varige driftsmidler

Morselskap

 Tomter 

 Bygn. og 
annen fast 
eiendom 

 Maskiner 
og anlegg 

 Prosjekt-
ering og
bygging  SUM 

Anskaffelseskost 01.01.15 33 885          2 268 776     239 499        25 969          2 568 129     
Tilgang kjøpte driftsmidler 11 993          7 236            15 384          -               34 613          
Tilgang prosjektering og bygging -               -               -               314 196        314 196        
Avgang -               -               -1 072          -               -1 072          
Avgang, utskilt v/ salg -               -               -               -               -               
Tilgang avgang v/ overdragelse i konsern -               -               -               -               -               
Anskaffelseskost 31.12.15 45 878          2 276 012     253 810        340 165        2 915 866     

 -               -               -               -               

Akk. avskrivninger 31.12.15 -               731 560        203 243        -               934 802        
Netto akk. nedskrivninger og -               -               -               -               
rev. nedskrivninger 31.12.15 -               -               -               -               -               
Avskrivninger, nedskrivninger
og rev. ned. 31.12.15 -               731 560        203 243        -               934 802        
Bokført verdi pr. 31.12.15 45 878          1 544 453     50 567          340 165        1 981 064     

Årets avskrivninger -               49 262          13 517          62 778          
Årets nedskrivninger -               -               -               -               
Årets reverserte nedskrivninger -               -               -               -               

Økonomisk levetid Inntil 50 år Inntil 11 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær



Note 4 forts.
Konsern

 Tomter 

 Bygn. og 
annen fast 
eiendom 

 Maskiner / 
inventar 

 Prosjekt-
ering og
 bygging  SUM 

Anskaffelseskost 01.01.15 111 073        2 293 849     246 951        25 969          2 677 842     
Tilgang kjøpte driftsmidler 11 993          7 236            15 565          -               34 794          
Tilgang prosjektering og bygging -               -               -               317 657        317 657        
Avgang -               -               -1 273          -               -1 273          
Avgang, utskilt v/ salg -               -               -               -               -               
Tilgang/avgang v/overdragelse i konsern -               -               -               -               -               
Anskaffelseskost 31.12.15 123 066        2 301 085     261 243        343 626        3 029 019     

Oppskrevet før 01.01.1999 -               -               -               -               -               
-               -               -               -               -               

Akk. avskrivninger 31.12.15 -               750 216        210 358        -               960 573        
Netto akk. nedskrivninger og 
rev. nedskrivninger 31.12.15 -               -               -               -               -               
Avskrivninger, nedskrivninger 
og rev. ned. 31.12.15 -               750 216        210 358        -               960 573        
Avgang, utskilt v/ fisjon -               -               -               -               -               
Avgang, utskilt v/ salg -               -               -               -               -               
Avgang, utskilt v/ overdragelse -               -               -               -               -               
Bokført verdi pr. 31.12.15 123 066        1 550 869     50 887          343 626        2 068 448     

Årets avskrivninger -               49 823          13 726          -               63 549          
Årets nedskrivninger -               -               82                 82                 
Årets reverserte nedskrivninger -               -               -               -               

Økonomisk levetid Inntil 50 år Inntil 11 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær



Note 5 Datterselskaper

Morselskap

Firma
 Ansk.-

tidspunkt 
 Konsolidert

(ja/nei) 
 Foretnings-

kontor 
 Stemme-

andel 
 Eier-
andel 

Sit Eierselskap AS 2000  ja Trondheim 100 % 100 %
Parkbygget AS 2007  ja Trondheim 100 % 100 %
Sit Geovarme AS 2014 ja  Trondheim 100 % 100 %
Studentboligtomta AS 2015 ja  Trondheim 100 % 100 %

 Sit 
Eierselskap 

AS 
Parkbygget AS

 Studentbolig-
tomta AS 

 Sit 
Geovarme AS 

Sum DS

Opprinnelig anskaffelseskost 5 000            6 204            600               11 804         
Balanseført egenkapital på kjøpstidspkt. 103 791       624               600               105 015       

Inngående balanse 01.01.15 79 005         5 819             601                85 425         

Overdratt selskap -2 203          2 203             
 -               
Andel årets resultat 3 727            510               116               -33               4 319            
Avskrivning merverdier -85               -85               
Overføringer til/fra (utbytte, konsernbidrag) -1 200          -400             -1 600          
Kapitalnedsettelse -               
Utgående balanse 31.12.15 79 329         5 844            2 318            567               88 059         

Note 6 Andre finansielle instrumenter

Aksjer og andeler i andre selskap med mer

 Eierandel 
 Balanseført 

verdi 
 Markeds-

verdi 
Studentmediene i Trondheim AS 50,0 % 60                 60                 
SIN innkjøpssamarbeid 19                 19                 
Aksjer i Oi AS 10                 10                 
Sum morselskap 89                 89                 

Andre 25                 25                 
Sum konsern 114               114               

Note 7 Plasseringer i kapitalmarkedet

Omløpsmidler

 Balanseført 
verdi 

 Markeds-
verdi 

Aksjefond 30 095         30 095         
Pengemarkedsfond 19 456         19 456         
Grunnfondsbevis og sparebankaksjer 22 904         22 904         
Livkonto 30 659         30 659         
Obligasjoner 120 211       120 211       
Sum 223 325       223 325       

 Selskaper regnskapsført 
etter egenkapitalmetoden 



Note 8 Varer

2014 2015 2015 2014
1 654            1 122            1 122            1 654            
1 253            1 100            1 100            1 253            

172               203               RekviSita med mer 203               172               
3 079            2 425            Sum 2 425            3 079            

Note 9 Fordringer med forfall senere enn ett år

Morselskap Konsern
2014 2015 2015 2014
1 500            2 500            2 500            1 500            

72 000          76 000          -               -               
73 500          78 500          Sum 2 500            1 500            

Note 10 Egenkapital

Morselskap

Opptjent egenkapital
 Statstilskudd
boligbygging 

 Annen
egenkapital 

 Sum 
opptjent

egenkapital 
Egenkapital 01.01.15 124 164          689 574        813 738        

Årets endring i egenkapital:
Kjøp/ salg av egne aksjer -               -               
Årets resultat 11 243            30 404          41 648          
Egenkapital 31.12.15 135 408          719 978        855 385        

Konsern
 Minoritet  Majoritet  Totalt 

Egenkapital 01.01.15 1 238              811 939        813 177        

Årets endring i egenkapital:
Årets resultat 459                 41 578          42 037          
Justering av minoritet/nedskriving av merverdi -               -               
Stiftelseskostnader -               
Utbytte til minoritet -367               -               -367             
Egenkapital 31.12.15 1 330              853 517        854 847        

Spesifikasjon av opptjent egenkapital 31.12.15
Statstilskudd for boligbygging 135 408        
Minoritetsinteresser 1 330            

718 109        
Sum opptjent egenkapital 854 847        

KonsernMorselskap

Annen egenkapital/fond i konsernet

Råvarer
Varer under tilvirkning

Lån til NTNUI, rente og avdragsfritt
Lån til datterselskap

 



Note 11 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon,
og har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne loven. 

Ved ytelsesplan

2014 2015 2015 2014
9 441            12 190          Årets pensjonsopptjening 13 174          10 261           
7 693            5 073            Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 5 501            8 310            

-6 304          -4 946          Forventet avkastning på pensjonsmidlene -5 434          -6 953          
2 304            4 873            Resultatført avvik pga estimatendringer mm 5 193            2 375            

-               -               Resultatført effekt av planendring, ufondert ordning -               -               
-29               Netto effekt av avløsning -               -29               

Kostnader innskudspensjon 89                 100               
1 179            1 243            Administrasjonskostnader 1 417            1 329            
1 693            1 912            Periodisert arbeidsgiveravgift før evt avvik 2 008            1 762            

-2 127          -2 189          Ansattes andel -2 604          -2 580          
13 849          18 155          Netto pensjonskostnad inkl AGA 19 344          14 574          

Morselskap Konsern
01.01 14 01.01 15 Antall personer omfattet av ordningen 01.01 15 01.01 14

264               257               Aktive 306               313               
140               154               Pensjonister 168               154               
404               411               Totalt 474               467               

Økonomiske forutsetninger: 01.1. 16 01.01 14
Diskonteringsrente 2,70 % 2,30 %
Forventet lønnsregulering 2,50 % 2,75 %
Forventet pensjonsøkning 0,00 % 0,00 %
Forventet regulering av folketrygdens grunnbeløp (G) 2,25 % 2,50 %
Forventet avkastning på fondsmidler 3,30 % 3,20 %

Demografiske forutsetninger: 01.01 16 01.01 14
Forventet årlig avgang før 45 år 5,00 % 2,00 %
Forventet årlig avgang etter 45 år 5,00 % 0,00 %
Overgang til AFP ved 62 år 0,00 % 0,00 %
Uførhetsskala IR73 IR73
Dødelighetsskala ektefellepensjon K2013BE K2013BE
Dødelighetsskala alderspensjon K2013BE K2013BE

 Selskapets ytelsesbaserte pensjonsordninger gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall 
 Forpliktelsene er fondert gjennom et forsikringsselskap. I tillegg har ledende ansatte en tilleggspensjon utover den generelle 

Morselskap Konsern



Note 11, forts.
Morselskap Fondert Ufondert Sum Sum

2 015            2014
Pensjonsforpliktelser
Påløpte pensjonsforpliktelser -191 510 -15 232 -206 742 -223 339      
Pensjonsmidler 164 951 0 164 951 150 336        
Netto pensjonsforpliktelser før AGA -26 560 -15 232 -41 792 -73 003
Periodsert arbeidsgiveravgift -3 745 -2 148 -5 893 -10 293
Netto pensjonsforliktelser etter aga -30 305 -17 380 -47 684 -83 297
 Ikke resultatførte estimatendringer og avvik 37 871 1 215 39 086 78 318
 Ikke resultatført planendring 0 0 0
Nto. Pensjonsforpliktelser / midler 7 567 -16 164 -8 597 -4 979

Konsern Fondert Ufondert Sum Sum
2 015            2 015            2014

Pensjonsforpliktelser
Påløpte pensjonsforpliktelser -210 503 -15 232 -225 735 -242 175
Pensjonsmidler 181 736 0 181 736 165 076
Netto pensjonsforpliktelser før AGA -28 768 -15 232 -44 000 -77 099
Periodsert arbeidsgiveravgift -4 056 -2 148 -6 204 -10 871
Netto pensjonsforliktelser etter aga -32 824 -17 380 -50 203 -87 970
 Ikke resultatførte estimatendringer og avvik 42 220 1 215 43 436 84 656
 Ikke resultatført planendring 0 0 0 0
Nto. Pensjonsforpliktelser / midler 9 397 -16 164 -6 768 -3 314

Note 12 Annen langsiktig gjeld

Gjeld som forfaller mer enn fem
2014 2015 år etter regnskapsårets slutt: 2015 2014

626 432        584 719        Gjeld til kredittinstitusjoner 586 001        627 938        
8 180            7 641            Øvrig langsiktig gjeld 7 641            8 180            

27 374          27 118          HusleiedepoSitum 27 118          27 374          
661 985        619 478        Sum annen langsiktig gjeld 620 760        663 491        

Note 13 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.

Morselskap
2015 2014 2015 2014 2015 2014

Foretak i samme konsern 76 000          72 000          50                 2                   1 600            1 400            
Sum 76 000          72 000          50                 2                   1 600            1 400            

Morselskap
2015 2014 2015 2014

Foretak i samme konsern -               1 104            2 104            
Sum -               -               1 104            2 104            

Annen
Leverandørgjeld langsiktig gjeld

Langsiktige fordringer       Kundefordringer Andre fordringer

Morselskap Konsern



Note 14 Skattekostnad

2 014         2 015         2015 2014
Betalbar skatt fremkommer slik:

55 817       42 496       Ordinært resultat før skattekostnad 44 433       58 641       
-             Avgitt konsernbidrag -             

-55 330      -39 775      Permanente forskjeller -36 308      -52 788      
-690           -573           Endring midlertidige forskjeller -161           -801           
-203           2 148         Grunnlag betalbar skatt 7 965         5 052         

580            Skatt 27% 2 150         1 364         
7                28              Formuesskatt 28              7                
7                608            Betalbar skatt 2 178         1 371         

-             -             Betalbar skatt på EK-transaksjoner -             

Årets skattekostnad fremkommer slik:
-             580            Betalbar skatt på årets resultat 2 150         1 364         
-             -             Skatt på avgitt konsernbidrag -             -             
132            240            Brutto endring utsatt skatt/- skattefordel 219            161            

7                28              Skatt av formue 0,3% 28              7                
-0               0                For mye / for lite avsatt siste år -1               -0               

139            849            Årets totale skattekostnad 2 396         1 533         

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt:
Forskjeller som utlignes:

-2 113        -1 540        Anleggsmidler -8 553        -9 258        
-             -             Varebeholdning -             -             
-             -             Fordringer -498           -471           
-             -             Gjeld/pensjonsforpliktelse 1 830         1 665         
-             -             Gevinst- og tapskonto 1 157         1 840         

-203           -             Underskudd til framføring -             -203           
-             -             Forskjeller som ikke inngår i beregning av utsatt skatt/skattefordel -             -             
-             -             Aksjer -             -             

-2 315        -1 540        Sum -6 063        -6 427        
-625           -385           Utsatt skatt/utsatt skattefordel -1 516        -1 735        

Sammenheng mellom skattekostnad og skatt beregnet som gjennomsnittlig nominell 
skattesats på resultat før skatt:

15 071       11 474       Resultatskatt ( 27% av ordinært resultat før skatt ) 11 997       15 833       
-             -             Betalt skatt fra tidligere år -2               -0               
-             31              Utsatt skatteffekt pga redusert skattesats til 25% fom 2016 121            -             

7                28              Skatt av formue 0,3% 28              7                
-             55              Skatteeffekt oppløsning midleritidig forskjell langsiktig lån/aksjer 55              -             

-14 939      -10 739      Skatteeffekt øvrige permanente forskjeller -9 803        -14 307      
139            849            Bokført skattekostnad i resultatregnskapet 2 396         1 533         

Utsatt skattefordel er oppført med utgangspunkt i fremtidig inntekt.  

Morselskap Konsern



Note 15 Pantstillelser og garantier m.v.

Morselskap Konsern
2014 2015 Bokført gjeld som er sikret ved pant o.l.: 2015 2014

Kortsiktig gjeld -               
Obligasjonslån -               

831 378        789 178        Gjeld til kredittinstitusjoner 791 581 834 004        
-               -               Øvrig langsiktig gjeld -               

831 378        789 178        Sum 791 581        834 004        

Morselskap Bokført verdi av eiendeler stilt som Konsern
2014 2015 sikkerhet for bokført gjeld 2015 2014

-               -               Maskiner o.l. -               -               
1 586 479     1 544 453     Bygninger 1 548 922     1 591 455     

-               -               Øvrige -               -               
1 586 479     1 544 453     Totalt 1 548 922     1 591 455     

Garantiansvar 2 015            2 014            
I konsernet -               
Andre 4 629            4 129            

Note 16 Offentlige tilskudd

Sit har i forbindelse med bygging av sine studentboliger mottatt til sammen kr 629 848' i statstilskudd.
I balansen er dette beløpet ført delvis som gjeld, delvis som egenkapital, i hht. gjeldende regelverk. Ved evt. salg
eller riving av en studentbolig som er delfinansiert med statstilskuddet, skal tilskuddet tilbakebetales.

Note 17 Bankinnskudd

Morselskap Konsern
2014 2015 Bankinnskudd, bundne skattetrekksmidler 2015 2014
5 191            5 149            6 273            6 283            

Note 18 Fristasjon i 2015 (netto kvm)

Sit-konsernet disponerer til eget bruk 25 547 kvm arealer på fristasjonsvilkår. Beregnet leieverdi er 
40,791 mill kr.  Akademika AS' bokhandler disponerer  i tillegg 1 609 kvm (verdi 3,057 mill kr).

Verdi er kalkulert med kr 1 900,- pr kvm pr år for lokaler lærestedene disponerer som selvforvaltende 
eller som leietaker hos Statsbygg.



2014 2015 2015 2014
KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:

55 817 42 496 Ordinært resultat før skattekostnad 44 433 58 641
-11 231 -11 243 Inntektsført statstilskudd studentboliger -11 243 -11 231

-335 -7 Periodens betalte skatt -1 370 -1 841
61 562 62 778 Ordinære avskrivninger 63 549 62 463

0 0 Nedskriving av anleggsmidler 82 102
-3 215 3 619 Pensjonskostnad uten kontanteffekt 3 454 -3 661

-10 -270 Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler -270 -10
-19 Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter -2 319 -5 131

-899 5 907 Regulering markedsbaserte finansplasseringer 5 907 -899
-7 360 -4 234 Resultatandel datterselskap og tilsluttede selskap

-246 654 Endring i varer 654 -246
201 1 295 Endring i kundefordringer 5 752 -406

8 222 25 632 Endring i  leverandørgjeld 24 908 3 528
-434 -434 Andre avsetninger for forpliktelser -434 -434

-1 458 -1 907 Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter -2 155 -4 356
100 615 124 268 Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 130 948 96 519

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:

249 621 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 819 249
-32 211 -348 809 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -352 451 -32 585

21 853 27 773 Netto tilført / brukt vedlikeholdsavsetninger 27 773 21 853
-601 0 Utbetalinger ved stiftelse av SiT Geovarme AS

4 279 60 Innbetalinger ved salg av finansielle anleggsmidler 4 360 9 410
300 400 Innbetalt utbytte fra DS 0 0

-33 388 9 300 Kjøp og salg av andre investeringer 9 300 -34 496
0 -5 000 Utbetalinger til investeringer i finansielle anleggsmidler -1 000 0

-39 518 -315 655 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -311 199 -35 569

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:

65 500 68 280 Innbetalt statstilskudd boligbygging 68 280 65 500
0 Utbetalt utbytte -3 600 -516

57 091 -42 993 Nto endring langsiktig gjeld, eks effekt av nedskr. og fusjon -43 217 58 792
-71 805 0 Netto endring i byggelån 0 -71 805

50 788 25 287 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 21 463 51 971

111 885 -166 100 Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende -158 788 112 921
160 082 271 967 Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01. 346 313 233 392
271 967 105 867 Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12. 187 524 346 313

Konsernregnskap
Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim

Kontantstrømoppstilling
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Resultatregnskap



		Konsernregnskap

		Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim

		Resultatregnskap



		(Beløp i hele tusen kroner)



		MORSELSKAP										KONSERN



		2014				2015		NOTE		DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER		2015				2014



		113,877				116,321				Salgsinntekt		116,321				113,877

		11,231				11,243				Inntektsføring av statstilskudd til studentboligbygging		11,243				11,231

		342,336				353,419		 		Annen driftsinntekt		396,738				386,304

		467,445				480,984		2		Sum driftsinntekter		524,302				511,413



		36,812				35,961				Varekostnad		35,961				36,812

		155,369				160,084		3		Lønnskostnad		191,566				187,438

		61,562				62,778		4		Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		63,549				62,463

								4		Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		82				102

		156,976				166,244				Annen driftskostnad		171,955				161,876

		410,719				425,068				Sum driftskostnader		463,114				448,691

		56,726				55,916				Driftsresultat		61,188				62,722



										FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER



		7,360				4,234		5		Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap		3,600				5,131

		1,908				1,791				Renteinntekt fra foretak i samme konsern

		20,456				15,795				Annen finansinntekt		17,349				22,403

		899				-5,907				Verdiendring av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		-5,907				899

		-76				-32				Rentekostnad til foretak i samme konsern

		-31,454				-29,300				Annen finanskostnad		-31,796				-32,513

		-908				-13,420				Netto finansresultat		-16,755				-4,081

		55,817				42,496				Ordinært resultat før skattekostnad		44,433				58,641

		139				849		14		Skattekostnad på ordinært resultat		2,396				1,533

		55,678				41,648				Ordinært resultat		42,037				57,108



		55,678				41,648				ÅRSRESULTAT		42,037				57,108

										Minoritetenes andel av årsresultatet		459				495

										Majoritetens andel av årsresultatet		41,578				56,613





										OVERFØRINGER



		11,231				11,243				Statstilskudd for EK

		44,447				30,404				Avsatt til annen egenkapital

		55,678				41,648		10		Sum  overføringer







Balanse eiendeler



		Konsernregnskap

		Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim

		Balanse pr 31. desember

		(Beløp i hele tusen kroner)

										  

		MORSELSKAP										KONSERN



		2014				2015		NOTE		EIENDELER		2015				2014



										Anleggsmidler

		 				 				Immaterielle eiendeler		 				 

		625				385		14		Utsatt skattefordel		1,894				2,172

		625				385				Sum immaterielle eiendeler		1,894				2,172



										Varige driftsmidler

		1,646,333				1,930,496				Tomter, bygninger og annen fast eiendom		2,017,561				1,730,569

		49,092				50,567				Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.		50,887				49,722

		1,695,425				1,981,064		4		Sum varige driftsmidler		2,068,448				1,780,291



										Finansielle anleggsmidler

		85,425				88,059		5		Investering i datterselskap

		72,000				76,000		9		Lån til foretak i samme konsern

		105				89		6		Investeringer i aksjer og andeler		114				2,130

		10,286				7,567		11		Pensjonsmidler		9,397				11,950

		1,500				2,500		9		Langsiktig utlån		2,500				1,500

		169,316				174,214				Sum finansielle anleggsmidler		12,011				15,580

		1,865,366				2,155,663				Sum anleggsmidler		2,082,352				1,798,043



										Omløpsmidler

		3,079				2,425		8		Varer		2,425				3,079



										Fordringer

		4,655				3,360		 		Kundefordringer		7,954				13,706

		1,402				1,650		13		Fordringer på datterselskap

		9,944				11,055		 		Andre fordringer		18,061				14,503

		16,001				16,065				Sum fordringer		26,015				28,209



										Investeringer

		238,531				223,325		7		Andre markedsbaserte finansielle instrumenter		223,325				238,531

		238,531				223,325				Sum investeringer		223,325				238,531

		271,967				105,867		17		Bankinnskudd, kontanter og lignende		187,524				346,313

		529,578				347,681				Sum omløpsmidler		439,289				616,132

		2,394,944				2,503,343				SUM EIENDELER		2,521,641				2,414,174







Balanse EK og gjeld



		Konsernregnskap

		Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim

		Balanse pr 31. desember



		MORSELSKAP										KONSERN



		2014				2015		NOTE		EGENKAPITAL OG GJELD		2015				2014



										Egenkapital

										Opptjent egenkapital

		689,574				719,978				Annen egenkapital		 

		124,164				135,408		16		Statstilskudd boligbygging		135,408				124,164

										Minoritetsinteresser		1,330				1,238

										Fond i konsernet		718,109				687,775

		813,738				855,385		10		Sum opptjent egenkapital		854,847				813,177

		813,738				855,385				Sum egenkapital		854,847				813,177



										Gjeld   

										Avsetning for forpliktelser

		15,264				16,164		11		Pensjonsforpliktelser		16,164				15,264

		1,303				869				Andre avsetninger for forpliktelser		869				1,303

		437,404				494,441		16		Statstilskudd boligbygging		494,441				437,404

		179,314				207,087				Avsetninger til vedlikehold		207,087				179,314

										Utsatt skatt		378				436

		633,286				718,561		 		Sum avsetninger for forpliktelser		718,939				633,722



										Annen langsiktig gjeld

		831,378				789,178		12,15		Gjeld til kredittinstitusjoner		791,581				834,004

		2,104				1,104		13		Gjeld til datterselskaper

		38,053				37,259		12		Øvrig langsiktig gjeld		37,259				38,053

		871,535				827,542				Sum annen langsiktig gjeld		828,840				872,057



										Kortsiktig gjeld

								15		Gjeld til kredittinstitusjoner

		41,679				67,311		 		Leverandørgjeld		74,768				49,861

		7				608		14		Betalbar skatt		2,178				1,371

		11,679				11,205				Skyldige offentlige avgifter		13,843				13,396

		 				 				Utbytte		367				3,600

		23,020				22,731				Annen kortsiktig gjeld		27,858				26,990

		76,385				101,855				Sum kortsiktig gjeld		119,015				95,218

		1,581,206				1,647,958				Sum gjeld		1,666,794				1,600,997

		2,394,944				2,503,343				SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2,521,641				2,414,174





										Trondheim, 04.03.2016		 

































Note 1



		Konsernregnskap

		Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim



		Noter til regnskapet 2015

		(Beløp i hele tusen kroner)



		Note 1		Regnskapsprinsipper



		Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. 



		Konsolideringsprinsipper

		Konsernregnskapet omfatter Studentsamskipnaden iGjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) med datterselskaper 

		hvor Sit har bestemmende innflytelse som følge av juridisk eller faktisk kontroll.



		Konsernet består av:

		Morselskap:

		Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim

		Datterselskap:

		Parkbygget AS (100%), kjøpt 01.07.2007

		Sit Geovarme AS (100%) - Stiftet 2014

		Studentboligtomta AS (100%) Overdratt fra Sit Eierselskap i 2015

		Sit Eierselskap AS (100%), underkonsern som eier Sit Tapir AS og G Travel Tvete AS 80%.





		Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede regnskapsprinsipper for 

		like transaksjoner i alle selskaper som inngår i konsernregnskapet. Alle vesentlige transaksjoner og

		mellomværende mellom selskaper i konsernet er eliminert.

		Betydelig innflytelse foreligger normalt når konsernet eier fra 20 til 50 prosent av den stemmeberettigede

		kapitalen.



		Aksjer i datterselskaper er eliminert i konsernregnskapet etter oppkjøpsmetoden. Dette innebærer at det 

		oppkjøpte selskapets eiendeler og gjeld vurderes til virkelig verdi på kjøpstidspunktet, og eventuell 

		merpris ut over dette klassifiseres som goodwill. 





		Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

		Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert 

		som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. 

		Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.



		Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 



		Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er

		lavere enn bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset 

		økonomisk levetid avskrives planmessig.



		Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp. 



		Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta

		Pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til balansedagens kurs. 

		Valutaterminkontrakter er balanseført til virkelig verdi på balansedagen. 



		Immaterielle eiendeler

		Utgifter til egen tilvirkning av immaterielle eiendeler, herunder utgifter til egen forskning og utvikling, 

		balanseføres når det er sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelene vil tilflyte 

		selskapet og anskaffelseskost kan måles pålitelig. 



		Immaterielle eiendeler som er kjøpt enkeltvis, er balanseført til anskaffelseskost. Immaterielle eiendeler 

		overtatt ved kjøp av virksomhet, er balanseført til anskaffelseskost når kriteriene for balanseføring er 

		oppfylt. 



		Immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Immaterielle eiendeler 

		nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom de forventede økonomiske fordelene ikke dekker balanseført verdi

		og eventuelle gjenstående tilvirkningsutgifter.



		Aktiverte renter

		Renter som knytter seg til anlegg under oppføring, er balanseført som en del av kostprisen.



		Leieavtaler

		Driftsmidler som leies på betingelser som i det vesentlige overfører økonomisk risiko og kontroll til 

		selskapet (finansiell leasing), balanseføres under varige driftsmidler og tilhørende leieforpliktelse medtas 

		som forpliktelse under rentebærende langsiktig gjeld til nåverdien av leiebetalingene. Driftsmiddelet 

		avskrives planmessig, og forpliktelsen reduseres med betalt leie etter fradrag for beregnet rentekostnad.



		Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap

		Selskapets investeringer i datterselskap og tilknyttede selskap vurderes i morselskapet etter bokført egenkapital pr 31.12.2015.



		Andre aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler

		Aksjer og investeringer i ansvarlige selskaper og kommandittselskaper hvor selskapet ikke har 

		betydelig innflytelse, er vurdert etter kostmetoden. Investeringene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall

		som forventes ikke å være forbigående. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.



		Obligasjoner klassifisert som anleggsmidler

		Obligasjoner er balanseført til anskaffelseskost, korrigert for resultatført overkurs/underkurs. Overkurs/

		underkurs ved anskaffelse periodiseres over resterende løpetid frem til forfall, eller eventuelt til første 

		rentereguleringstidspunkt. Obligasjoner nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være  

		forbigående.



		Finansielle instrumenter og varederivater

		Finansielle instrumenter, herunder aksjer og obligasjoner, som 

		- er klassifisert som omløpsmidler,

		- inngår i en handelsportefølje med henblikk på videresalg, 

		- omsettes på børs, autorisert markedsplass eller tilsvarende regulert marked i utlandet, og

		- har god eierspredning og likviditet

		er vurdert til virkelig verdi på balansedagen. Andre investeringer er vurdert til laveste av gjennomsnittlig 

		anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen.



		Varer

		Varer er vurdert til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-metoden og netto salgsverdi. For råvarer og 

		varer i arbeid beregnes netto salgsverdi til salgsverdien av ferdig tilvirkede varer redusert for gjenværende 

		tilvirkningskostnader og salgskostnader. Egenproduserte varer er verdsatt til laveste av full tilvirkningskost 

		og virkelig verdi. 



		Inntekter

		Varesalg

		Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når både risiko og kontroll i hovedsak er overført til

		kunden. Dette vil normalt være tilfellet når varen er levert til kunden. Inntektene regnskapsføres med 

		verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet



		Tjenestesalg

		Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten 

		ytes, i takt med at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på 

		transaksjonstidspunktet.

		Anleggskontrakter

		For anleggskontrakter foretas det løpende inntektsføring i takt med fremdriften av prosjektet (løpende 

		avregnings metode). Fullførelsesgraden beregnes som påløpte kostnader på balansedagen i prosent av 

		estimert totalkostnad. For anleggskontrakter som forventes å gi tap, gjøres det avsetning for 

		nettokostnaden ved gjenværende kontraktsfestet produksjon. 



		Fordringer

		Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 

		Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.



		Bankinnskudd, kontanter og lignende

		Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato 

		som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.



		Pensjoner 

		Ved regnskapsføring av pensjon som er ytelsesplan, kostnadsføres forpliktelsen over opptjenings-

		tiden i henhold til planens opptjeningsformel. Allokeringsmetode tilsvarer planens opptjeningsformel 

		med mindre det vesentlige av opptjeningen skjer mot slutten av opptjeningsperioden. Lineær

		opptjening legges da til grunn.  For pensjonsordninger etter lov om foretakspensjon anvendes således

		lineær opptjening.



		Estimatavvik og virkningen av endrede forutsetninger amortiseres over forventet gjenværende 

		opptjeningstid i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsen og pensjons-

		midlene (korridor). Virkningen av planendringer med tilbakevirkende kraft som ikke er betinget av 

		fremtidig ansettelse, innregnes i resultatregnskapet umiddelbart. Planendringer med tilbakevirkende 

		kraft som er betinget av fremtidig ansettelse, fordeles lineært over tiden frem til ytelsen ikke lenger er 

		betinget av fremtidig ansettelse. 



		For opptjeningsbaserte uføreytelser som er en separat plan, vil effekten av eventuelle estimatavvik 

		og planendringer resultatføres umiddelbart. 



		Netto pensjonsforpliktelse er differansen mellom nåverdien av pensjonsforpliktelsene og verdien

		av pensjonsmidler som er innbetalt for betaling av ytelsene. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi.

		Måling av pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler gjennomføres på balansedagen. Arbeidsgiveravgift

		er inkludert i tallene, og er beregnet av netto faktisk underfinansiering. AFP-forpliktelser innenfor 

		LO/NHO-ordningen er en ytelsesbasert flerforetaksordning, men som regnskapsføres som en 

		innskuddsbasert ordning da den ikke er målbar



		Kostnader

		Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke 

		er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. 

		Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.



		Skatter

		Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt knyttet til 

		egenkapitaltransaksjoner er ført mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på 

		årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden er fordelt på ordinært 

		resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt 

		skattefordel er presentert netto i balansen.



		Offentlige tilskudd

		Investeringstilskudd er ført brutto i balansen og periodiseres over investeringens økonomiske levetid som 

		driftsinntekt. Driftstilskudd periodiseres samtidig med den inntekten det skal øke eller den kostnaden det 

		skal redusere. 





Note 2, 3



		Note 2		Annen driftsinntekt



		Driftsinntekter / Store enkelttransaksjoner - annen driftsinntekt



		Morselskap

		Per virksomhetsområde:														2015		2014

		Leieinntekter														230,373		226,036

		Statstilskudd KD, drift 														6,256		5,551

		Tilskudd Helse Midt														2,989		2,989

		Kommunalt tilskudd barnehager														36,346		35,664

		Andre inntekter barnehager														6,237		6,143

		Semesteravgiftsinntekter														35,824		33,852

		Helsetjenester Annet														3,633		3,446

		Studentidrett, div. tilskudd														1,924		1,305

		Salg driftsmidler														230		10

		Andre inntekter														29,608		27,341

		Sum														353,419		342,336



		Driftsinntekter

		Konsern :		Sit 
		Park-
bygget AS		Sit 
Tapir 
AS		Studentbolig-tomta
 AS		G 
Travel
Tvete AS				Elim.		Totalt

		Salgsinntekter		116,321				- 0		- 0		- 0				- 0		116,321

		Offentlige tilskudd		11,243														11,243

		Andre driftsinntekter		353,419		1,105		1,517		1,865		43,198				-4,366		396,738

		Sum		480,984		1,105		1,517		1,865		43,198				-4,366		524,302









		Note 3		Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm



		Lønnskostnad



		Morselskap														Konsern

		2014		2015												2015		2014

		118,629		119,039				Lønn								144,629		145,569

		17,523		17,198				Folketrygdavgift								21,069		21,500

		13,849		18,155				Pensjonskostnader (se note 11)								19,344		14,574

		5,367		5,692				Andre ytelser								6,524		5,795

		155,369		160,084				Sum								191,566		187,438



		233.9		230.0				Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret								283.0		289.8



		Note 3, forts.

																		Annen

		Ytelser til ledende personer, i kroner						Lønn								Pensjons-
kostnader		godt-
gjørelse

		Daglig leder												1,538		202		164

		Styret												525		- 0		- 0



		Det er inngått pensjonsforsikringsavtale som dekker ektefellepensjon og pensjon tilsvarende  67 % av lønn ved 

		adm. direktørs fratreden ved fylte 65 år. Deler av pensjonen er opparbeidet i tidligere arbeidsforhold.





		Revisor				 

		Utgiftsført godtgjørelse til Deloitte AS og samarbeidende selskaper fordeler seg slik:



		Morselskap														Konsern

		2014		2015												2015		2014

		227		337				Lovpålagt revisjon								489		380

		125		59				Andre attestasjonstjenester / bistand for øvrig								110		171

		64		264				Juridisk bistand								264		130





Note 4

		Note 4		Varige driftsmidler



		Morselskap								Tomter		Bygn. og annen fast eiendom		Maskiner 
og anlegg		Prosjekt-
ering og
bygging		SUM

		Anskaffelseskost 01.01.15								33,885		2,268,776		239,499		25,969		2,568,129

		Tilgang kjøpte driftsmidler								11,993		7,236		15,384		- 0		34,613

		Tilgang prosjektering og bygging								- 0		- 0		- 0		314,196		314,196

		Avgang								- 0		- 0		-1,072		- 0		-1,072

		Avgang, utskilt v/ salg								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Tilgang avgang v/ overdragelse i konsern								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Anskaffelseskost 31.12.15								45,878		2,276,012		253,810		340,165		2,915,866





		 								- 0		- 0		- 0				- 0



		Akk. avskrivninger 31.12.15								- 0		731,560		203,243		- 0		934,802

		Netto akk. nedskrivninger og								- 0		- 0		- 0				- 0

		rev. nedskrivninger 31.12.15								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Avskrivninger, nedskrivninger

		og rev. ned. 31.12.15								- 0		731,560		203,243		- 0		934,802

		Bokført verdi pr. 31.12.15								45,878		1,544,453		50,567		340,165		1,981,064



		Årets avskrivninger								- 0		49,262		13,517				62,778

		Årets nedskrivninger								- 0		- 0		- 0				- 0

		Årets reverserte nedskrivninger 								- 0		- 0		- 0				- 0



		Økonomisk levetid										Inntil 50 år		Inntil 11 år

		Avskrivningsplan										Lineær		Lineær



		Note 4 forts.

		Konsern								Tomter		Bygn. og annen fast eiendom		Maskiner / inventar		Prosjekt-
ering og
 bygging		SUM

		Anskaffelseskost 01.01.15								111,073		2,293,849		246,951		25,969		2,677,842

		Tilgang kjøpte driftsmidler								11,993		7,236		15,565		- 0		34,794

		Tilgang prosjektering og bygging								- 0		- 0		- 0		317,657		317,657

		Avgang								- 0		- 0		-1,273		- 0		-1,273

		Avgang, utskilt v/ salg								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Tilgang/avgang v/overdragelse i konsern								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Anskaffelseskost 31.12.15								123,066		2,301,085		261,243		343,626		3,029,019





		Oppskrevet før 01.01.1999								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

										- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Akk. avskrivninger 31.12.15								- 0		750,216		210,358		- 0		960,573

		Netto akk. nedskrivninger og 

		rev. nedskrivninger 31.12.15								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Avskrivninger, nedskrivninger 

		og rev. ned. 31.12.15								- 0		750,216		210,358		- 0		960,573

		Avgang, utskilt v/ fisjon								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Avgang, utskilt v/ salg								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Avgang, utskilt v/ overdragelse								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Bokført verdi pr. 31.12.15								123,066		1,550,869		50,887		343,626		2,068,448



		Årets avskrivninger								- 0		49,823		13,726		- 0		63,549

		Årets nedskrivninger								- 0		- 0		82				82

		Årets reverserte nedskrivninger 								- 0		- 0		- 0				- 0



		Økonomisk levetid										Inntil 50 år		Inntil 11 år

		Avskrivningsplan										Lineær		Lineær





Note 5, 6, 7

		Note 5		Datterselskaper



		Morselskap

		Firma						Ansk.-tidspunkt		Konsolidert
(ja/nei)		Foretnings-
kontor		Stemme-andel		Eier-
andel

		Sit Eierselskap AS						2000		ja		Trondheim		100%		100%

		Parkbygget AS						2007		ja		Trondheim		100%		100%

		Sit Geovarme AS 						2014		ja		Trondheim		100%		100%

		Studentboligtomta AS						2015		ja		Trondheim		100%		100%



		Selskaper regnskapsført 
etter egenkapitalmetoden						Sit 
Eierselskap AS		Parkbygget AS		Studentbolig-tomta AS		Sit Geovarme AS		Sum DS

		Opprinnelig anskaffelseskost						5,000		6,204				600		11,804

		Balanseført egenkapital på kjøpstidspkt.						103,791		624				600		105,015



		Inngående balanse 01.01.15						79,005		5,819				601		85,425



		Overdratt selskap						-2,203				2,203

		 														- 0

		Andel årets resultat						3,727		510		116		-33		4,319

		Avskrivning merverdier								-85						-85

		Overføringer til/fra (utbytte, konsernbidrag)						-1,200		-400						-1,600

		Kapitalnedsettelse														- 0

		Utgående balanse 31.12.15						79,329		5,844		2,318		567		88,059





		Note 6		Andre finansielle instrumenter



		Morselskap



		Anleggsmidler



		Aksjer og andeler i andre selskap med mer

										Eierandel				Balanseført verdi		Markeds-verdi

		Studentmediene i Trondheim AS								50.0 %				60		60

		SIN innkjøpssamarbeid												19		19

		Aksjer i Oi AS												10		10

		Sum morselskap												89		89



		Andre												25		25

		Sum konsern												114		114





		Note 7		Plasseringer i kapitalmarkedet



		Omløpsmidler

																Balanseført verdi		Markeds-verdi

		Aksjefond														30,095		30,095

		Pengemarkedsfond														19,456		19,456

		Grunnfondsbevis og sparebankaksjer														22,904		22,904

		Livkonto														30,659		30,659

		Obligasjoner														120,211		120,211

		Sum														223,325		223,325





Note 8, 9, 10

		Note 8		Varer



		Morselskap												Konsern

		2014		2015										2015		2014

		1,654		1,122				Råvarer						1,122		1,654

		1,253		1,100				Varer under tilvirkning						1,100		1,253

		172		203				RekviSita med mer						203		172

		3,079		2,425				Sum						2,425		3,079











		Note 9		Fordringer med forfall senere enn ett år



		Morselskap														Konsern

		2014		2015										2015		2014

		1,500		2,500				Lån til NTNUI, rente og avdragsfritt						2,500		1,500

		72,000		76,000				Lån til datterselskap						- 0		- 0

		73,500		78,500				Sum						2,500		1,500







		Note 10		Egenkapital



		Morselskap

		Opptjent egenkapital										Statstilskudd
boligbygging		Annen
egenkapital		Sum opptjent
egenkapital

		Egenkapital 01.01.15										124,164		689,574		813,738



		Årets endring i egenkapital:

		Kjøp/ salg av egne aksjer												- 0		- 0

		Årets resultat										11,243		30,404		41,648

		Egenkapital 31.12.15						 				135,408		719,978		855,385









		Konsern

												Minoritet		Majoritet		Totalt

		Egenkapital 01.01.15										1,238		811,939		813,177



		Årets endring i egenkapital:

		Årets resultat										459		41,578		42,037

		Justering av minoritet/nedskriving av merverdi												- 0		- 0

		Stiftelseskostnader														- 0

		Utbytte til minoritet										-367		- 0		-367

		Egenkapital 31.12.15										1,330		853,517		854,847



		Spesifikasjon av opptjent egenkapital 31.12.15

		Statstilskudd for boligbygging														135,408

		Minoritetsinteresser														1,330

		Annen egenkapital/fond i konsernet														718,109

		Sum opptjent egenkapital														854,847





Note 11, 12, 13

		Note 11		Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser



		Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon,

		og har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne loven. 



		Ved ytelsesplan

		Selskapets ytelsesbaserte pensjonsordninger gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. 

		Forpliktelsene er fondert gjennom et forsikringsselskap. I tillegg har ledende ansatte en tilleggspensjon utover den generelle ordning. Ordningen er ufondert.



		Morselskap														Konsern

		2014		2015												2015		2014

		9,441		12,190				Årets pensjonsopptjening								13,174		10,261

		7,693		5,073				Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen								5,501		8,310

		-6,304		-4,946				Forventet avkastning på pensjonsmidlene								-5,434		-6,953

		2,304		4,873				Resultatført avvik pga estimatendringer mm								5,193		2,375

		- 0		- 0				Resultatført effekt av planendring, ufondert ordning								- 0		- 0

		-29						Netto effekt av avløsning								- 0		-29

								Kostnader innskudspensjon								89		100

		1,179		1,243				Administrasjonskostnader								1,417		1,329

		1,693		1,912				Periodisert arbeidsgiveravgift før evt avvik								2,008		1,762

		-2,127		-2,189				Ansattes andel								-2,604		-2,580

		13,849		18,155				Netto pensjonskostnad inkl AGA								19,344		14,574

		Morselskap																Konsern

		01.01 14		01.01 15				Antall personer omfattet av ordningen								01.01 15		01.01 14

		264		257				Aktive								306		313

		140		154				Pensjonister								168		154

		404		411				Totalt								474		467



		Økonomiske forutsetninger:														01.1. 16		01.01 14

		Diskonteringsrente														2.70%		2.30%

		Forventet lønnsregulering														2.50%		2.75%

		Forventet pensjonsøkning														0.00%		0.00%

		Forventet regulering av folketrygdens grunnbeløp (G)														2.25%		2.50%

		Forventet avkastning på fondsmidler														3.30%		3.20%



		Demografiske forutsetninger:														01.01 16		01.01 14

		Forventet årlig avgang før 45 år														5.00%		2.00%

		Forventet årlig avgang etter 45 år 														5.00%		0.00%

		Overgang til AFP ved 62 år 														0.00%		0.00%

		Uførhetsskala														IR73		IR73

		Dødelighetsskala ektefellepensjon														K2013BE		K2013BE

		Dødelighetsskala alderspensjon 														K2013BE		K2013BE



		Note 11, forts.

		Morselskap										Fondert		Ufondert		Sum		Sum

																2,015		2014

		Pensjonsforpliktelser

		Påløpte pensjonsforpliktelser										-191,510		-15,232		-206,742		-223,339

		Pensjonsmidler										164,951		0		164,951		150,336

		Netto pensjonsforpliktelser før AGA										-26,560		-15,232		-41,792		-73,003

		Periodsert arbeidsgiveravgift										-3,745		-2,148		-5,893		-10,293

		Netto pensjonsforliktelser etter aga										-30,305		-17,380		-47,684		-83,297

		 Ikke resultatførte estimatendringer og avvik										37,871		1,215		39,086		78,318

		 Ikke resultatført planendring										0		0		0

		Nto. Pensjonsforpliktelser / midler										7,567		-16,164		-8,597		-4,979



















		Konsern										Fondert		Ufondert		Sum		Sum

														2,015		2,015		2014

		Pensjonsforpliktelser

		Påløpte pensjonsforpliktelser										-210,503		-15,232		-225,735		-242,175

		Pensjonsmidler										181,736		0		181,736		165,076

		Netto pensjonsforpliktelser før AGA										-28,768		-15,232		-44,000		-77,099

		Periodsert arbeidsgiveravgift										-4,056		-2,148		-6,204		-10,871

		Netto pensjonsforliktelser etter aga										-32,824		-17,380		-50,203		-87,970

		 Ikke resultatførte estimatendringer og avvik										42,220		1,215		43,436		84,656

		 Ikke resultatført planendring										0		0		0		0

		Nto. Pensjonsforpliktelser / midler										9,397		-16,164		-6,768		-3,314

		Note 12		Annen langsiktig gjeld



		Morselskap						Gjeld som forfaller mer enn fem								Konsern

		2014		2015				år etter regnskapsårets slutt:								2015		2014

		626,432		584,719				Gjeld til kredittinstitusjoner								586,001		627,938

		8,180		7,641				Øvrig langsiktig gjeld								7,641		8,180

		27,374		27,118				HusleiedepoSitum								27,118		27,374

		661,985		619,478				Sum annen langsiktig gjeld								620,760		663,491







		Note 13		Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.



		Morselskap						Langsiktige fordringer				      Kundefordringer				Andre fordringer

								2015		2014		2015		2014		2015		2014

		Foretak i samme konsern						76,000		72,000		50		2		1,600		1,400

		Sum						76,000		72,000		50		2		1,600		1,400



																Annen

		Morselskap										Leverandørgjeld				langsiktig gjeld

												2015		2014		2015		2014

		Foretak i samme konsern										- 0				1,104		2,104

		Sum										- 0		- 0		1,104		2,104





Note 14





		Note 14		Skattekostnad



		Morselskap						Konsern

		2,014		2,015				2015		2014

						Betalbar skatt fremkommer slik:

		55,817		42,496		Ordinært resultat før skattekostnad		44,433		58,641

				- 0		Avgitt konsernbidrag		- 0

		-55,330		-39,775		Permanente forskjeller		-36,308		-52,788

		-690		-573		Endring midlertidige forskjeller		-161		-801

		-203		2,148		Grunnlag betalbar skatt		7,965		5,052

				580		Skatt 27%		2,150		1,364

		7		28		Formuesskatt		28		7

		7		608		Betalbar skatt		2,178		1,371

		- 0		- 0		Betalbar skatt på EK-transaksjoner		- 0



						Årets skattekostnad fremkommer slik:

		- 0		580		Betalbar skatt på årets resultat		2,150		1,364

		- 0		- 0		Skatt på avgitt konsernbidrag		- 0		- 0

		132		240		Brutto endring utsatt skatt/- skattefordel		219		161

		7		28		Skatt av formue 0,3%		28		7

		-0		0		For mye / for lite avsatt siste år 		-1		-0

		139		849		Årets totale skattekostnad		2,396		1,533



						Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt:

						Forskjeller som utlignes:

		-2,113		-1,540		Anleggsmidler		-8,553		-9,258

		- 0		- 0		Varebeholdning		- 0		- 0

		- 0		- 0		Fordringer		-498		-471

		- 0		- 0		Gjeld/pensjonsforpliktelse		1,830		1,665

		- 0		- 0		Gevinst- og tapskonto		1,157		1,840

		-203		- 0		Underskudd til framføring		- 0		-203

		- 0		- 0		Forskjeller som ikke inngår i beregning av utsatt skatt/skattefordel		- 0		- 0

		- 0		- 0		Aksjer		- 0		- 0

		-2,315		-1,540		Sum		-6,063		-6,427

		-625		-385		Utsatt skatt/utsatt skattefordel		-1,516		-1,735



				Sammenheng mellom skattekostnad og skatt beregnet som gjennomsnittlig nominell 

				skattesats på resultat før skatt:



		15,071		11,474		Resultatskatt ( 27% av ordinært resultat før skatt )		11,997		15,833

		- 0		- 0		Betalt skatt fra tidligere år		-2		-0

		- 0		31		Utsatt skatteffekt pga redusert skattesats til 25% fom 2016		121		- 0

		7		28		Skatt av formue 0,3%		28		7

		- 0		55		Skatteeffekt oppløsning midleritidig forskjell langsiktig lån/aksjer		55		- 0

		-14,939		-10,739		Skatteeffekt øvrige permanente forskjeller		-9,803		-14,307

		139		849		Bokført skattekostnad i resultatregnskapet		2,396		1,533



		Utsatt skattefordel er oppført med utgangspunkt i fremtidig inntekt.						 





Note 15, 16, 17, 18

		Note 15		Pantstillelser og garantier m.v.



		Morselskap										Konsern

		2014		2015				Bokført gjeld som er sikret ved pant o.l.:		2015		2014

								Kortsiktig gjeld				- 0

								Obligasjonslån				- 0

		831,378		789,178				Gjeld til kredittinstitusjoner		791,581		834,004

		- 0		- 0				Øvrig langsiktig gjeld				- 0

		831,378		789,178				Sum		791,581		834,004



		Morselskap						Bokført verdi av eiendeler stilt som 				Konsern

		2014		2015				sikkerhet for bokført gjeld		2015		2014

		- 0		- 0				Maskiner o.l.		- 0		- 0

		1,586,479		1,544,453				Bygninger		1,548,922		1,591,455

		- 0		- 0				Øvrige		- 0		- 0

		1,586,479		1,544,453				Totalt		1,548,922		1,591,455





		Garantiansvar								2,015		2,014

		I konsernet								- 0

		Andre								4,629		4,129







		Note 16		Offentlige tilskudd



		Sit har i forbindelse med bygging av sine studentboliger mottatt til sammen kr 629 848' i statstilskudd.

		I balansen er dette beløpet ført delvis som gjeld, delvis som egenkapital, i hht. gjeldende regelverk. Ved evt. salg

		eller riving av en studentbolig som er delfinansiert med statstilskuddet, skal tilskuddet tilbakebetales.





		Note 17		Bankinnskudd



		Morselskap										Konsern

		2014		2015				Bankinnskudd, bundne skattetrekksmidler		2015		2014

		5,191		5,149						6,273		6,283





		Note 18		Fristasjon i 2015 (netto kvm)



		Sit-konsernet disponerer til eget bruk 25 547 kvm arealer på fristasjonsvilkår. Beregnet leieverdi er 

		40,791 mill kr.  Akademika AS' bokhandler disponerer  i tillegg 1 609 kvm (verdi 3,057 mill kr).



		Verdi er kalkulert med kr 1 900,- pr kvm pr år for lokaler lærestedene disponerer som selvforvaltende 

		eller som leietaker hos Statsbygg.





Kontantsrømoppstilling



		Konsernregnskap

		Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim



		Kontantstrømoppstilling

		MORSELSKAP										KONSERN



		2014				2015						2015				2014

										KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:



		55,817				42,496				Ordinært resultat før skattekostnad		44,433				58,641

		-11,231				-11,243				Inntektsført statstilskudd studentboliger		-11,243				-11,231

		-335				-7				Periodens betalte skatt		-1,370				-1,841

		61,562				62,778				Ordinære avskrivninger		63,549				62,463

		0				0				Nedskriving av anleggsmidler		82				102

		-3,215				3,619				Pensjonskostnad uten kontanteffekt		3,454				-3,661

		-10				-270				Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler		-270				-10

						-19				Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter		-2,319				-5,131

		-899				5,907				Regulering markedsbaserte finansplasseringer		5,907				-899

		-7,360				-4,234				Resultatandel datterselskap og tilsluttede selskap

		-246				654				Endring i varer		654				-246

		201				1,295				Endring i kundefordringer		5,752				-406

		8,222				25,632				Endring i  leverandørgjeld		24,908				3,528

		-434				-434				Andre avsetninger for forpliktelser		-434				-434

		-1,458				-1,907				Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter		-2,155				-4,356

		100,615				124,268				Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter		130,948				96,519





										KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:



		249				621				Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler		819				249

		-32,211				-348,809				Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler		-352,451				-32,585

		21,853				27,773				Netto tilført / brukt vedlikeholdsavsetninger		27,773				21,853

		-601				0				Utbetalinger ved stiftelse av SiT Geovarme AS

		4,279				60				Innbetalinger ved salg av finansielle anleggsmidler		4,360				9,410

		300				400				Innbetalt utbytte fra DS 		0				0

		-33,388				9,300				Kjøp og salg av andre investeringer		9,300				-34,496

		0				-5,000				Utbetalinger til investeringer i finansielle anleggsmidler		-1,000				0

		-39,518				-315,655				Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter		-311,199				-35,569





										KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:



		65,500				68,280				Innbetalt statstilskudd boligbygging		68,280				65,500

		0								Utbetalt utbytte		-3,600				-516

		57,091				-42,993				Nto endring langsiktig gjeld, eks effekt av nedskr. og fusjon		-43,217				58,792

		-71,805				0				Netto endring i byggelån		0				-71,805

		50,788				25,287				Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter		21,463				51,971



		111,885				-166,100				Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende		-158,788				112,921

		160,082				271,967				Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01.		346,313				233,392

		271,967				105,867				Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12.		187,524				346,313
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