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Sit studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim

Sit er studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Sit skal bidra til at 
studentene trives i studiebyene sine og at flere ønsker å studere i dem.
I samarbeid med studentene jobber Sit for å utvikle attraktive velferdstilbud. Sit kan 
 engasjere seg i ekstern forretningsvirksomhet når dette bidrar til økt studentvelferd.
Engasjerte ansatte, støtte til studentenes frivillighetskultur og et tett samarbeid med 
studentene og utdanningsinstitusjonene er grunnpilarene i virksomhetens arbeid.

Oppsummering av Sits tjenestetilbud:
• 7  045.5 hybelenheter i Trondheim, Ålesund og Gjøvik
• 22 spisesteder fordelt på flere campus i alle tre byer
• 7 treningssenter i alle tre byer
• 3 barnehager i Trondheim og Gjøvik
• Kurs og rådgivning til studentfrivilligheten
• Helsetjenester som helsesøster, mestringskurs og 

en psykososial helsetjeneste

Alle studenter betaler semesteravgift. Formålet med 
semesteravgiften er å dekke utgifter som er knyttet 
til studentenes velferdsbehov. Semesteravgiften for 
studenter tilknyttet Sit var fra høstsemesteret 2018, 
580 NOK. Fra 2013 fram til vårsemesteret i 2018 var 
semesteravgiften 510 NOK. 

Konsernet Sit
Sit er organisert som et konsern i tre utøvende enheter: 
Sit Bolig, Sit Kafe og Sit Velferd. I tillegg har konsernet 
administrative fellestjenester. Virksomheten har 
flere datterselskaper og tilknyttede selskaper. Per 
31.12.2018 eide morselskapet Sit følgende virksom
heter:

• SiT Eierselskap AS er Sits holdingselskap som eier:
 – SiT Tapir AS; et eiendomsselskap som eier Nardo

veien 12 og 14
 – Røverdalen parkeringshus AS; selskapet skal 

eie og leie ut parkeringskjelleren som blir bygget i 
forbindelse med studentboligbygging i Gjøvik

• Parkbygget AS; et eiendomsselskap som eier 
 næringsseksjonen i Innherredsveien 16

• SiT Geovarme AS; drifter geovarmesentralen på 
 Moholt studentby

• Studentmediene i Trondheim AS; 50% eid av Sit 
og 50% eid av Studentersamfundet i Trondhjem. 
 Selskapet driver flere studentmedier.

Sit har ingen eiere og styret er virksomhetens høyeste 
organ. I styret sitter representanter valgt av studentene,
representanter fra de største utdanningsinstitusjonene 
og representanter valgt av de ansatte. De studentvalgte
representantene har alltid stemmeflertall. Kunnskaps
departementet fører tilsyn med virksomheten. 

Sit leverer i dag velferdstjenester til rundt 45 000 
 studenter i Trondheim, Ålesund og Gjøvik.

Tabell 1: Studenter tilknyttet sted fordelt på lærested og semesteravgift*

Lærested
Antall studenter, 
vår 2018

Antall studenter, 
høst 2018

Norges TekniskNaturvitenskapelige Universitet (NTNU) 37 490 41 155

Dronning Mauds Minnehøgskole 1 270 1 385

BI campus Trondheim 1 635 1 825

Fagskolen Innlandet 211 211

TOTALT 40 606 44 576

TOTALT innbetalt semesteravgift i 2018 44 829 988 NOK

* Hvert år er det cirka 3000 studenter som er fritatt for betaling av semesteravgift, summen på totalt innbetalt 
 semesteravgift vil derfor avvike om det kun multipliseres med antall studenter per semester.
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Jubileumsåret 2018 
I 2018 fylte Sit 70 år. Det har vært viktig for virksom
heten å utvikle seg i takt med studentenes behov og 
studentsamskipnaden har endret seg mye i løpet av 
disse årene. De siste årene har konkurransen innenfor 
samtlige av Sits virksomhetsområder økt og det er lagt 
ned mye arbeid for å sikre at virksomheten er konkur
ransedyktig, agil i møte med endringer samt robust og 
utviklingsorientert i møte med framtiden. 

Satsning på organisasjonsutvikling, helse og 
studentinvolvering i jubileumsåret
Sit har hatt 4 satsningsområder i 2018; kompetanse
heving, organisasjonskultur, helse og helhetlige 
studentopplevelser. Arbeidsgruppene som har vært 
knyttet til de ulike  satsningsområdene har planlagt og 
gjennomført et stort antall aktiviteter gjennom hele 
året. 

En intern undersøkelse gjennomført i etterkant av
jubileumsåret viser at 83% av ansatte enten er fornøyd
eller svært fornøyd med jubileumsåret. Tiltakene for 
 intern kompetanseheving får svært gode  tilbakemel
dinger og satsningen er ønsket videreført av de ansatte.
Store deler av de ansatte opplever at  organisasjons 
kulturen er forsterket i løpet av dette året og flere 
 rapporterer at de er blitt bedre kjent med sine kolleger.

I løpet av året ble det gjennomført flere workshoper 
for å sikre god studentinvolvering i forbindelse med 
utviklingen av nye tilbud og tjenester, og for å sikre 
helhetlige studentopplevelser i møte med virksom
heten. Tilbakemeldingene fra disse workshopene har 
vært svært gode.

Campusutvikling i Trondheim
I 2015 vedtok regjeringen å samle Norges Teknisk 
Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) sin  virksomhet 
rundt Gløshaugen i Trondheim. I den forbindelse 
skal om lag 10 000 studenter flyttes fra campus på 
 Dragvoll, Trondheim sentrum og Tunga. 

I 2017 og 2018 har Sit bidratt inn i arbeidet med 
kartlegging og konseptutvikling gjennom gruppene 
knutepunkt og studentvelferd og frivillighet. I august 
2018 engasjerte Sit en egen campuskoordinator 
for å koordinere Sits arbeid med campusutvikling i 
Trondheim, samt ivareta organisasjonens interesser 
inn i  NTNUs planer og prosesser. Ledelsen har satt 
mål for Sits campusutvikling, deltatt i ulike fora og 
bidratt med høringssvar. Sit har spilt inn behov for nytt 

idretts senter, barnehage og sentralt helsetilbud, samt 
viktigheten av at studentvelferd og studentfrivillig
het blir prioritert i nytt campus. Sit ser for seg at man 
skal etablere alle nye studentboliger på campus eller 
 campus eller sentrumsnært. 

Digitalisering av Sits tjenester
Sit har sett på hvordan digitaliseringen påvirker orga
nisasjonen i fremtiden og hvordan dette kan bidra til at 
studenttjenestene bedres. I forbindelse med dette er 
det kartlagt hvordan en mer digitalisert og automatisert 
hverdag skaper muligheter og utfordrer det eksis
terende tjenestetilbudet til Sit, samt utviklingen av nye 
tjenester. Arbeidet videreføres i 2019.

Studiestart 2018
I forbindelse med studiestart 2018 ble det jobbet 
med utbedringen av service og tjenestetilbud under 
inn flytningshelgen. På Moholt studentby ble det 
blant annet satt opp egne telt hvor de nyinnflyttede 
 studentene og deres foreldre og foresatte kunne vente 
på tildeling av nøkler. 

Det ble inngått et samarbeid med Transit, en gjenbruks
butikk i Trondheim, og det ble åpnet en popup butikk 
på Moholt studentby. Her kunne studentene kjøpe 
blant annet møbler og kjøkkenredskaper til student
boligen sin. Sit Kafe åpnet et midlertidig spisested i 
samme område denne perioden og hadde salg av varm
mat og fruktkort. Tiltaket ble godt mottatt av studenter 
og foreldre, og vil bli videreført og utbedret i forbindelse 
med studiestart 2019.

Studenttilfredshet i 2018 – rekordfornøyde 
studenter i alle byer
Den årlige kundetilfredshetsundersøkelsen (KTI) for
teller at studentene aldri har vært mer fornøyd med Sit.
På en skala fra 1100 scorer Sit 71 poeng, ett poeng over
fjorårets toppnotering. Tilfredsheten med Sit øker i alle 
tre byer og økningen blant studenter i Ålesund viser en
oppgang på hele 7 poeng fra fjorårets måling; til 71 poeng. 

Internasjonale studenter er svært fornøyd med Sits til
bud og vurderer virksomheten jevnt over bedre enn nor
ske studenter, med en tilfredshetsscore på 75 poeng.

Det er 3000 studenter i Trondheim, Ålesund og Gjøvik 
som har svart på spørreundersøkelsen og resultatene 
og tilbakemeldingene i undersøkelsen benyttes til det 
kontinuerlige forbedrings og utviklingsarbeidet i Sit.
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Det er bygget egen geovarmesentral på Moholt 
 studentby i forbindelse med byggeprosjektet. Geo
varmesentralen gir muligheterfor lagring av energi i 
deler av året og for å overføre energi mellom byggene 
på området. Dette gir totalt lavere kostnader per kWh 
i anleggets levetid. I tillegg gir brønnene mulighet for 
«gratis» kjøling i byggene, noe som sikrer godt inne
klima.

Arbeidet med rehabiliteringen av linjekjellerne ble 
ferdigstilt i 2018. Over en toårs periode har Sit samar
beidet med linjeforeninger, interesseorganisasjonen 
#ReddKjellerne og andre interessenter for å sikre 
brukermedvirkning under hele prosessen. Bygging og 
renoveringsarbeidet av kjellerne ble ferdigstilt i tråd 
med tidsplanen og 15. mars var kjellerlokalene klare til 
overlevering.

Campustjenester
2018 var et rekordår for Sits serveringstilbud. Etter en 
negativ kundeutvikling de siste årene så Sits spise
steder en positiv økning på cirka 26 000 kundebesøk, 
og registrerte i 2018 over 2 millioner besøk av spisende 
gjester. Resultatene fra årets kundetilfredshetsunder
søkelse viser at kundene aldri har vært mer fornøyde 
med tilbudet.

Tabell 3: Nøkkeltall for Sits serveringstilbud

 Spisesteder 22
 Antall kundebesøk 2 096 661
 Antall ansatte 99
 Kundetilfredshet kantine 68
 Kundetilfredshet kaffebar 76
 Kundetilfredshet kiosk 75

Aksjesalg og virksomhetsoverdragelse 
I 2018 solgte Sit sine aksjer i G Travel Tvete AS til ZXZ 
 Travel AS. Sit regner ikke reisebyråvirksomhet som en del 
av sin kjernevirksomhet.

Sits bokhandler i Ålesund og Gjøvik ble virksomhets
overdratt til Akademikakjeden i siste kvartal av 2018. 
Akademika har spesialisert seg som campus bok
handlere og har med det bedre forutsetninger for å 
tjene studentenes behov på dette området. 

Virksomhetsområdene
Bolig
Hovedmålet til Sit Bolig er å tilby gode studentboliger 
til rimelige priser, påvirke kvaliteten i utleiemarkedet i 
Trondheim, Ålesund og Gjøvik, samt ha en prisregule
rende effekt. Sit har i dag en dekningsgrad på 15.8%. Det 
er på samme nivå som de siste årene.

Tabell 2: Nøkkeltall for Sits boligtilbud 

 Studentbyer og boligområder 17
 Antall hybelenheter 7045.5
 Antall søknader 10 381
 Antall ansatte 65
 Kundetilfredshet 73

I løpet av 2018 ble siste byggetrinn av Moholt 50I50, 
vårt mestvinnende byggeprosjekt noensinne, nesten 
ferdigstilt. Flerbrukshuset i Moholt Allmenning 1 som 
inneholder et aktivitetshus for byens studenter, 
bydelsbibliotek og kafe ble ferdigstilt og overtatt av 
Sit i siste kvartal av 2018. Tidlig i første kvartal 2019 
ble bygget åpnet for studentene og byens øvrige 
 befolkning. Bygget åpner med det studentbyen for 
resten av byen og er blitt en levende studentby for alle 
– studenter og byen ellers.

En studentbolig er mye mer enn fire vegger og tak over hodet – Sits studentboliger har fokus på bomiljø og trivsel.
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Tabell 4: Nøkkeltall Sit Idrett

 Treningssentre 7
 Antall medlemmer 16 043
 Antall ansatte  115*
 Kundetilfredshet 68

*Tallet inkluderer et stort antall deltidsansatte 
 resepsjonister og instruktører.

Treningsglede har vært og fortsetter å være et viktig 
fokusområde for Sits treningssentre. 

Utbedringen og rehabiliteringen av Sits mest besøkte 
treningssenter, Idrettsbygget Gløshaugen, ble påbe
gynt i siste kvartal av 2018 og skal etter planen åpnes 
høsten 2019. I forbindelse med denne utbedringen ble 
det åpnet et midlertidig treningssenter på Nardo og 
besøket på dette senteret har vært godt.

Det ble åpnet nye treningssentre i Ålesund og Gjøvik i 
2018. Treningssentrene ligger begge på NTNUs lokale 
campuser og er godt besøkt. Medlemmene har tilgang 
til store frivektsarealer og kondisjonsparker samt 
gruppetimer. I Gjøvik har medlemmene også et klatre 
og svømmetilbud og det jobbes med å få på plass et 
lignende tilbud i Ålesund.

Det er jobbet mye med oppussing og ombygging av Sits 
spisesteder i 2018: Kjelhuset, Rápido Dragvoll og Sit 
Kafe Elgeseter fikk alle betydelige løft foregående år.

I 2018 ble det lagt ned et omfattende arbeid med 
ny nettbutikk for catering og selskap. Løsningen er 
klar for lansering februar 2019. Med mål om å styrke 
 utviklingen av nye produkter og videreutviklingen av 
eksisterende produkter ble det ansatt en produkt
utvikler høsten 2018.

For å sikre god forståelse i hele enheten, er det i 2018 
jobbet mye med innkjøpsforståelse oglojalitet. Det har 
vært et uutnyttet potensiale i de eksisterende inn
kjøpsavtalene og det er jobbet målrettet med å sikre og 
utbedre potensialet i disse.

Idrett
Sit Idrett skal i samarbeid med studentidrettslag og 
 studentvelferdsorganisasjoner jobbe for et godt idretts 
og treningstilbud for alle lærestedene som er tilknyttet 
Sit.

Sits spisesteder tilbyr smaksrik og hjemmelaget mat så vel som hyggelige og sosiale spiseområder.
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Det er gjennomført holdningskampanjer knyttet til 
 antidoping og sunn trening. Kampanjen «Sunn 
 trening» fikk i 2018 et løft og inkluderer nå informasjon 
og tilbud knyttet til treningsinspirasjon, indremotiva
sjon, antidoping i samtaletilbudet til Sit.

Barnehager
Hovedmålet til Sits barnehager er å oppfylle mandatet 
om lik rett til utdanning. Alle studentforeldre med barn 
i barnehagealder kan benytte seg av tilbudene til Sits 
barnehager, også de som ikke har barnehageplass.

Tabell 5: Nøkkeltall Sit Barn

 Barnehager 3
 Antall barn 287
 Antall ansatte 78
 Kundetilfredshet 91

Tilbudene til Sits barnehager skal være med på å gjøre 
studentforeldrenes hverdag lettere, samtidig som det 
er et godt tilbud til studentbarna. Det er jobbet konti
nuerlig med videreutvikling og gjennomføring av tiltak 
spesielt tilpasset studentforeldres behov. 

I 2018 ble det gjennomført Kulturverksted, Åpen barne
hage og Eksamensgaranti. Kulturverksted er et tilbud 
med varierte aktiviteter for studentbarna på kvelder 
og lørdager. To ganger i uken kan studentforeldre ta 
med barnet til Åpen barnehage. Tilbudet er gratis og gir 

studentforeldrene og studentbarna mulighet til å være 
med i et sosialt felleskap og knytte gode nettverk.

Studentvelferd 
I tillegg til et treningstilbud og studentbarnehager, har 
Sit et stort studentvelferdstilbud. Sit eier og drifter to 
studenthus, tilbyr gratis mestringskurs,  skreddersydde 
foreningskurs, en psykososial helsetjeneste med 
psykologspesialister, psykiatriske sykepleiere, kliniske 
sosionomer og helsesekretærer, rådgivere og helse
søstre på campus.

Sit Idrett sine intruktører, resepsjonister, treningsveiledere og personlige trenere brenner for å spre treningsglede.

Studentforeldre har særegne behov og Sits barnehager har 
skreddersydd tilbudene sine for å bidra til en enklere hverdag.
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Tabell 6: Nøkkeltall for Sits studentvelferdstilbud 

 Antall samtaler hos 
 psykososial  helsetjeneste 7 747
 Antall kurs (mestring/forening) 60/85
 Antall studenthusarrangement  
 (Ålesund/Gjøvik) 144/335
 Antall ansatte 
 (psykososial/råd/ studenthus) 16/11/2
 Kundetilfredshet kurs 77
 Kundetilfredshethelsesøster 81
 Kundetilfredshet samtaletilbud 71
 Kundetilfredshet studenthus 70

Målet til Sits rådtjenester er å bidra til økt mestring 
av studentlivet for alle studenter som studerer ved 
læresteder tilknyttet Sit. I 2018 er det derfor arrangert 
og gjennomført gratis mestringskurs. 

For mange studenter er verv og studentfrivillighet en 
stor del av studenthverdagen. På bakgrunn av dette 
tilbys det kurs som er skreddersydd denne delen av 
studentmassen. Kurs om arbeidsmiljø, presentasjons
teknikk, ruspolicy, regnskap og moms arrangeres fast 
hvert semester, og kan tilpasses den enkelte student
forenings behov ved forespørsel. 

Det er stor etterspørsel etter Sits psykososiale helse
tilbud. I 2018 ble det etablert et gruppeterapitilbud av 
 psykososial helsetjeneste. 

Det er gjort arbeid for å fornye tilbudene i studenthusene
for å sikre at studenthusene er studentenes sosiale og 
kulturelle knutepunkt, og en trygg arena for utvikling 
av relasjoner og gode opplevelser. Studenthusene skal 
skape gode rammer og forutsetninger for student
engasjement, frivillighet og delaktighet.

Det er planlagt utbygging av et nytt studenthus i 
 Ålesund og det er jobbet kontinuerlig med utviklingen 
av dette i 2018. Arbeidet fortsetter videre i 2019. 

Påvirkning på det ytre miljø 
– studentvelferd i fremtiden
Sit skal gjennom sin drift, sine prosjekter og tilbud sikre 
god studentvelferd – i dag og i fremtiden. Sit er sitt 
samfunnsansvar bevisst og jobber aktivt for å sikre 
at virksomhetens ordinære drift ikke påvirker det ytre 
miljøet negativt.

Ved nybygging og rehabilitering av eksisterende 
 bygningsmasse har Sit fokus på energieffektive løs
ninger. Moholt 50I50prosjektet mottok i 2017 prisen 
Trondheim kommunes energisparepris. Byggene er 
oppført i massivtre for å redusere CO

2
fotavtrykket, 

nærvarmeanlegg basert på geovarme og alle byggene 
i prosjektet drives som passivhus. Siste byggetrinn i 
prosjektet ble ferdigstilt i 2018.

Grønt Flagg er en miljøsertifiseringsordning rettet 
mot blant annet barnehager. Målet med ordningen er 
å  styrke bærekraftig utvikling gjennom undervisning 
samt stille med verktøy for å innføre miljøledelse. 
Samtlige av Sits barnehager er miljøsertifisert i deres 
respektive kommuners Grønt Flaggordning. 

Sits spise og serveringssteder følger rutiner og prose
dyrer som reduserer matsvinnet. Dagens Kutt, et tilbud 
hvor varer som nærmer seg utløpsdato selges til halv 
pris, er et svært populært tilbud blant både studenter 
og campusansatte. Sit benytter lokale leverandører og 
økologiske bakevarer i samtlige utsalgssteder. 

I forbindelse med studiestarten i 2018 ble det inngått 
et samarbeid mellom Sits boligavdeling i Trondheim og 
gjenbruksbutikken Transit. Transit hentet møbler og 

Sits rådgivere, helsesøstre og psykologer er eksperter på 
studentlivets mange utfordringer.
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andre gjenstander i god stand som utflyttende studenter
 ikke hadde behov for eller ønsket å ta med videre. 
Under innflytningshelgen i 2018 hadde Transit popup 
butikk på Moholt studentby hvor studenter kunne kjøpe 
gjenbruksmøbler og andre ting de trengte til student
boligen sin. Tiltaket var svært populært.

Sit investerer ikke i kullgruveselskaper eller kraftpro
duksjonsselskaper som henter 50% eller mer av sine 
inntekter fra kullbaserte virksomheter. Sits styre har 
i 2018 hatt en ekstra tett oppfølging av de invester
ingene som er gjort etter at dette ble besluttet av styret 
i 2017. Styret følger aktivt opp investeringene gjennom 
investeringsmandatet og rapporteringene fra investe
ringskomiteen.

Sit som arbeidsplass
Sit skal være en god og trygg arbeidsplass for dagens 
ansatte og en attraktiv arbeidsplass for fremtidige 
medarbeidere. Sit står overfor endrede ramme
betingelser og en tøffere konkurransesituasjon med 
økt endringstakt drevet av digitalisering og nye kunde
behov. Dette krever en virksomhet som er nytenkende 
og nyskapende.

Sits medarbeidere besitter ideer, kunnskap og 
 erfaringer som kan bidra til å øke Sits innovasjons
kapasitet og utviklingstakt for nye produkter eller 
 tjenester. I 2018 har Sit hatt fokus på medarbeider
drevet innovasjon – aktiv deltakelse fra ansatte i 
utviklingen av nye løsninger. 

Utvikling av strategi, ledere og 
medarbeidere i fokus
På bakgrunn av ønsket om mer fokus på medarbeider
drevet innovasjon ble det i 2018 igangsatt et arbeid for 
å utvikle ledere og medarbeider i denne retningen. 

Et større strategi og lederutviklingsprogram ble også 
igangsatt i 2018. Sit ønsker å skape rom hvor alle i 
virksomheten skal kunne bidra med innspill og dele 
sin kunnskap for å lage en best mulig strategi for hva 
Sit skal være i fremtiden. Hele virksomheten er invitert 
til å gi innspill underveis i prosessen. Dette inkluderer 
ansatte og styret, men også studenter og eksterne 
samarbeidspartnere. 

Gjennom lederutviklingen ønsker Sit å sikre at lederne 
har verktøy og kompetanse for å omsette strategien til 
handling. 

Organisasjonsutvikling i et fremtidsperspektiv 
Ny teknologi og økt digitalisering vil skape nye og flere 
muligheter for studentene og for Sit. Sit står overfor en 
digital transformasjon, som blant annet handler om:
•  Digital arbeidsstyrke – drive ny ledelsespraksis, en 

kultur preget av innovasjon og deling, talentutvikling 
som muliggjør en nettverksbasert organisasjon

•  Digital arbeidsplass – skape et arbeidsmiljø som bi
drar til produktivitet, med økt bruk av digitale verktøy 
og med fokus på engasjement og trivsel

Ansatte og arbeidsmiljø
I 2018 ble det gjennomført en forenklet Medarbeider
undersøkelse bestående av en MTIindeks, med 
spørsmål om tilfredshet og motivasjon samt spørsmål 
om tilhørighet og stolthet.

MTIresultatene for Sit i 2018 er, på en skala fra 0100, 
82. Dette indikerer høy tilfredshet og engasjement for 
arbeidsplassen og arbeidsoppgavene hos Sits ansatte. 

Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen er fulgt 
opp lokalt med arbeidsmiljøsamtaler i avdelingene. 
Her snakker leder og medarbeiderne i fellesskap om 
arbeidsmiljøet i avdelingen, ser på status for handlings
planen fra 2017 og oppdaterer denne frem mot den 
fulle undersøkelsen i 2019. MTImålet for 2019 er satt 
til 83 poeng.

Sitansatte i Ålesund og Gjøvik er stolte av å jobbe i Sit, 
men undersøkelsen indikerer en relativt lav tilhørighet 
til virksomheten to og et halvt år etter sammenslåingen.

Sit som IA-bedrift
Sit jobber aktivt for å styrke jobbnærværet samt med å 
forebygge og redusere sykefravær. 

Sit er en IAbedrift og IAavtalen løper ut 31.12.2018. 
Som IAbedrift har Sit, fram til juni 2018, hatt en egen 
kontaktperson i NAV for oppfølging av langtids syke
fravær. Dette er nå opphørt, men en egen kontakt
person ved Arbeidslivssenteret er opprettholdt. 

I samarbeid med Sits HRavdeling deltar kontaktpersonen
ved Arbeidslivssenteret, bedriftshelsetjenesten, hoved
verneombud og hovedtillitsvalgt i Virksomhetsteamet. 
Formålet med Virksomhetsteamet er å bidra til at Sit når 
sine IAmål og overordnede HMSmålsettinger. Dette 
sikres ved at alle deltakere i Virksomhetsteamet bidrar 
med sin kunnskap og erfaring både fra Sit og fra andre 
virksomheter. Det har vært avholdt fire møter i Virksom
hetsteamet i 2018.
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Det har vært en økning i sykefraværet i 2018. Sit tar 
denne negative utviklingen på alvor og vil ha fortsatt 
fokus på sykefravær og nærværsfaktorer for å holde 
sykefraværet på et lavest mulig nivå i 2019. Sits HR 
avdeling samarbeider med avdelinger i virksomheten 
med høyt sykefravær for å se hvordan de, i samarbeid 
med bedriftshelsetjenesten og NAV, kan jobbe for å 
styrke jobbnærværet, forebygge og redusere syke
fravær samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

IAavtalen for Sit varte ut 2018.  Regjeringen og hoved
organisasjonen har inngått en ny intensjonsavtale om 
et inkluderende arbeidsliv (IAavtalen) gjeldede for 
perioden 2019–2022 og vil påvirke Sits arbeid for et 
inkluderende arbeidsliv.

Likestilling
Sits personalpolitikk vektlegger mangfold i både team 
og ledelse når det kommer til kjønn, kulturell bakgrunn, 
alder og erfaring. Videre presiserer virksomhetens 
personalpolitikk at kvinner og menn skal behandles lik 
og ha samme muligheter for karriereutvikling. 

Det har i 2018 blitt jobbet aktivt med utforminger av 
stillingsannonser, oppfordring og tilrettelegging for 
utvikling. Videre har Sits HRavdeling jobbet tett med 
kommunikasjon og markedsavdelingen for å sikre 
effektive og representative annonser i sosiale medier 
og andre digitale flater.

Sit etterstreber en jevnere kjønnsfordeling i virksom
heten og der det lar seg gjøre, er det ønskelig at begge 
kjønn skal være representert på det enkelte arbeids
sted.

Tabell 8: Kjønnsfordeling og lønn i Sit

Morselskap per 31.12.2018 Kvinner Menn Alle

Antall ansatte 228 93 321

Ledergruppen 4 3 7

Deltidsansatte 80 11 91

Styremedlemmer 3 5 8

Gjennomsnittslønn 460 996NOK 528 009NOK

Gjennomsnittslønn uten ledere* 440 954NOK 493 887NOK

Medianlønn 416,447NOK 443 306NOK 427 140NOK

* ledere er i denne sammenhengen definert som ledernivå 1 og ledernivå 2 i Sit.

Tabell 7: Oversikt over ansatte i Sit per 31.12.2018

Morselskap Konsern

Antall ansatte 321 321

Antall årsverk 301,4 301,4  

Overtid etter tariffavtalen 4914,77 timer 5775,77 timer

Gjennomsnittsalder 45,7 46,6 

Sykefravær 8,2 7,6

Endringer i sykefravær siste år 0,8 pstp. 0,4 pstp.

Antall skader med sykemelding 5 5



Nederst f.v.: Paul-Erik Normann (vara), Nicholas Christiansen (styreleder), Sunniva Bøstrand (nestleder), Anne Borg, 
Frank Arntsen. Øverst f.v.: Magnus Bjerke, Rolf Viddal, Reidar Sliper, Lars Furu Kjelsaas. Styremedlem Synnøve Bakken var ikke 
tilstede når bildet ble tatt.

11

Styret, ledelse og revisjon
Sit har ingen eiere og styret er Sits øverste organ. Styret 
har åtte medlemmer hvorav fire av disse er student
valgte representanter av Velferdstinget, to ansatt
representanter og to representanter oppnevnt av 
NTNU. I tillegg møter én vararepresentant for de ansatte 
fast i styremøtene. 

I 2018 er det avholdt 10 styremøter. Styret har behand
let 82 styresaker og 33 referatsaker.

Styret har avholdt to temasamlinger i 2018; et i januar 
med tema digitalisering og organisasjonen Sit, og et 
i oktober med tema utenforskap. Det er gjennomført 
ett styreseminar om strategiprosessen i Sit samt en 
studietur i april hvor fokus var digitalisering.

Styrets sammensetning per 08.03.2018:
Styremedlemmer:
Studentvalgt:
• Nicholas Christiansen, styreleder
• Sunniva Bøstrand, nestleder
• Magnus Bjerke
• Lars Furu Kjelsaas

Valgt fra ansatte:
• Reidar Sliper, pedagogisk leder
• Synnøve Bakken, butikkmedarbeider

Valgt fra NTNU
• Anne Borg, prorektor for utdanning
• Frank Arntsen, økonomi og eiendomsdirektør

Varamedlemmer:

Studentvalgt:
• Oda Monsen
• Christian Tangene

Valgt fra ansatte:
• Rolf Viddal (fastmøtende vara), rådgiver
• PaulErik Normann, drifts og vedlikeholdsleder
• Tommy Danielsen, kommunikatør
• Bente Løkken, avdelingsansvarlig i kafe

Valgt fra NTNU
• Lindis Burheim, eiendomssjef
• Anne Rossvoll, avdelingsdirektør

Ledelsen i Sit 
Sit fikk i 2018 ny administrerende direktør. Knut 
 Solberg ble erstattet av Audhild Kvam, som tiltrådte 
som administrerende direktør 6. mai. Den øvrige 
 toppledelsen i Sit består av:

Kjersti Marie Lauritzen, direktør strategi og 
 forretningsutvikling
Halvard Danielsen, kommunikasjonsdirektør
Heidi Torstad, organisasjonsdirektør
Lisbeth Glørstad Aspås, boligdirektør
Espen Holm, direktør campustjenester
Espen Munkvik, velferdsdirektør
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Tabell 10: Resultatene i 100 % eide selskaper er innarbeidet i finanspostene

Endringer i balansen 31.12.2018 31.12.2017 Endring

Sum eiendeler 3 336 3 356 20

Anleggsmidler 2 809 2 768 41

Omløpsmidler 527 588 61

Egenkapital 1 061 1 026 35

Langsiktig gjeld 1 268 1 325 57

Egenkapitalandel 31,80 % 30,60 % 1,20 %

Økonomiske forhold fra årsregnskapet
Sit oppnådde i 2018 ikke sitt resultatmål.  Bidrag fra 
datterselskaper er preget av salg av vår andel (80 %) 
i G Travel Tvete, og nedskrivinger av prosjektverdier i 
Røverdalen Parkeringshus AS.  Nedskrivinger knyttet 
til boligprosjektet i Røverdalen er belastet Sits drifts
kostnader.

Sit har mottatt 11,3 millioner kroner i driftsstøtte fra 
Kunnskapsdepartementet i 2018.  I dette beløpet ligger 
ekstraordinære tildelinger med bakgrunn i fusjonen.  
De ekstraordinære tilskuddene utgjør kr 11,5 mill kr i 
perioden 2016 – 2018.  Statstilskudd til studentboliger 
er inntektsført med 17,8 millioner kroner.

Tabell 9: Årsregnskapet Tall i MNOK el. %

Morselskapet 2018 2017 Endring

Inntekter 655,0 644,0 11,0

Driftsresultat 68,1 79,8 11,7

Personalkostnad i % av inntekter 31,6 % 30,10 % 1,48 %

Andre driftskostnader eks. avskr., i % av inntekter 35,5 % 35,90 % 0,40 %

Finansinntekter 6,2 17,6 11,4

Resultat datterselskaper 4,5 1,9 6,4

Rentekostnader 33,7 35,3 1,6

Resultat før skatt 36,1 64,1 28
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Datterselskap Omsetning Resultat Sum eiendeler

Parkbygget AS 1 196 441 5 194

SiT Geovarme AS 923 99 15 127

SiT Eierselskap AS, som eier: 0 4 804 75 624

SiT Tapir AS 1994 382 13 079

Røverdalen Parkeringshus AS 0 4 089 7 520

Fortsatt drift
Selskapet er solid og har god likviditet. Styret legger i 
årets regnskap fortsatt drift til grunn.

Økonomisk oversikt for konsernet
Konsernregnskapet omfatter morselskapet og datter
selskaper:

Finansiell risiko
Sit opplever generelt liten kredittrisiko da kundene 
hovedsakelig er studenter og utdanningsinstitusjoner. 
Utestående restanser er små i forhold til omsetningen. 
Likviditeten er svært god. Ledige midler forvaltes med 
vekt på langsiktighet, risikospredning og lav til middels 
risiko. Risikoen er knyttet til aksjemarkedets utvikling, 
samt renteutvikling for plasseringer. En investerings
komité er opprettet for å tilse så god forvaltning som 
mulig, og komiteen arbeider etter mandat gitt av styret. 
Sits langsiktige gjeld er i stor grad sikret med fastrente
avtaler for å sikre et stabilt leienivå. Renterisikoen på 
nye lån ansees om liten på grunn av det lave rentenivået. 

Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets ut
gang som er av vesentlig betydning for bedømmelsen 
av regnskapet.

Resultatdisponering 
Årets resultat ble 35,3 millioner kroner i 2018, mot 
62,4 millioner kroner i 2017. Årets resultat disponeres 
slik:

Tabell 11: Resultatdisponering i MNOK

Til Statstilskudd 
 studentboliger

17 780

Til Annen egenkapital 17 494

Sum disponert 35 274

Tabell 12: Øremerking av egenkapital i 2018 i MNOK

Til Fond for spesielle velferdstiltak 1 500

Til Reguleringsfond semesteravgift 1421

Til Utbyggingsformål 18 391

Til Utviklingsformål Sit 604

Sum 22 042

Sit konsern 2018 2017 Endring

Omsetning 656,9 676,4 19,5

Driftsresultat 62,6 82,4 19,8

Resultat etter skatt 35,3 62,6 27,3

Sum eiendeler 3 313,0 3 353,7 40,7

Egenkapital 1 061,4 1 027,2 34,2

Egenkapitalandel 31,82 % 30,6 % 1,22 %
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Utsiktene framover
Strategi og campusutvikling
Strategiarbeidet som ble påbegynt i 2018 vil bli videre
ført i 2019. Resultatene fra dette arbeidet vil legge 
føringer for den videre utviklingen av Sit.

NTNUs campusutvikling, der campus skal samles på 
Gløshaugen og i de sentrumsnære campusene er inne 
i en fase hvor lokalisering av ulike funksjoner konkreti
seres. I 2019 vil Sit jobbe mye med å sikre god student
velferd også etter at flytteprosessen er gjennomført. Sit 
har som mål å bidra til at campus blir aktivt, urbant og 
inkluderende for studenter, campusansatte og resten 
av byens befolkning. 

I løpet av 2019 vil det jobbes aktivt med å ferdigstille en 
metode for bedre studentinvolvering i Sit.  Utviklingen av 
denne metoden skal sees i sammenheng med  arbeidet
for å sikre økt medarbeiderinvolvering og god utnyttelse
av medarbeidernes kompetanse og kreativitet. 

Elgesetergate 10 – veien mot et levende 
 campus
Sammen med Statsbygg og NTNU planlegger Sit å 
bygge et sambruksbygg for utdanning og forskning for 
helse og sosialfag, treningstilbud, sosiale møteplasser, 
servering og arealer for studentfrivilligheten. Bygget 
blir på om lag 19 000 kvadratmeter. 

Målet er å skape en attraktiv, åpen og levende  campus 
som skal være tilgjengelig store deler av døgnet. 
Bygget blir med det, det første bygget i Trondheim som 
virkeliggjør visjonen om et levende campus. Konseptet 
gir store synergier for alle deltakerne i prosjektet og for 
studentene. 

Styret i Sit besluttet i 2018 å investere rundt 300 MNOK 
i det nye treningssenteret i dette prosjektet og vil eie 
1/3 av bygget. Byggeprosessen kan iverksettes når det 
foreligger statlig bevilling for undervisningsdelen. Dette 
er i skrivende stund ikke bevilget fra regjeringen.

Studentbygg i Ålesund – studentliv på campus, 
døgnet rundt
Det ble i 2017 startet et prosjekt som har som mål å 
bygge et studentbygg i Ålesund. Prosjektet ble påbe
gynt i forbindelse med en gave på 20 millioner kroner 
som Sit fikk av firmaet Brødrene Sunde AS. Gaven ble 
gitt i anledning deres 100 års jubileum i Ålesund. 

Kunnskapsdepartementet ga i 2018 statsstøtte til 
bygging av Sits 81 planlagte studentboliger i Ålesund. 
Disse studentboligene skal bygges i tilknytning til det 
nye studentbygget på campus.

Røverdalen studentboliger
I samarbeid med Gjøvik kommune skal arbeidet med 
planleggingen av studentboliger i Røverdalen fortsette. 
Det er søkt om statstilskudd for bygging av 228 hybel
eneheter på Gjøvik. 

Ombygging, etablering og lansering
Arbeidet med Idrettsbygget Gløshaugen videreføres i 
2019 og samme høst skal bygget stå klart til å ta imot 
treningsglade medlemmer. Utbedringen av trenings
arealene på Gløshaugen gir blant annet økt arealutnyt
telse, forbedrede garderobefasiliteter og egentrenings
arealer, samt universell utforming.

Ombyggingen av Sit Kafe Realfag er påbegynt og skal 
ferdigstilles i løpet av året. Videre skal det jobbes med 
etablering av et serveringstilbud ved Olavskvartalet. 

I tillegg til lanseringen av den nye nettbutikken for 
catering og selskapsvirksomhet blir det også tatt i bruk 
et nytt kassasystem med en selvbetjeningsløsning. Et 
konsept for disputasmiddager vil også lanseres.
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Arbeidsmiljø og lederutvikling
Etter jubileumsåret er det gjort kontinuerlige evalue
ringer av tiltak og aktiviteter og det er gjennomført en 
ansattundersøkelse. 

Intern kompetanseheving vil ha fortsatt fokus i 2019. 
For å sikre god opplæring samt vedlikehold og tilegnelse
av ny kunnskap vil Sit fortsette å ta i bruk elærings
vertøyer. Det digitale opplæringsverktøyet blir en viktig 
del av oppstarten for nye medarbeidere.

For å lykkes framover med å være en god samskipnad 
som både utvikler og drifter virksomheten godt, er vi 
avhengig av dyktige ledere.  Det påbegynte arbeidet 
med lederutvikling vil derfor fortsette i 2019.

Nicholas Christiansen
styreleder

              Sunniva Bøstrand                                                     Magnus Bjerke                                                     Lars Furu Kjelsaas
                   nestleder

                   Synnøve Bakken                                                    Reidar Sliper                                                               Frank Arntsen

                                                                       Anne Borg                                                          Audhild Kvam
                                                                                                                                     administrerende direktør

Trondheim, 22. mars 2019
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Konsernregnskap med noter

RESULTATREGNSKAP
(Beløp i hele tusen kroner)

MORSELSKAP KONSERN

2017 2018 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2018 2017

152 248 151 415 Salgsinntekt 151 415 152 248

17 720 17 780 Inntektsføring av statstilskudd til studentboligbygging 17 780 17 720

474 008 485 787  Annen driftsinntekt 487 696 506 470

643 975 654 982 2 Sum driftsinntekter 656 890 676 438

54 213 53 869 Varekostnad 53 869 54 213

193 877 207 079 3 Lønnskostnad 207 079 218 320

86 834 88 408 4 Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 89 046 87 592

2 126 4 Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 3 940

229 292 235 426 Annen driftskostnad 238 761 233 897

Tap ved utgang av datterselskap 1 573

564 215 586 908 Sum driftskostnader 594 269 594 022

79 760 68 074 Driftsresultat 62 622 82 415

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

1 880 4 547 5 Resultat på investering i datterselskap og tilknyttet selskap

255 280 Renteinntekt fra foretak i samme konsern

10 242 7 023 Annen finansinntekt 973 7 353

7 145 1 088 Verdiendring av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi 7 569 10 727

493 625 Rentekostnad til foretak i samme konsern

34 737 33 063 Annen finanskostnad 33 136 35 452

-15 707 -32 020 Netto finansresultat -26 540 -17 373

64 053 36 054 Ordinært resultat før skattekostnad 36 081 65 043

1 657 780 14 Skattekostnad på ordinært resultat 808 2 430

62 396 35 274 Ordinært resultat 35 274 62 612

62 396 35 274 ÅRSRESULTAT 35 274 62 612

Minoritetenes andel av årsresultatet 216

Majoritetens andel av årsresultatet 35 274 62 396

OVERFØRINGER

17 720 17 780 Statstilskudd for EK

44 676 17 494 Avsatt til annen egenkapital

62 396 35 274 10 Sum  overføringer
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BALANSE PR 31. DESEMBER
(Beløp i hele tusen kroner)

MORSELSKAP KONSERN

2017 2018 NOTE EIENDELER 2018 2017

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

152 71 14 Utsatt skattefordel 1 578 1 923

152 71 Sum immaterielle eiendeler 1 578 1 923

Varige driftsmidler

2 578 805 2 607 966 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2 634 249 2 602 608

78 075 84 376 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. 84 376 78 315

2 656 880 2 692 342 4 Sum varige driftsmidler 2 718 624 2 680 923

Finansielle anleggsmidler

82 891 76 444 5 Investering i datterselskap

13 318 16 168 9,13 Lån til foretak i samme konsern

125 125 6 Investeringer i aksjer og andeler 125 150

12 908 22 039 11 Pensjonsmidler 22 039 15 738

2 000 1 500 9 Langsiktig utlån 1 500 2 000

111 242 116 276 Sum finansielle anleggsmidler 23 664 17 888

2 768 274 2 808 689 Sum anleggsmidler 2 743 866 2 700 734

Omløpsmidler

8 831 2 944 8 Varer 2 944 8 831

Fordringer

7 495 9 868  Kundefordringer 9 883 17 145

2 134 3 966 13 Fordringer på datterselskap

7 880 17 626  Andre fordringer 17 737 10 689

17 508 31 459 Sum fordringer 27 620 27 834

Investeringer

145 602 225 122 7 Andre markedsbaserte finansielle instrumenter 225 122 145 602

145 602 225 122 Sum investeringer 225 122 145 602

416 321 267 434 17 Bankinnskudd, kontanter og lignende 313 487 470 649

588 263 526 960 Sum omløpsmidler 569 173 652 917

3 356 537 3 335 648 SUM EIENDELER 3 313 040 3 353 650
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BALANSE PR 31. DESEMBER
(Beløp i hele tusen kroner)

MORSELSKAP KONSERN

2017 2018 NOTE EGENKAPITAL OG GJELD 2018 2017

Egenkapital

Opptjent egenkapital

833 969 851 463 Annen egenkapital  

192 289 210 069 16 Statstilskudd boligbygging 210 069 192 289

Minoritetsinteresser 1 018

Fond i konsernet 851 366 833 872

1 026 258 1 061 532 10 Sum opptjent egenkapital 1 061 435 1 027 179

1 026 258 1 061 532 Sum egenkapital 1 061 435 1 027 179

Gjeld   

Avsetning for forpliktelser

12 696 13 116 11 Pensjonsforpliktelser 13 116 12 696

693 698 678 919 16 Statstilskudd boligbygging 678 919 693 698

200 558 209 719 Avsetninger til vedlikehold 209 719 200 558

Utsatt skatt 276 276

906 952 901 753  Sum avsetninger for forpliktelser 902 030 907 229

Annen langsiktig gjeld

1 254 029 1 196 400 12,15 Gjeld til kredittinstitusjoner 1 196 400 1 254 029

25 493 25 493 13 Gjeld til datterselskaper

45 660 46 937 12 Øvrig langsiktig gjeld 47 125 45 848

1 325 182 1 268 830 Sum annen langsiktig gjeld 1 243 525 1 299 877

Kortsiktig gjeld

15 Gjeld til kredittinstitusjoner

54 693 59 134  Leverandørgjeld 61 256 70 085

1 554 1 063 14 Betalbar skatt 1 174 1 874

13 374 14 571 Skyldige offentlige avgifter 14 571 15 087

28 524 28 766 Annen kortsiktig gjeld 29 049 32 319

98 144 103 533 Sum kortsiktig gjeld 106 049 119 365

2 330 279 2 274 116 Sum gjeld 2 251 604 2 326 470

3 356 537 3 335 648 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 3 313 040 3 353 650

Trondheim, 22.03.2019

Nicholas Christiansen
styreleder

Anne Borg

Sunniva Bøstrand
nestleder

Frank Arntsen

Magnus Bjerke

Synnøve Bakken

Lars Furu Kjelsaas

Reidar Sliper Audhild Kvam
Administrerende direktør
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Noter til regnskapet 2018

(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 Sit Studentsamskipnaden i 
 Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) med datterselskaper hvor 
Sit har bestemmende innflytelse som følge av juridisk eller 
faktisk kontroll. 

Konsernet består av: 
Morselskap: 
Sit Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim 
Datterselskap: 
Parkbygget AS (100%), kjøpt 01.07.2007 
SiT Geovarme AS (100%)  Stiftet 2014 
SiT Eierselskap AS (100%), underkonsern som eier SiT Tapir AS 
og Røverdalen Parkeringshus AS  

Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede regnskaps
prinsipper for like transaksjoner i alle selskaper som inngår i 
konsernregnskapet. Alle vesentlige transaksjoner og mellom
værende 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 selska
pets eiendeler og gjeld vurderes til virkelig verdi på kjøpstids
punktet, 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 omløps
midler. 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. 

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 
for delene ikke dekker balanseført verdi  og eventuelle 
 gjenstående tilvirkningsutgifter. 

Aktiverte renter 
Renter som knytter seg til anlegg under oppføring, er balanse
ført 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 
31.12.2018. 

Andre aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler 
Aksjer og investeringer i ansvarlige selskaper og komman
dittselskaper hvor selskapet ikke har  betydelig innflytelse, 
er vurdert etter kostmetoden. Investeringene nedskrives til 
virkelig verdi ved verdifall  som forventes ikke å være forbi
gående. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som 
annen finansinntekt. 
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Noter til regnskapet 2018

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 investerin
ger 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 salgs
kostnader. 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 transaksjons
tidspunktet 

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. 

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, bank
innskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er 
kortere enn tre måneder fra anskaffelse. 

Pensjoner  
Ved regnskapsføring av pensjon som er ytelsesplan, kostnads
føres forpliktelsen over opptjenings tiden i henhold til planens 
opptjeningsformel. Allokeringsmetode tilsvarer planens opptje
ningsformel med mindre det vesentlige av opptjeningen skjer 

mot slutten av opptjeningsperioden. Lineær opptjening legges 
da til grunn. For pensjonsordninger etter lov om foretakspen
sjon anvendes således  lineær opptjening. 

Estimatavvik og virkningen av endrede forutsetninger amor
tiseres 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. Plan
endringer med tilbakevirkende kraft som er betinget av frem
tidig 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 resultat
føres 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 pensjons
midler gjennomføres på balansedagen. Arbeidsgiveravgifter 
inkludert i tallene, og er beregnet av netto faktisk underfinan
siering. AFPforpliktelser innenfor LO/NHOordningen 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 sam
menheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen 
etter skjønnsmessige kriterier.  Øvrige unntak fra sammen
stillingsprinsippet 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. 
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Note 2  Annen driftsinntekt 
Driftsinntekter / Store enkelttransaksjoner  annen driftsinntekt 

Morselskap 
Per virksomhetsområde:   2018   2017
Leieinntekter   325 874   310 321
Statstilskudd KD, drift    11 343   11 352
Tilskudd Helse Midt   3 584   3 381
Kommunalt tilskudd barnehager   45 468   47 491
Andre inntekter barnehager   8 057   7 572
Semesteravgiftsinntekter   44 830   42 298 
Helsetjenester Annet   3 545   3 511
Studentidrett, Tilskudd fra Lærestedene   4 159   3 466
Salg driftsmidler   60   6 533
Andre inntekter   38 867   38 084 

Sum   485 787   474 008

Driftsinntekter 
Konsern:  Sit  Parkbygget AS SiT SiT  Røverdalen  Parkerings
  Tapir AS  Geovarme AS hus AS   Elim. Totalt 
Salgsinntekter   151 415               151 415 
Offentlige tilskudd   17 780        17 780
Andre driftsinntekter   485 787  1 196  1 994   923      2 205  487 696

Sum   654 982  1 196  1 994   923      2 205  656 890 

Note 3  Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm 
Lønnskostnad
                                      Morselskap                                                                                                                                                                                       Konsern 
 2017   2018    2018   2017
 152 374   163 808   Lønn   163 808   172 985
 21 517   23 189   Folketrygdavgift   23 189   24 551
 12 923   11 855   Pensjonskostnader (se note 11)   11 855   13 540
 7 063   8 228   Andre ytelser   8 228   7 245

 193 877   207 079   Sum   207 079   218 320

 275,0   296,2   Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret   296,2   315,3

Ytelser til ledende personer, i kroner   Lønn  Pensjonskostnader  Annen godtgjørelse
Nåværende daglig leder (fra 01.05.2018 til 31.12.2018)   1 050   16   73 
Tidligere daglig leder (fra 01.01. til 30.04.2018)   562   185   55
Styret   584   

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

                                      Morselskap                                                                                                                                                                                         Konsern 
 2017   2018    2018   2017 
 342   434   Lovpålagt revisjon   490   470 
 26   205   Andre attestasjonstjenester / bistand for øvrig   257   260 
 52   116   Juridisk bistand   231   56 

Noter til regnskapet 2018
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Note 4  Varige driftsmidler 

Morselskap    Bygn. og   Prosjekt-
  annen fast  Maskiner   ering og
 Tomter eiendom og anlegg bygging ”  SUM
Anskaffelseskost 01.01.18   125 116   3 330 493   312 869   53 674   3 822 152 
Tilgang kjøpte driftsmidler   34 100   68 503   23 397        126 000
Avgang             360   154   206

Anskaffelseskost 31.12.18   159 216   3 398 996   335 906   53 828   3 947 946 

Akk. avskrivninger 31.12.18        1 001 946   251 532     1 253 478  
Netto akk. nedskrivninger og rev. nedskrivninger 31.12.18                  2 126   2 126 
Avskrivninger, nedskrivninger og rev. ned. 31.12.18        1 001 946   251 532   2 126   1 255 604

Bokført verdi pr. 31.12.18   159 216   2 397 050   84 376   51 700   2 692 342

Årets avskrivninger        71 468   16 939    88 408
Årets nedskrivninger                  2 126   2 126 
Årets reverserte nedskrivninger       

Økonomisk levetid    Inntil 50 år  Inntil 11 år 
Avskrivningsplan    Lineær   Lineær 

Konsern     Bygn. og Maskiner /  Prosjekt-
  annen fast    inventarering ering og
 Tomter eiendom  bygging  SUM
Anskaffelseskost 01.01.18   128 502   3 370 006   320 622   54 470   3 873 600 
Tilgang kjøpte driftsmidler   34 100   68 705   23 397        126 202
Tilgang prosjektering og bygging                  4 729   4 729
Avgang             360   154   206 
Avgang, utskilt v/ salg             7 129        7 129

Anskaffelseskost 31.12.18   162 602   3 438 712   336 530   59 353   3 997 197 

Akk. avskrivninger 31.12.18        1 022 452   252 179        1 274 631 
Netto akk. nedskrivninger og  rev. nedskrivninger 31.12.18                  3 940   3 940
Avskrivninger, nedskrivninger  og rev. ned. 31.12.18        1 022 452   252 179   3 940   1 278 571 
Bokført verdi pr. 31.12.18   162 602   2 416 260   84 351   55 413   2 718 624 

Årets avskrivninger        72 107   16 939        89 046
Årets nedskrivninger                  3 940   3 940 
Årets reverserte nedskrivninger                    

Økonomisk levetid   Inntil 50 år   Inntil 11 år 
Avskrivningsplan   Lineær   Lineær 

Noter til regnskapet 2018
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Note 5  Datterselskaper
Morselskap 
Firma  Ansk.- Konsolidert Foretnings- Stemme- Eier-
  tidspunkt  (ja/nei) kontor andel landel 
SiT Eierselskap AS  2000  ja   Trondheim  100 % 100 %
Parkbygget AS  2007  ja   Trondheim  100 % 100 %
SiT Geovarme AS   2014  ja   Trondheim  100 % 100 %

Selskaper regnskapsført etter egenkapitalmetoden  SiT Eierselskap AS  Parkbygget AS   SiT Geovarme AS   Sum DS 
Opprinnelig anskaffelseskost        
Balanseført egenkapital på kjøpstidspkt.        
Inngående balanse 01.01.18    76 604   5 706   581   82 891 
Overdratt selskap 
Andel årets resultat    4 804   441   99   4 462 
Avskrivning merverdier     85    85
Overføringer til/fra (utbytte, konsernbidrag)    1 500   400    1 900 
Kapitalnedsettelse         

Utgående balanse 31.12.18    70 300   5 662   483   76 444 

Note 6  Andre finansielle instrumenter 
Morselskap 
Anleggsmidler 
Aksjer og andeler i andre selskap med mer 
  Eierandel   Balanseført verdi   Markedsverdi 
Studentmediene i Trondheim AS  50,0 %  60   60 
SIN innkjøpssamarbeid    19   19
Aksjer i Oi AS    10   10 
Andre    36   36 
Sum morselskap    125   125 

Andre 
Sum konsern    125   125

Note 7  Plasseringer i kapitalmarkedet 
Omløpsmidler 
    Balanseført verdi   Markedsverdi 
Aksjefond    24 009   24 009 
Pengemarkedsfond    28 141   28 141 
Grunnfondsbevis og sparebankaksjer    24 745   24 745 
Livkonto    32 550   32 550 
Obligasjoner og oblogasjonsfond    115 676   115 676 
Sum    225 122   225 122 

Noter til regnskapet 2018
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Note 8  Varer
Morselskap       Konsern 
 2017   2018   2018   2017 
 1 911   1 730  Råvarer   1 730   1 911 
 1 502   796  Varer innkjøpt for videresalg   796   1 502 
 5 260       Varelager bøker        5 260 
 159   419  Rekvisita med mer   419   159 
 8 831   2 944  Sum   2 944   8 831 

Note 9 Fordringer med forfall senere enn ett år 
Morselskap      Konsern 
 2017   2018    2018   2017
 1 500   1 500  Lån til NTNUI, rente og avdragsfritt  1 500   1 500 
 13 318   16 168  Lån til datterselskap          
 14 818   17 668  Sum   1 500   1 500 

Note 10   Egenkapital 
Morselskap 
Opptjent egenkapital  Statstilskudd boligbygging Annen egenkapital  Sum opptjent egenkapital 
Egenkapital 01.01.18   192 289   833 969   1 026 258 

Årets endring i egenkapital: 
Årets resultat   17 780   17 494   35 274 
Egenkapital 31.12.18   210 069   851 463   1 061 532 

Konsern 
  Minoritet   Majoritet   Totalt 
Egenkapital 01.01.18   1 018   1 026 161   1 027 178 
Årets endring i egenkapital: 
Avgang minoritet    1 018    1 018
Årets resultat        35 274   35 274 
Egenkapital 31.12.18   -     1 061 435   1 061 435 

Spesifikasjon av opptjent egenkapital 31.12.18 
Statstilskudd for boligbygging     
    210 069 
Annen egenkapital/fond i konsernet     851 366 
Sum opptjent egenkapital     1 061 435  

Noter til regnskapet 2018
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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 opp
tjeningsår, 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 
 2017   2018    2018   2017 
 11 547   12 225  Årets pensjonsopptjening  12 225   12 138 
  5 814   5 436  Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen  5 436   6 218 
  7 230   8 446  Forventet avkastning på pensjonsmidlene  8 446   7 800 
  1 676   1 715  Resultatført avvik pga estimatendringer mm  1 715   1 770 
  224       Netto effekt av avløsning/tilbakeført avløsning       224 
   Kostnader innskudspensjon       98 
 1 609   2 103  Administrasjonskostnader  2 103   1 773
 1 655   1 656  Periodisert arbeidsgiveravgift før evt avvik  1 656   1 772  
 2 593   2 834  Ansattes andel  2 834   2 873
  12 701   11 855  Netto pensjonskostnad inkl AGA  11 855   13 320 

Morselskap       Konsern 
 01.01 17   01.01 18  Antall personer omfattet av ordningen   01.01 18   01.01 17 
 321   363  Aktive   363   358 
 164   165  Pensjonister   165   180 

 485   528  Totalt   528   538 

Økonomiske forutsetninger:     01.1. 18   01.01 17 
Diskonteringsrente    2,60 % 2,30 %
Forventet lønnsregulering    2,75 % 2,50 %
Forventet pensjonsøkning    0,80 % 0,40 % 
Forventet regulering av folketrygdens grunnbeløp (G)  2,50 % 2,25 % 
Forventet avkastning på fondsmidler   4,30 % 4,00 %

Demografiske forutsetninger:     01.01 18   01.01 17 
Forventet årlig avgang før 45 år   5,00 % 5,00 %
Forventet årlig avgang etter 45 år    5,00 % 5,00 %
Overgang til AFP ved 62 år     0,00 % 0,00 %
Uførhetsskala     IR72 IR73
Dødelighetsskala ektefellepensjon   K2013BE K2013BE
Dødelighetsskala alderspensjon    K2013BE K2013BE

Noter til regnskapet 2018
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Morselskap   Fondert I,  Fondert II, Ufondert,  Sum
  midler   forpliktelse   forpliktelse   forpliktelser   Sum netto 
  2 018  2 018   2 018   2 018  2017
Påløpte pensjonsforpliktelser 212 047 20 961 8 388 241 396  239 541 
Pensjonsmidler 188 327 18 623  206 950  206 329 
Netto pensjonsforpliktelser før AGA -23 720 -2 339 -8 388 -34 447 -33 212
Periodsert arbeidsgiveravgift 3 345 330 1 183 4 857 4 683
Netto pensjonsforliktelser etter aga -27 065 -2 668 -9 570 -39 303 -37 895
Ikke resultatførte estimatendringer og avvik 49 104 21 0 49 082 38 107

Nto. Pensjonsforpliktelser / midler 22 039 -2 689 -9 570 9 779 212

Konsern   Fondert I,  Fondert II, Ufondert,  Sum
  midler   forpliktelse   forpliktelse   forpliktelser   Sum netto 
  2 018  2 018   2 018   2 018  2017
Påløpte pensjonsforpliktelser 212 047 20 961 8 388 241 396 257 398
Pensjonsmidler 188 327 18 623  206 950 223 544
Netto pensjonsforpliktelser før AGA -23 720 -2 339 -8 388 -34 447 -33 854
Periodsert arbeidsgiveravgift 3 345 330 1 183 4 857 4 773
Netto pensjonsforliktelser etter aga -27 065 -2 668 -9 570 -39 303 -38 627
Ikke resultatførte estimatendringer og avvik 49 104 21 0 49 082 41 669

Nto. Pensjonsforpliktelser / midler 22 039 -2 689 -9 570 9 779 3 042

Note 12  Annen langsiktig gjeld 
                           Morselskap   Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt:                                   Konsern 
 2017   2018    2018   2017
  976 061   908 765  Gjeld til kredittinstitusjoner   908 765   976 061
  6 912   6 853  Øvrig langsiktig gjeld   6 853   6 912 
  36 749   38 452  Husleiedepositum   38 639   36 936

 1 019 721   954 070  Sum annen langsiktig gjeld   954 257   1 019 909 

Note 13  Mellomværende med selskap i samme konsern m.v. 
Morselskap                                                                                     Langsiktige fordringer                      Kundefordringer                             Andre fordringer
  2018   2017   2018   2017   2018   2017 
Foretak i samme konsern   16 168   13 318   2 066   35   1 900   2 100 

Sum   16 168   13 318   2 066   35   1 900   2 100 
 
Morselskap                                                                                                                                                               Leverandørgjeld                   Annen langsiktig gjeld 
  2018   2017   2018   2017

Foretak i samme konsern   709   551   25 493   25 493

Sum   709   551   25 493   25 493

Noter til regnskapet 2018
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Note 14  Skattekostnad 
                          Morselskap                                                                                                                                                                                                        Konsern 
 2 017   2 018    2018   2017 
    Betalbar skatt fremkommer slik: 
 64 053   36 054  Ordinært resultat før skattekostnad   36 081   65 043
          Avgitt konsernbidrag         
 57 177   31 093  Permanente forskjeller   30 451   55 185
 402   340  Endring midlertidige forskjeller   526   1 251
    Bruk av underskudd til framføring        800 
 6 474   4 622  Grunnlag betalbar skatt   5 104   7 807  
 1 554   1 063  Skatt 23%   1 174   1 874 
        Formuesskatt          
 1 554   1 063  Betalbar skatt   1 174   1 874
 -     -    Betalbar skatt på EK-transaksjoner 

    Årets skattekostnad fremkommer slik: 
 1 554   1 063  Betalbar skatt på årets resultat   1 174   1 874 
          Skatt på avgitt konsernbidrag           
 103   81  Brutto endring utsatt skatt/ skattefordel  2   556 
           Skatt av formue 0,3%           
       364  For mye / for lite avsatt siste år  

 1 657   780   Årets totale skattekostnad   808   2 430 

   Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: 
   Forskjeller som utlignes:  
 660   321  Anleggsmidler   5 846   7 007 
          Varebeholdning         
           Fordringer        498  
           Gjeld/pensjonsforpliktelse        2 830  
           Gevinst og tapskonto   753   942 
          Underskudd til framføring   824   3 425 
  -660   -321  Sum   -5 916   -7 158 

  -152   -71  Utsatt skatt/utsatt skattefordel   -1 302   -1 646 

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

 15 373   8 292  Resultatskatt ( 23% av ordinært resultat før skatt )   8 299   15 610 
       364  Betalt skatt fra tidligere år   364      
  7   3  Utsatt skatteffekt pga redusert skattesats til 22% fom 2019   59   71 
           Skatt av formue 0,3%          
           Skatteeffekt oppløsning midleritidig forskjell langsiktig lån/aksjer         
  13 723   7 151  Skatteeffekt øvrige permanente forskjeller   7 186   13 252

  1 657   780  Bokført skattekostnad i resultatregnskapet   808   2 430 

Utsatt skattefordel er oppført med utgangspunkt i fremtidig inntekt. 
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Note 15  Pantstillelser og garantier m.v. 
                            Morselskap                                                                                                                                                                                                          Konsern 
  2017   2018  Bokført gjeld som er sikret ved pant o.l.:   2018   2017 
   Kortsiktig gjeld 
   Obligasjonslån 
 1 254 029   1 196 400  Gjeld til kredittinstitusjoner  1 196 400 1 254 029
          Øvrig langsiktig gjeld 
 1 254 029   1 196 400  Sum   1 196 400   1 254 029 

                           Morselskap                                                                                                                                                                                                          Konsern 
  2017   2018  Bokført verdi av eiendeler stilt som  sikkerhet for bokført gjeld   2018   2017 
          Maskiner o.l.           
  2 400 015   2 397 050  Bygninger   2 397 050   2 400 015 
          Øvrige           
 2 400 015   2 397 050  Totalt   2 397 050   2 400 015 

Garantiansvar     2 018   2 017 
I konsernet     
Andre      30   2 166 

Note 16  Offentlige tilskudd 
Sit har i forbindelse med bygging av sine studentboliger mottatt til sammen kr 888 988’ 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 
  2017   2018   Bankinnskudd, bundne skattetrekksmidler   2018   2017
  6 310   6 919    6 919   7 224 

Note 18   Fristasjon i 2018 (netto kvm) 
Sitkonsernet disponerer til eget bruk 29296 kvm arealer på fristasjonsvilkår. Beregnet leieverdi er 44,566 mill kr. 
Akademika AS’ bokhandler disponerer  i tillegg 2284 kvm (verdi 4,340 mill kr). 

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

MORSELSKAP KONSERN

2017 2018 2018 2017

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:

64 053 36 054 Ordinært resultat før skattekostnad 36 081 65 043

17 720 17 780 Inntektsført statstilskudd studentboliger17 780 17 720

1 396 1 190 Periodens betalte skatt 1 510 1 854

86 834 88 408 Ordinære avskrivninger 89 046 87 592

2 126 Nedskriving av anleggsmidler 3 940

7 659 8 711 Pensjonskostnad uten kontanteffekt 8 711 8 255

6 322 0 Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler 6 322

Poster klassifisert som investerings eller finansieringsaktiviteter

Tap ved utgang datterselskap 1 571

7 145 1 088 Regulering markedsbaserte finansplasseringer 7 569 10 727

1 880 4 547 Resultatandel datterselskap og tilsluttede selskap

612 5 887 Endring i varer 5 887 612

915 2 373 Endring i kundefordringer 2 531 2 093

6 925 4 440 Endring i  leverandørgjeld 5 673 1 886

434 0 Andre avsetninger for forpliktelser 0 434

2 633 10 337 Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter 8 006 4 394

104 342 102 159 Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 96 092 107 127

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:

7 897 4 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 4 8 091

39 286 126 000 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 130 932 42 622

18 824 9 160 Netto tilført / brukt vedlikeholdsavsetninger 9 160 18 824

1 350 2 850 Utbetaling på lån til datterselskap

500 500 Innbetalinger ved salg av finansielle anleggsmidler 3 000 500

2 100 2 100 Innbetalt utbytte fra DS 

52 926 80 608 Kjøp og salg av andre investeringer 71 951 56 508

Utbetalinger til investeringer i finansielle anleggsmidler

3 963 -197 694 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -190 719 3 653

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:

46 920 3 000 Innbetalt statstilskudd boligbygging 3 000 46 920

Utbetalt utbytte

117 616 56 352 Nto endring langsiktig gjeld, eks effekt av nedskr. og fusjon 56 352 117 702

Netto endring i byggelån

164 536 -53 352 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -53 352 164 622

272 841 148 887 Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende 147 979 275 403

overført bankbeholdning fusjon ved utgang datterselskap 9 182

143 480 416 321 Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01. 470 648 195 246

416 321 267 434 Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12. 313 487 470 648

416 321 267 434 313 487 470 649
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