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Sit Mor har i sitt budsjett for 2020 lagt opp til et samlet årsresultat på ca. 45,6 MNOK.  
Budsjettet pr utgangen av august var et resultat på 24,5 MNOK.  
 
Regnskapet etter august viser et resultat på 15,4 MNOK, altså et negativt budsjettavvik så langt på 
9 MNOK.  
 
Forklaringene til det negative budsjettavviket så langt ligger i hovedsak på Sit Kafe, og skyldes 
stengingen i vår og sommer. Pr utgangen av august hadde Sit Kafe et negativt resultat på 17,5 
MNOK, og et budsjettavvik på 15,9 MNOK. De aller fleste av Sit Kafes enheter åpnet igjen i 
starten av august, men omsetningen i august var kun på rundt 50% av budsjettert inntekt (I løpet av 
september er dette økt til 70%). 
 
Sit Idretts resultat påvirkes også negativt av stengingen i vår. Det er utbetalt ca. 2,5 MNOK i 
refusjon for innbetalte medlemsavgifter for den stengte perioden.  
 
Sit Velferds resultat er ikke veldig påvirket av koronasituasjonen. Barnehagene har imidlertid et 
noe bedre resultat enn budsjettert så langt i år. Dette skyldes at de kommunale tilskuddene har gått 
som normalt i år, men aktiviteten og driftskostnadene har vært noe lavere enn normalt.  
 
Sit hadde pr utgangen av august også budsjettert med en avkastning på plassert kapital så langt i år 
på ca. 7 MNOK. Resultatet viste en liten negativ avkastning så langt i år (-0,76 MNOK). 
 
Årsaken til at det samlede resultatet likevel ikke er verre enn det er etter august, ligger i all 
hovedsak på Sit Bolig. Det var i vår stor usikkerhet knyttet til hvordan utleiegraden ville bli i høst 
med tanke på koronasituasjonen. Sit Bolig opplevde i vår en viss effekt av korona, med at en del 
internasjonale studenter flyttet ut noe tidligere enn de normalt ville gjort. I høst har imidlertid 
belegget på studentboligene blitt meget bra, til tross for at de aller fleste internasjonale studentene 
uteble. Vi har med bakgrunn i denne situasjonen kunnet gi flere norske studenter tilbud om 
studentbolig, og har ved hjelp av aktiv markedsføring nå fylt opp det meste av boligene (med noen 
få unntak, primært i hyblene med dårligst standard på Moholt og Steinan). I tillegg til at 
husleieinntektene så langt i år ikke er vesentlig redusert ift. budsjett, har energiprisen i år vært 
unormalt lav. Dette har gitt store mindreforbruk mot budsjett på Sit Bolig. Det vil være noe 
forsinkelse før strømprisen til studentene settes ned, så dette skjer ikke før 1/1-20.  
I tillegg har Sit Bolig også fått en positiv resultateffekt av rentenedgangen vi har sett i år. Renten 
er nå nesten gjennomgående 1%-poeng lavere på hele porteføljen av lån med flytende rente, enn 
det som var lagt til grunn i budsjettet. Disse effektene, kombinert med at en del driftskostnader er 
redusert og utviklingsprosjekter satt litt på hold i år, gjør at Sit Bolig pr utgangen av august har et 
resultat som er 13,9 MNOK bedre enn budsjettert.  
 
Prognosen for 2020 tilsier pr utgangen av august at Sit mor ligger an til et årsresultat i 
størrelsesorden 35 MNOK, ca. 10 MNOK mindre enn budsjettert. I dette er det blant annet lagt til 
grunn at Sit Kafe opprettholder 70% av budsjettert omsetning fra september og ut året og 
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resultatforbedringen på Sit Bolig opprettholdes ut året. Verdien på finansplasseringene våre antas å 
være ca. på samme nivå ved utgangen av året, som de var ved inngangen til året, altså ca. en 
nullavkastning.  
 
 
Vedlagt ligger powerpointer med tall for status pr 2. tertial 2020 for Sit.  
 
 
Saksbehandler: Hanne Bergfjord / Lise Bedsvaag Mjøsund 
 
 
 
Tilrådning:  
Sits regnskap 2. tertial 2020 tas til beslutning.  
 
 
Trondheim, 20. oktober 2020 
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