
Styret i Sit  
Styresak O 64 / 2020 28. oktober 2020 

Regnskap september 2020 og prognose Side 1 

 
 

Styresak O 64 / 2020 
 
 
Regnskap september og prognose 2020 
 
Totalt viser regnskap pr september et positivt resultat på 22,8 MNOK, og et negativt budsjettavvik 
på 6,2 MNOK. Driftsresultatet viser så langt et positivt resultat på 43 MNOK og et positivt 
budsjettavvik så langt på 3,4 MNOK.  
 
Totalt for Sit Mor viser årsprognosen nå et årsresultat i spennet fra 38-40 MNOK, noe som totalt 
sett vil tilsvare et negativt budsjettavvik i størrelsesorden 5-7 MNOK. Prognosen er med det, totalt 
sett, justert i retning av et bedre resultat enn det prognosen etter august viste. Hovedforklaringene 
til dette er ytterligere reduksjon i forventet drift/energi-kostnader på Bolig og mer innbetalt i 
semesteravgift for høstsemesteret enn budsjettert. 
 
Sit Bolig 
Pr utgangen av september viser regnskapet på Sit Bolig et resultat på ca.  24,9 MNOK og med det 
et positivt budsjettavvik så langt i år i underkant av 15 MNOK kr.  
 
Den sannsynlige årsprognosen for Bolig viser nå et positivt resultat på 38-40 MNOK, noe som er 
23-25 MNOK bedre enn budsjett. Hovedforklaringene til dette er at strømkostnaden i år er 
vesentlig lavere enn det som var hensyntatt i budsjett (estimert mindreforbruk mot budsjett er nå 
rundt 11-12 MNOK), lite bruk av bufferpott til utvikling på 7 MNOK og at rentekostnaden blir 
lavere enn forventet i budsjett (- ca. 4-5 MNOK). I tillegg ser vi at det negative budsjettavviket 
knyttet til husleie(relaterte)inntekter totalt for året, slik det ser ut nå, sannsynligvis ikke blir mer 
enn 2-3 MNOK 
 
Sit Kafe 
Alle avdelinger var åpne i september. Den totale inntekten i september er rundt 70% av budsjettert 
inntekt, med et negativt budsjettavvik på 4,9 MNOK. Deler av budsjettavviket på 
personalkostnader er pga at kun faste ansatte, og ikke midlertidige, ble hentet tilbake på jobb igjen 
da vi åpnet i august. Rundt 12 MNOK av avviket i personalkostnader er knyttet til permitteringene 
i vår.  
 
I september viser en årsprognose på – 21,6 MNOK. 
 
Sit Idrett  
Totalt avvik fra budsjettert inntekt i år er estimert til å være i underkant av 10 MNOK. Utbetalte 
refusjoner på rundt 2,5 MNOK bidrar til det negative avviket. Det positive budsjettavviket på 
personalkostnadene er i stor grad pga permitteringer og spart timelønn i den stengte perioden, og i 
noen grad pga budsjetterte, ikke-tilsatte stillinger. Fra august er det økt bemanning i resepsjonen 
og flere gruppetimer for å kunne følge reglene om smittevern. Dette øker personalkostnadene, og 
er et tiltak som vil fortsette ut høsten.   
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I årsprognosen er det forutsatt normal drift i høst med noe økte kostnader mtp smittevern. Salg av 
medlemskap per september er på nivå med fjoråret, som er svært positivt. Årsprognosen blir da – 
3,8 MNOK.  
 
Sit Velferd 
Innbetalt semesteravgift for vårsemesteret er høyere enn budsjett, og vi forventer det samme for 
høstsemesteret også. Avviket i personalkost hittil i år er i størst grad grunnet budsjetterte stillinger 
som ikke er tilsatt/lønnes av andre avdelinger. Avviket i andre driftskostnader er delvis grunnet 
lavere utbetaling av tannhelse-refusjon enn budsjettert. Det er utbetalt 2,2 MNOK hittil i år, mot et 
budsjett på 3,75 MNOK hittil i år. Det er spart mye på reise- og møtekostnader hittil i år, og brukt 
mer på bla programvare (inkl. program for behandling over nett for psykologtjenesten) og PC’er.  
 
I årsprognosen forutsettes det at driften stort sett går som normalt til tross for redusert aktivitet på 
campus. Vi forventer at potten for tannhelse-refusjon, tilskudd til drift av Velferdstinget og andre 
driftskostnader alle blir noe lavere enn budsjett. Forventet årsresultat blir da 4,5 MNOK, mot 
0,051 MNOK i budsjett.  
 
Barnehagene hadde vanlig drift i september, og kommunale tilskudd og foreldrebetalinger mottas 
som normalt. Tilskuddene vi mottar er noe høyere enn budsjettert. Budsjetterte ikke-tilsatte 
stillinger øker det positive avviket på personalkostnader, og utgjør rundt 1 MNOK. Det er et 
overforbruk av timelønn på rundt 500’ NOK hittil i år, samtidig som refusjon av utbetalte 
sykepenger også utgjør i underkant av 800’ NOK hittil i år. Det er spart mye på andre 
driftskostnader, hovedsakelig på vedlikehold av bygg og areal som har et positivt avvik på 380’ 
NOK hittil i år.  
 
I årsprognosen forventes det at driften går tilnærmet som normalt ut året, inkludert noen 
justeringer ift budsjett på personalkostnader og økte kostnader til renhold ifm smittevern. I 
prognosen forventer vi et positivt årsresultat på 1,7 MNOK.  
 
 
Finans 
Netto finans ligger etter september fortsatt med et relativt stort negativt budsjettavvik (-11,3 
MNOK) Dette skyldes i hovedsak at det var budsjettert med en avkastning på 11 MNOK på våre 
finansplasseringer i år, - en avkastning vi ikke har fått.  Verdien på våre finansplasseringer antas å 
bli omtrent den samme ved utgangen av 2020 som den var ved inngangen til året. (altså medføre et 
negativt budsjettavvik på 11 MNOK). I linjen «Netto finans» ligger i tillegg inne et budsjett og 
tilhørende prognose på 1,5 MNOK avkastning fra datterselskap og 3 MNOK i renter på EK 
innskudd. 
 
 
Vedlagt ligger powerpointer med tall for status regnskap pr september og prognose for 2020.  
 
 
Saksbehandler: Hanne Bergfjord / Lise Bedsvaag Mjøsund 
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Tilrådning:  
Sits regnskap pr september og prognose for 2020 tas til orientering.  
 
 
Trondheim, 20. oktober 2020 
 
 
 
Audhild Kvam 
 
 
 
 
Vedlegg:  Regnskap september og prognose 2020 
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