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Til styret i Sit Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim 

REVISJONSRAPPORT FOR REGNSKAPSÅRET 2020

Vi er i ferd med å avslutte revisjonen av regnskapsåret 2020 for Sit 
Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, og vil i den 
forbindelse knytte noen kommentarer til enkelte vesentlige områder.

I vår revisjon har vi gjennomført de revisjonshandlinger vi har ansett 
som nødvendige for å få bekreftet at årsregnskapet ikke inneholder 
vesentlige feil eller mangler. I tillegg vil vi i forbindelse med innsendelse 
av ligningspapirer utføre de kontrollhandlinger som er nødvendige for å 
attestere selskapets næringsoppgave, samt kontrolloppstillingen til 
lønnsoppgavene.

Selskapets ledelse og styre er ansvarlig for å etablere og opprettholde 
en tilfredsstillende internkontroll, herunder sørge for at 
regnskapsføringen er i samsvar med lov og forskrifter, og at formues-
forvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Som ledd i revisjonen har vi vurdert den del av 
selskapets interne kontroll som er av betydning for regnskapet, og for 
selskapets lovbestemte oppgave- og opplysningsplikt i 
næringsoppgaven og i følgeskrivet til lønnsoppgavene.  

Vi har i årsoppgjøret fått fremlagt tilfredsstillende dokumentasjon 
relatert til sentrale regnskapsposter, noe som bidrar til at det fremlagte 
årsregnskap bygger på et tallmateriale som er kvalitetssikret og gir 
trygghet for at det ikke foreligger feilkilder av vesentlig betydning for 
årsregnskapet. 

Vi har gjennom vår revisjon ikke avdekket vesentlige mangler i 
sentrale interne kontrollrutiner som har medført konsekvenser 
av betydning for årsregnskapet, og tar derfor sikte på å avgi en 
revisjonsberetning uten presiseringer eller forbehold.

På bakgrunn av vår gjennomgang og til styrets orientering, gir vi i det 
etterfølgende noen supplerende kommentarer knyttet til forhold av 
betydning for styring og kontroll.

Med vennlig hilsen
Deloitte AS

Mette Estenstad
statsautorisert revisor
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Risikoforhold i regnskapet Vesentlige risikoforhold

 Risikokartet oppsummerer forhold som  
krever stor fokus i vår revisjon

 De ”blå” risikoforholdene er tema med 
høy iboende risiko og store beløp. 
Iboende risiko vurderes som høy ved
 Stor grad av skjønn
 Ikke rutinemessige transaksjoner/ 

vurderinger
 Komplekse transaksjoner/regler

 Vesentlige risikoforhold i risikokartet 
kommenteres på de følgende sidene

 Risiko relatert til engangshendelser vil 
vurderes løpende med hensyn til 
vesentlighet og revisjonstilnærming 
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Ledelsens bruk av estimater

Fokusområde Risiko og respons

Mange vesentlige regnskapsposter vil 
ved periodeavslutning ha et betydelig 
innslag av skjønn. 

Transaksjoner og regnskapsposter som 
har innebygd subjektive vurderinger, vil 
bli identifisert slik at revisor kan påse at 
skjønnsutøvelse er konsistent anvendt 
på ulike poster i regnskapet, samt over 
tid. 

Oppfølging og vurdering av prosjekter i 
arbeid og vedlikeholdsavsetninger er 
eksempler på estimater som alltid vil 
være gjenstand for testing.

Avskrivinger av varige driftsmidler og 
pensjonsforpliktelser er også 
regnskapsposter der det gjøres 
skjønnsmessige vurderinger.

Prosjekter i arbeid

 Risiko

 Verdsettelse av prosjekter, vurdering av aktivering eller utgiftsføring

 Gyldighet av belastede kostnader / misligheter 

 Revisjonshandlinger:

• Påse at det foreligger intern dokumentasjon og vurdering av alle balanseførte prosjekter i arbeid 

• Utfordre vurderinger i forhold til om noen prosjekter ikke oppfyller regnskapslovens regler for 
balanseføring

• Innspill/funn: 
• Rutiner for prosjekt i arbeid er gjennomgått, og vi konstaterer bedre rutiner og samarbeid mellom 

bolig og økonomi som har medført løpende avstemming mellom byggeregnskap og økonomisystem. 

• Avdeling bolig viderefører og utvikler prosjekteringssystemet ISY, noe som vil danne grunnlag for 
god etterlevelse av fastlagte rutiner.

 Vi viderefører vår anbefaling om at skriftlig prosjektstatus fremlegges i årsoppgjør pr 31.12, på alle 
vesentlige prosjekt, både de med ekstern byggeleder/byggeregnskap og prosjekt fra nytt internt 
prosjektstyringssystem ISY. 
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Ledelsens bruk av estimater

Fokusområde Risiko og respons

Mange vesentlige regnskapsposter vil 
ved periodeavslutning ha et betydelig 
innslag av skjønn. 

Transaksjoner og regnskapsposter som 
har innebygd subjektive vurderinger, 
vil bli identifisert slik at revisor kan 
påse at skjønnsutøvelse er konsistent 
anvendt på ulike poster i regnskapet, 
samt over tid. 

Oppfølging og vurdering av prosjekter i 
arbeid og vedlikeholdsavsetninger er 
eksempler på estimater som alltid vil 
være gjenstand for testing.

Avskrivinger av varige driftsmidler og 
pensjonsforpliktelser er også 
regnskapsposter der det gjøres 
skjønnsmessige vurderinger.

Driftsmidler, avskrivninger og vedlikeholdsavsetninger

 Risiko: Feil verdsettelse av driftsmidler eller feil i beregnede avskrivninger/vedlikeholdsavsetninger i 
forhold til gjeldende prinsipper.

 Revisjonshandlinger:

• Evaluering og testing av rutine på driftsmiddelområde

• Testing av utvalgte tilganger og avganger i løpet av året

• Kontroll av avskrivnings- og vedlikeholdsberegning 31.12.

• Vurdere eventuelle indikatorer på vesentlig verdifall på enkelte driftsmidler 

• Innspill/funn:  Ingen spesielle. 

Pensjonsforpliktelser  

 Risiko: Feil beregning av pensjonsforpliktelse

 Revisjonshandlinger:

• Teste fremlagt dokumentasjon for beregning og avstemming av årets pensjonskostnader og 
pensjonsforpliktelser 31.12

• Kontroll av innhentet aktuarberegning for beregning av pensjonsforpliktelse, bl.a. at benyttede 
forutsetninger er i samsvar med gjeldende veiledninger

Innspill/funn: 

• Siste versjon av innhentede aktuarberegninger er i samsvar med veiledende forutsetninger pr 31.12.20 og 
for begge ytelsesordningene resultatføres estimatavvikene i samsvar med tidligere prinsipper. Aktuar 
kommenterer at det er usikkerhet i tilknytning til verdi på pensjonsmidlene, da han har måttet beregne disse 
basert på tall 31.12.2019. 

• Akkumulerte estimatavvik som 31.12.19 utgjorde 23 MNOK er økt til 27 MNOK 31.12.20. Dette beløpet vil 
kunne påvirke bokført egenkapital hvis regnskapsloven endres og det må innregnes i balansen. 
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Etterlevelse av regelverk 

Fokusområde Risiko og respons

Sit har en sentral rolle i studentmiljøet i 
Gjøvik, Ålesund og Trondheim, og renommé er 
viktig for å opprettholde tilliten hos 
studentene. 

Det er derfor avgjørende at Sit følger opp de 
lovpålagte krav fra regulatoriske myndigheter, 
forventninger fra studentene, men også de 
interne kvalitetsnormer og risikovurderinger 
som materialiserer seg i rammer og 
beskrankninger. Brudd på slike rammer kan få 
finansielle konsekvenser, og er derfor et viktig 
fokusområde for den eksterne revisjonen. 

Vi vil påse at det er etablert en god 
overvåkning og kontroll for å sikre oppfyllelse 
av både interne og eksterne krav, samt bidra 
til å sikre kompetanseutveksling.

Tilskudd

 Risiko: Manglende overholdelse av betingelser i tilknytning til ulike tilskudd som kan medføre mulige 
fremtidige forpliktelser

 Revisjonshandlinger:

• Gjennomgang og testing av rutine for ulike tilskudd

• I enkelte tilfeller bekrefter vi særskilt overfor 3. part, f.eks. for tilskudd og lån for bygging av 
studentboliger

• Riktig periodiseringa av tilskudd

• Innspill /funn: Ingen spesielle. 

Tilskudd studentboliger - Steinan

 Risiko: Manglende overholdelse av betingelser i tilknytning til ulike tilskudd som kan medføre mulige 
fremtidige forpliktelser

 I forbindelse med kommende salg av studentbolig på Steinan, ble det pr 31.12.19 foretatt en overføring 
av 31,5 mill kr fra egenkapital til gjeld. En forskriftsendring gjeldende fra og med 2021 tilsier at 
studentboliger som har vært i bruk i mer enn 30 år (mellom ferdigstillelse og avhendelse) ikke skal 
tilbakebetales, og kun delvis tilbakebetales etter nærmere regler dersom de har vært brukt som 
studentboliger i mer enn 15 år. Det er derfor funnet grunnlag for å reversere overføringen av statstilskudd 
fra egenkapital til gjeld 2019, i  regnskapet for 2020. Samtidig ble den andel av tilskuddet vedr Steinan
som ikke ble inntektsført i 2019 tilført egenkapital uten resultateffekt i 2020. 
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Etterlevelse av regelverk 

Fokusområde Risiko og respons

Sit har en sentral rolle i studentmiljøet i 
Gjøvik, Ålesund og Trondheim, og renommé 
er viktig for å opprettholde tilliten hos 
studentene. 

Det er derfor avgjørende at Sit følger opp 
de lovpålagte krav fra regulatoriske 
myndigheter, forventninger fra studentene, 
men også de interne kvalitetsnormer. Brudd 
på slike rammer kan få finansielle 
konsekvenser, og er derfor et viktig 
fokusområde for den eksterne revisjonen. 

Vi vil påse at det er etablert en god 
overvåkning og kontroll for å sikre 
oppfyllelse av både interne og eksterne 
krav, samt bidra til å sikre 
kompetanseutveksling.

Merverdiavgift og skatt

 Risiko: Feil i skattemessig og avgiftsmessig behandling av transaksjoner

 Revisjonshandlinger:

• Årlig møte med regnskapsansvarlig for gjennomgang og oppdatering av forståelse for gjeldende 
merverdiavgiftsbestemmelser, samt hvordan ulike koder/fordelingsnøkler er innlagt i 
regnskapssystemet og derved påvirker og merverdiavgiftsbehandlingen for transaksjoner i løpet av 
året.

• Bruk av dataanalyse for testing av enkelttransaksjoner i forhold til korrekt 
merverdiavgiftsbehandling

• Gjennomgang og testing av prosesser for utarbeidelse av ligningspapirer

• Etterkontroll av formuesberegning da samskipnader betaler formuesskatt i motsetning til et AS

• Gjennomgang av prinsippene/avtalene for internprising av transaksjoner mellom 
konsernselskapene

• Innspill /funn: 

• Ingen spesielle.

SAF–T Gjeldende fra 1.1.2020 

• Risiko: Manglende tilpasning i regnskapssystem til lovpålagt krav fra Skattedirektoratet til 
standardiserte filformat.

• Revisjonshandlinger:

• Gjennomgang av Sits arbeid knyttet til tilpasning til SAF-T krav om standard filformat.

• Innspill /funn:

• SAF-T regelverk er gjeldende fra 1.1.2020. Vi har fått informasjon om at arbeid med tilpasning i 
regnskapssystemet og andre relevante delsystem er vurdert av systemleverandør. De har ovenfor 
Sit bekreftet at Sit sine system har versjoner som er tilpasset for uttrekk av SAF-T filer. Det er 
foretatt en oppdatering av kontostreng til alle konti i regnskapet slik at SAF-T koder er oppdatert. 
Pr utgangen av 2020 venter Sit nå på at IT leverandør skal kjøre en test på uttrekk av SAF-T fil, slik 
at kvaliteten på denne kan vurderes. 
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Løpende forretningsprosesser

Fokusområde Risiko og respons

De løpende forretningsprosessene vil normalt 
være underlagt gode kontrollsystemer med 
tilfredsstillende overvåkning. Transaksjonene er 
preget av å være automatiske, og kjennetegnes 
som regel ved å skje ofte. 

Regnskapsprosessene som knytter seg til 
boliginntekter, kafèinntekter, lønnskjøring, 
administrative innkjøp, kjøp og salg av 
verdipapirer, er alle eksempler på slike 
prosesser. Vår revisjon vil søke å få bekreftet at 
rutinene fungerer som forutsatt. Dersom det 
identifiseres svakheter i slike prosesser, eller 
dersom det innføres vesentlige endringer i 
prosessene, vil de automatisk få økt fokus fra 
revisor sin side. Vi vil bruke vår 
erfaringsbakgrunn og gi konstruktive innspill 
dersom vi observerer operasjonell risiko. 
Tilsvarende vil alle vesentlige og uvanlige 
transaksjoner automatisk bli gjenstand for egen 
vurdering og revisjon. Disse avdekkes bl.a. 
gjennom vår bruk av dataanalyseverktøy av et 
stort utvalg av transaksjoner.

Inntektsrutiner

 Risiko: Systematiske feil i saks- eller transaksjonsbehandling

 Revisjonshandlinger:

• Gjennomgang og testing av rutiner og delsystem som genererer salgstransaksjoner til 
regnskapssystemet med fokus på fullstendighet, gyldighet, og periodisering

• Vurdering av etablerte rutiner i tilknytning til inkasso og prinsipper knyttet til tapsavsetninger.

• Innspill/funn: Ingen spesielle. 

IT - Systemer

 Risiko: Systematiske feil i transaksjonsbehandlingen

 Revisjonshandlinger:

• Evaluering av IT-avdelingens rutiner for drift av et stort antall delsystemer

• Oppfølgning av etablert arbeidsdeling, tilgangskontroller, backup- og sikkerhetsrutiner 

• Gjennomgang av systemeieres dokumentasjon av sine arbeidsoppgaver

• Innspill/funn: 

• Oppsummering etter gjennomgang med IT-ledelsen er at de har rutiner som løpende innretter sin 
risikoanalyse for å tilfredsstille lover og regler. 

• Gjennomført dataanalyse av vedlikeholdsprosjekt i 2020 hvor bokførte kostnader ble linket mot 
attestasjon fra scanningssystemet Eye Share. Her ble det også for 2020 funnet noen tilfeller av 
manglende sporbar arbeidsdeling, men antall funn var imidlertid vesentlig mindre enn ved samme 
kontroll i 2019. Vi anbefaler at rutiner knyttet til arbeidsdeling følges opp videre. 

• Økt bruk av dataanalyseverktøy i vår revisjon bidrar til at vi kan kontrollere store transaksjonsmengder 
og fokusere på spesielle typer transaksjoner som fremkommer basert på gitte kriterier. Dette bidrar 
både til bedre kvalitet i revisjon, effektivisering og nyttige innspill til ledelsen. Vi vil for 2021 planlegge 
økt bruk av dataanalyser i samarbeid med økonomiledelsen i Sit.



Uavhengighet

• Vi bekrefter at vi ikke har levert tjenester overfor konsernet som er i konflikt med vår rolle som uavhengig revisor. Vi har 
kun levert løpende bistand knyttet til spørsmål om regnskap, skatt og MVA

• Vi har bistått med teknisk bistand knyttet til enkelte spørsmål om konsolidering og skatteberegning i selskaps- og 
konsernregnskapet, samt noter

Revisors kommunikasjon med styret- uavhengighet 
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