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Endring i regnskapsprinsipper 
 
 
Dekomponering av anleggsregister 
 
Bakgrunn:  
 
Når Sit har bygget nye studentboliger eller andre bygg, har praksis vært at totale 
anskaffelseskostnader for nybygget har blitt aktivert som ett anlegg i Sit sitt 
anleggsregister, med en avskrivningstid/levetid på 50 år (som hovedregel). De ulike 
delene av et bygg har imidlertid gjerne veldig ulik levetid, og enkelte deler har en 
(faktisk) vesentlig lavere forventet levetid enn 50 år, mens andre deler av bygget har 
høyere forventet levetid. Denne måten å avskrive byggene på har derfor ikke vært helt 
presis ift å vise riktige verdier i balansen.  
 
De senere årene har det i de nasjonale regnskapstandardene blitt stilt stadig større 
forventninger om at det,  slik som i International financial reporting Standards (IFRS),  
foretas en dekomponering av byggene, og at det gjøres en differensiering av 
avskrivningstiden for de ulike bygningsdelene. Dette gjelder særlig for større 
virksomheter med betydelige anleggsverdier. Bakgrunnen for dette er i hovedsak at 
regnskapet gjennom denne omstruktureringen vil bli mer riktig, men også at skillet 
mellom hva som skal føres som hhv vedlikehold (løpende kostnad) og påkostning 
(aktivering av nytt anlegg) skal bli mer tydelig.  
 
 
Hvilken endring gjøres? 
 
Alle bygg med balanseført verdi pr 31/12-21, vil fra 1/1-22 være delt opp i  fire 
hovedbygningsdeler (Bygg, VVS, Elkraft/Tele/Automasjon og Andre installasjoner) i 
anleggsregisteret. Hver av disse bygingsdelene er satt opp med en egen 
avskrivningstid/forventet levetid i anleggsregisteret1. Gjennomsnittlig avskrivningstid for 
et bygg vil med ny modell bli noe lavere enn den der pr i dag (reduseres fra ca 50 til ca 
42,5 år). 
 
I dekomponeringen er det i tillegg gjort et estimat på hvor stor andel av 
anskaffelseskost de ulike komponentene utgjorde ved aktiveringstidspunkt2.  
 

 
1 Hhv 60 år for Bygg, 25 år for VVS, 25 år for Elkraft/Tele Automasjon og 25 år for Andre installasjoner) 
2 For studentboliger er denne fordelingen 50% Bygg 25% VVS, 20% EL/Tele/Autom og 5% Annet. For andre 
typer bygg er andelen på Bygg og Annet noe høyere, mens andel EL/Tele/Autom 
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Både vurderingen rundt forventet levetid pr bygningsdel og estimert prosentvis 
fordeling av nybyggverdiene er basert på retningsgivende tabeller for behandling av 
anleggsmidler i de statlige regnskapsstandarene.  
 
Denne dekomponeringen av anleggsregisteret vil gjennomføres med tilbakevirkende 
kraft. Det vil si at vi nå gjør en ny beregning av balanseført verdi av alle bygg pr i dag, 
basert på hvordan verdien hadde vært vurdert dersom byggene hadde vært 
dekomponert på anskaffelsestidspunktet. 
 
Konsekvenser:  

1. Som følge av at gjennomsnittlig levetid for et bygg går ned etter 
dekomponeringen, vil balanseførte anleggsverdier av eksisterende bygingsmasse 
justeres ned.  Pr 31/12-21 vil det kostnadsføres en beregnet avskrivningskostnad, 
tilsvarende det vi i henhold til ny modell burde ha avskrevet på et tidligere 
tidspunkt dersom vi allerede fra anskaffelsestidspunkt på alle bygg hadde 
avskrevet med ulike levetid på de ulike byningsdelene.  

  
2. Deler av det som de senere årene har blitt bokført/kostnadsført som løpende 

vedlikehold vil nå aktiveres og avskrives i stedet. Dette drar de samlede 
balanseførte byggverdiene litt opp igjen. (ref forrige pkt som medførte en redusert 
balanseført verdi på byggene) Dette gjøres med bakgrunn i ny modell, for å 
opprettholde en (mer) riktig balanseført verdi på de ulike bygningsdelene. 
Logikken bak dette er at når man avskriver enkelte bygingsdeler raskere, er det 
riktig å i større grad reaktivere løpende påkostninger som gjøres. I dagens modell 
vil en større andel av slike utgifter bli behandlet som vedliekholdskostnader, og 
ikke bli aktivert. 
 

3. Samlet balanseført anleggsverdi på byggene våre vil fra 1/1-22 totalt sett være en 
del lavere enn før dekomponeringen. (at pkt 1 gir større effekter enn pkt 2) 
 

4. I tillegg til selve dekomponering av anleggene, og den direkte konsekvensen av 
dette, gjøres det også en reberegning av inntektsføringen av statstilskudd for 
boligbygging. I tråd med ny justert levetid på byggene, justeres også årlig 
inntektsføring av tilskuddet opp, da inntektføring av tilskudd skal være i takt med 
levetid på byggene. Den inntektsførte delen av statstilskuddet vil dermed, som 
følge av dekomponeringen og en nedjustering av gjennomsnittlig forventet levetid 
på byggene,  justeres opp.  
 
 

 
Avvikling av vedlikeholdsavsetninger 
 
Bakgrunn:  
 
Praksis i Sit har frem til nå vært at det i det årlige driftsregnskapet kostnadsføres en 
avsetning til vedlikehold for hvert bygg. Denne avsetningen resultatføres og settes av 
som en gjeldspost i balanseregnskapet. De årlige (faktiske) påløpte 
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vedlikeholdskostnadene har blitt ført løpende på prosjekter i balansen, og ved årsslutt 
avregnet mot de avsatte vedlikeholdsavsetningene. Det er den akkumulerte differansen 
mellom disse to størrelsene som i dag utgjør vedlikeholdsavsetningene i balansen til Sit. 
 
Denne måten å kostnadsføre vedlikeholdet på er en praksis som lenge har vært brukt i 
mange samskipnader, men som flere og flere nå har gått bort fra. Grunnen til det er bl.a 
at man gjennom denne modellen ikke resultatfører de kostnader man faktisk har, men 
et estimat på hva de burde ha vært. Beløp som i driftsregnskapet er resultatført som 
«avsetning til vedlikehold» tilsvarer ikke nødvendigvis det som faktisk er brukt på 
vedlikehold.  
 
Fordelen med denne modellen har imidlertid vært at man har fått et mer stabilt 
driftregnskap fra år til år. Dekomponeringen vil imidlertid medføre at man nå får aktivert 
periodisk vedlikehold i større grad, og gjennom årlige avskrivinger får man også i det 
nye regime utjevnet kostnader til større vedlikeholdsprosjekter som tidligere ble ført 
mot vedlikeholdsavsetninger 
 
 
Hvilken endring gjøres? 
 
Kostnader til løpende mindre vedlikehold vil fra 2022 kostnadsføres direkte i 
driftsregnskapet. På den måten vil vi løpende få resultatført de faktiske kostnadene vi 
har relatert til vedlikehold. Som følge av et dekomponert anleggsregister, vil samtidig en 
del av det vi tidligere har brukt å føre som vedlikehold, fra 2022 bli aktivert og avskrevet 
i anleggsregisteret. Dette gjelder større vedlikeholdsprosjekter med utskiftning av 
bygningsdeler, som gir bygget en varig forbedring og forlenget levetid. (ref pkt 2 i forrige 
kapittel).  
 
Konsekvenser:  

1. Dagens vedlikeholdsavsetninger vil oppløses fra 1/1-22, og inntektsføres på årets 
resultat. 

2. Fremover i tid vil det årlige vedlikeholdsbudsjettet bli delt i to deler; en del som 
budsjetteres som «løpende vedlikehold», som vil kostnadsføres løpende i 
driftsregnskapet, og en del som vil budsjetteres som påkostninger/investeringer 
som vil aktiveres på byggene og avskrives i regnskapet over flere år.  

3. En konsekvens av å gå over fra prinsippet om årlig avsetning til vedlikehold til 
kostnadsføring av faktisk vedlikehold fra år til år, vil som nevnt være at 
driftsresultatet vil kunne variere noe mer fra år til år, alt etter hvor mange og 
store vedlikeholdsprosjekter som gjennomføres det enkelte år.  

 
 
Overordnet oppsummering og konsekvenser 
 
Differansen mellom de beregnede nye balanseførte verdier på byggene som følge av 
dekomponeringen, og de gamle verdiene før dekomponeringen, kan ikke tas som en ren 
balansepostering, men må føres via resultatet. Det samme gjelder også den 
rebergenede inntektsføringen av boligtilskuddet og oppløsingen av dagens 
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vedlikeholdsavsetninger. Dette medfører at det på desemberregnskapet for 2021 vil 
gjøres en del ekstraordinære resultatposteringer. Totalt sett vil dette være snakk om en 
vesentlig netto inntektsføring. (Det vil jobbes mer med kvalitetssikring av størrelsene på 
disse posteringene frem mot selve styremøtet.) 
 
Ved å gjennomføre disse nevnte endingene i anleggsregisteret og rutiner for 
kostnadsføring av vedlikehold, vil Sit bevege seg fra å i stor grad å ha fokus på 
resultatregnskapet, til også å ha mer fokus på balanseregnskapet.  
 
 
Saksbehandlere: Hanne Bergfjord og Lise Bedsvaag Mjøsund  
 
 
 

Tilrådning:  
Styret tar prinsippendringene tilknyttet verdijustering av balanseførte byggverdier, samt 
endring i bokføringsprinsipp for vedlikeholdskostnader, til orientering. 
 
 
Trondheim, 20. oktober 2021 
 
 
Audhild Kvam 


