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Oppsummering 

 

Det totale driftsregnskapet for SEKF pr 31.12.2018 viser et overskudd på MNOK 2.3 mot Årsbudsjett 

2018.  

 

Overskuddet skyldes kort oppsummert at Netto driftsinntekter ble MNOK 6.95 høyere enn budsjett. 

Videre ble sum drift finansiert av husleie MNOK 4.6 høyere enn budsjett. En del av avvikene kan 

forklares ved at drift og vedlikeholds kostnader på utleide bygg bokføres via SEKF sine 

driftsbudsjetter. Kostnader som utfaktureres igjennom året vil i regnskapet reflektere høyere 

inntekter – og videre bli utliknet av høyere kostnader.  

 

Internhusleie for eide bygg ble MNOK 9.4 lavere enn budsjett. Dette skyldes hovedsakelig at 

Rådhuset ikke ble ferdigstilt i 2018. Senere ferdigstillelse av Rådhuset medførte også lavere 

kapitalkostnader på MNOK 10, 3. Sandnes Brannstasjon ble ca 80 MNOK rimeligere enn kalkylen og 

dette medførte også reduserte låneforpliktelser. 

 

Forvaltningskostnader ble MNOK 29,4 og marginalt lavere enn budsjett med MNOK 0,8. 

 

Driftskostnader ble MNOK 40,6 og marginalt høyere enn budsjett med MNOK 0,8. 

 

Vedlikeholdskostnader ble MNOK 12, 5 og er 4, 6 MNOK høyere enn budsjett. Dette skyldes 

hovedsakelig at driftskostnader ble redusert og mer midler ble overført til vedlikehold.  

 

Totale kostnader påløpt i 2018 som skal dekkes av internhusleie er MNOK 87,2. I tillegg er det påløpt 

kostnader til energi, renhold og driftsoperatørtjenester. Disse skal finansieres gjennom tilskudd og vil 

dermed utliknes.  

 

Tallene i denne rapporten forutsetter at alle bokføringer tilhørende SEKF for 2018 er utført i 

regnskapssystem. Regnskapet var ikke stengt ved utdrag til rapport. Det tas derfor forbehold om at 

det endelige resultatet kan avvike fra fremlagt status.  

 

Netto driftsinntekter fra husleie: 

 

1 Ila. 2018 ble det fakturert husleieinntekter på MNOK 303 for bygg som eies av SEKF. 
Dette var MNOK 9,4 lavere enn budsjett og skyldes hovedsakelig utsatt 
ferdigstillelse av det nye Rådhuset. 

2 SEKF har mottatt husleieinntekt på eide bygg som leies til eksterne på totalt MNOK 
32, 8. Dette var MNOK 6, 1 høyere enn budsjett. Dette kan forklares ved at 
kostnader SEKF har via drift som blir utfakturert og fremkommer dermed som 
høyere inntekt.   

3 Kapitalkostnader MNOK 244,8 er kostnadsført i samsvar med internhusleien. 
Prognose for kapitalkostnadene viser et totalt avvik på MNOK 10,3 mot budsjett- 
som følge av forsinkelser i byggeprosjekt, og oppdatert kalkyle for den nye 
brannstasjonen.  
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4 Totalt er det utfakturert internhusleie på eksternt leide bygg med MNOK 53. Dette 
ble avregnet mot faktiske husleiekostnad ved årsslutt - reflektert under post 5. 

5 Husleiekostnader for innleide bygg var MNOK 53 og nulles ut mot post 4 ved 
årsslutt. 

6 Netto driftsinntekter endte på MNOK 87,9 og medførte totalt for 2018 et mindre 
forbruk for husleie på MNOK 2. 362 

  

 

Driftskostnader finansiert av husleie: 

 

Referanse 
til tabell 

 

7 Kostnads føring av innsparingskrav gjøres mot årsslutt MNOK 5.2 
8 Påløpte forvaltningskostnader ble MNOK 32,3 med et marginalt positivt avvik på 

MNOK 0,8  
9 Påløpte driftskostnader ble MNOK 40,6 med et avvik på MNOK 0,8 
10 Vedlikeholdskostnader MNOK 12. 5 med et avvik på MNOK 4.84 (økning) pga. 

prioritert vedlikehold.  
11 Sum driftskostnader finansiert av husleie ble MNOK 87,9 og er MNOK 4.5 høyere enn 

budsjett. 
12 Regnskap viser totalt for 2018 et overskudd på MNOK 2.3 mot budsjett. 

 

 

Energikostnader: 

 

Referanse 
til tabell 

 

13 og 14 Energi forbruk for ble MNOK 35,4 og viser et marginalt avvik på MNOK 0,3 
 

 

Renholds kostnader: 

Referanse 
til tabell 

 

15 og 16 Der er for 2018 påløpt kostnader til renhold MNOK 58, 2 og er MNOK 3,2 lavere enn 
budsjett. Årsaken er at enkelte leietakere ved den nye brannstasjonen skal dekke 
renhold selv tilsvarende ca MNOK 2,5. Det estimeres derfor et mindreforbruk 
tilsvarende denne summen ved årets slutt. 

 

 

Brukerstyrte driftsoperatørtjenester + vakt bil 

 

Referanse   
17 og 18 Kostnader er i henhold til budsjett.  
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Forslag til vedtak: 

 

• Saken tas til orientering. 

 

 

Sandnes Eiendomsselskap KF, 14.02.2019 

 

Torbjørn Sterri 

Daglig leder 


