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Oppsummering 

Totalt sett for året 2018 balanserer foretaket med et lite mindre forbruk på MNOK 0,180 - post 12. 

Mindre forbruket består sum netto driftsinntekter post 6 og drift finansiert av husleie post 11. 

Inntekter i fra internhusleie er i prognosen for hele året 2018 MNOK 9,86 lavere sammenlignet 

budsjett. Dette skyldes hovedsakelig en forsinket ferdigstillelse av Rådhus hvor det var budsjettert 3 

måneder leieinntekter 2018. Det er også enkelte andre mindre prosjekter som ikke ble ferdigstilt. 

 

Prognose for kapitalkostnader under eldre bygg er MNOK 10,3 lavere enn budsjett - som 

hovedsakelig skyldes reduserte kapitalkostnader forbundet med utsatte renter og avdrag for Rådhus. 

Videre ble Sandnes brannstasjon ca 80 MNOK rimeligere enn kalkylen som medførte reduserte 

låneforpliktelser. Det er også andre mindre prosjekter som ikke ble ferdigstilt i 2018 som bidrar til en 

reduksjon av kapitalkostnader.  

 

Avvik netto driftsinntekter er i prognosen kun estimert til MNOK 0,552 ved utgangen av 2018. 

 

Driftskostnader er MNOK 1,8 lavere enn budsjett og skyldes overbudsjettering. En del av årsaken til 

reduserte driftskostnader var forventede kostnader for lyspærer etc. som ikke ble realisert.  

 

Vedlikeholdskostnader er 2,1 MNOK høyere enn budsjett. De reduserte driftskostnadene ovenfor på 

MNOK 1,8 medførte at det ble prioritert mer midler på etterslep av vedlikehold.  

 

Totale kostnader påløpt pr. november som skal dekkes av internhusleie er MNOK 67,2. I tillegg er det 

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

tilskudd.  

 

Netto driftsinntekter fra husleie: 

 

Referanse 
til tabell 

 

1 November 2018 ble det fakturert husleieinntekter på MNOK 301,5 for bygg som eies 
av SEKF. Husleie for det nye rådhuset kunne ikke faktureres ila 2018 og prognosen er 
redusert som følge av dette. Prognosen ved årsslutt er redusert med MNOK 9,86 
sammenlignet mot budsjett grunnet forsinkelse i byggeprosjekt. Utenom ble det 
mottatt et tilskudd relatert til lønnsoppgjøret i 2017. 

2 SEKF har mottatt husleieinntekt på eide bygg som leies til eksterne på MNOK 28,8.  
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.  

4 Totalt er det fakturert internhusleie på eksternt leide bygg med MNOK 52,6. Dette 
avregnes mot faktiske kostnader mot årsslutt - reflektert under post 5. 

5 Husleiekostnader for bygg vi leier er påløpt med MNOK 52,6 og  
6 Netto er det en totalinntekt på MNOK 85,5 relatert til husleier per 30.11.2018. Det 

estimeres med et lite mindreforbruk husleie MNOK 0,55 mot budsjett.  
 

 



 

3 
 

Driftskostnader finansiert av husleie: 

 

Referanse 
til tabell 

 

7 Kostnads føring av innsparingskrav gjøres mot årsslutt.  
8 Påløpte forvaltningskostnader per 30.11.18 er MNOK 25,1  
9 Påløpte driftskostnader per 30.11.18 er MNOK 34,9. Prognose er oppdatert.   
10 Vedlikeholdskostnader per 30.11.18 er MNOK 7,25. Det er planlagt vedlikehold utover 

opprinnelig budsjettramme på MNOK 5. 
11 Det forventes at regnskap balanser med budsjett ved årets slutt med et avvik rundt 

MNOK 0,371.  
12 Det beregnes at regnskap vil balansere med budsjett ved årets slutt. I tillegg vil en ha 

disponibelt midlene for inndekking av merforbruk energi i 2017 på MNOK 1,6.  
 

Energikostnader: 

 

Referanse 
til tabell 

 

13 og 14 Det er per 30.11.18 kostnadsført MNOK 16,7 til energi. Prognose ved årsslutt er 
estimert til MNOK 38,3 grunnet prisstigning. Totalt merforbruk estimeres til ca. MNOK 
2,5. Per 31.12.18 er det foreløpig bokført MNOK 30,2 til energi. 

 

Renholdskostnader: 

 

Referanse 
til tabell 

 

15 og 16 Der er per 30.11.2018 påløpt kostnader til renhold MNOK 53,1 og det er MNOK 3,2 
lavere enn budsjett pr 30.11.18. Årsaken er at enkelte leietakere ved den nye 
brannstasjonen skal dekke renhold selv tilsvarende ca MNOK 2,5. Det estimeres et 
mindreforbruk tilsvarende denne summen ved årets slutt - som igjen tilbakebetales 
kommunen.  

 

Brukerstyrte driftsoperatørtjenester + vakt bil 

 

Referanse 
til tabell 

 

17 og 18 Kostnader er i henhold til budsjett.  
 

Forslag til vedtak: 

 

• Saken tas til orientering. 

Sandnes Eiendomsselskap KF, 08.01.2019 

Torbjørn Sterri 

daglig leder 


