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Livet rundt studiene

02

Studentsamskipnaden i Oslo tilbyr tjenester

til alle studentene ved Universitetet i Oslo,
Norges idrettshøgskole, Norges musikkhøgskole, Norges veterinærhøgskole,
Arkitekthøgskolen i Oslo og Det teologiske
Menighetsfakultet - i underkant av
34.000 studenter i 2001.

hovedoppgaver

Studentsamskipnaden i Oslo årsrapport 2001

SiOs hovedoppgave er å tilby studentene produkter og tjenester som
• bidrar til en effektiv læringsprosess og en stimulerende studiehverdag
• bidrar til høy studiekvalitet
• legger forholdene til rette for trivsel blant studentene.
Tilbudene våre spenner fra helse- og sosionomtjenester, idrettstilbud,
barnehager, spisesteder, boligbygging og boligdrift, studentaktiviteter,
karrieresenter til bokhandel. SiO skal være en fremragende servicebedrift
for sine medlemmer og bidra til at medlemsinstitusjonene har de mest
attraktive læringsmiljøene i landet. Dette krever at vi hele tiden må
utvikle gode tilbud tilpasset kundenes ønsker og behov.
Studentenes velferd utgjør SiOs verdiskapning. Velferdstilbudene finansieres blant annet gjennom semesteravgiften som høstsemesteret 2001 var
på 400 kroner. SiO mottar også direkte statsstøtte og støtte fra
utdanningsinstitusjonene i form av gratis lokaler (såkalt fristasjon).
Overskuddet fra vår forretningsdrift overføres til velferdsavdelingene.
Lederen i SiOs hovedstyre er student, og med dennes dobbeltstemme ved
stemmelikhet, har studentene flertall i hovedstyret. Dette betyr i praksis
at studentene styrer sin egen velferdsorganisasjon.

01
SiO vedtar ny visjon. Vår nye visjon er
"Vi skal gjøre det enkelt og utviklende
å være student i Oslo".

SiO-ansatte er stolte av arbeidsplassen sin!
I en spørreundersøkelse blant ansatte sa
nesten 85 prosent at de alltid eller ofte gir
uttrykk for å være stolte av arbeidsplassen
sin når de snakker med andre. Kun 1,6
prosent sa at de sjelden gir uttrykk for
å være stolte av SiO.
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SiO ble etablert i 1939 og er Norges eldste studentsamskipnad. Alle offentlige utdanningsinstitusjoner er tilknyttet en av landets 25 studentsamskipnader. I dag har utdanningsinstitusjonene det overordnede strategiske
ansvaret for studentenes velferd, mens studentsamskipnadene har det
operative.
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begivenheter
Hva går semesteravgiften til?
• Grünerløkka studenthus åpnes 30.10.01 av statsråd Kristin Clemet.
340 studenter flytter inn i den ombygde siloen.
• Fastlegeordningen blir innført ved Helsetjenesten fra høstsemesteret.
Helsetjenesten er innpasset i reformen med en lukket fellesliste for
universitetspopulasjonen. Ved årsskiftet er det ca. 11.000 pasienter
som har registrert seg på Helsetjenestens liste etter fastlegeordningen.
• SiO får eget intranett. I mars lanseres SiOrakel. En prosjektgruppe
med ansatte fra hele bedriften har utviklet en ny informasjonskanal
i SiO.
• Første spadetak tas for Bjølsen studentby i januar. I august 2002 skal
første byggetrinn være ferdig med 616 hybelenheter. Byggetrinn II har
byggestart første kvartal 2002 og skal inneholde 514 boenheter, klar
for innflytting i august 2003.
• I idrettsbygningen Domus Athletica åpner sportsbutikken Athletica
Sport i august.
• Studentkafeene nyåpner kafeer på Arkitekthøgskolen og
Norges musikkhøgskole.
• Cecilie Daae er ansatt som ny administrerende overlege ved Helsetjenesten etter Otto W. Steenfeldt-Foss som går av med pensjon 31.12.01.
• På slutten av året blir det vedtatt å skille ut Unipub i et heleid datterselskap, Unipub AS. Unipubs satsningsområder skal være effektiv
kompendieproduksjon og øvrig behovspublisering, samt
forlagsvirksomhet for fagbøker i små opplag.
• Ny momsreform blir innført 1.7.01. Studentkafeene blir, gjennom
særskilt unntak, sikret fortsatt momsfritak for SiOs serveringssteder.
• 95 prosent av aksjene i Karrieresenteret AS blir solgt til
Tennebø & Partners 1.10.01.
• Utviklingen av nettportalen Student.no krever både mer tid og
ressurser enn opprinnelig antatt. Dette fører til et behov for utvidelse
av kapitalen, noe bl.a. SiO er med på.
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SiOs organisasjon pr. 1.1.02
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Studentparlamentet/Universitas/Radio Nova kr 61,NSU kr 39,Sosionomtjenesten kr 30,Helsetjenesten kr 97,Universitetsidretten kr 13,SiO Læringsmiljø kr 56,Karrieresenteret kr 20,Studentbarnehagene kr 67,Informasjon kr 17,-

Alle studentene må betale semesteravgift for å få
delta i undervisningen og melde seg opp til eksamen.

Universitetsidretten
SiO læringsmiljø

Karrieresenteret

Collegium novum AS

* Stab: IT, lønn, regnskap, personal, økonomi,
HMS, eiendom, informasjon, Kortsenteret og SiO Konsult.

Undervisningsinstitusjonen er tilknyttet SiO og
studentene kan derigjennom nyte godt av våre tilbud.
Høsten 2001 var semesteravgiften på kr 400,-.
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SiO konsern
Total omsetning (mill kr)

May Kristin Fønnebø er hovedstyreleder i SiO.
«SiOs visjon er: Vi skal gjøre det enkelt og utviklende
å være student i Oslo.»
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Et av våre viktigste mål er at vi, gjennom vårt møte med studentene, legger forholdene til rette slik at studentene
opplever å bli møtt som selvstendige, voksne mennesker. Vår økonomiske kapital er kun et middel for å oppnå
dette og ikke et mål i seg selv. Vi må måle kvaliteten på SiOs møte med studenten. Dermed blir vi i stand til å
fange opp signaler og videreutvikle velferdstilbudet. Grunnlaget for hvordan SiO skal være i fremtiden legges i dag.

I det aller meste, bortsett fra selve fagstudiet, møter studenten
først og fremst representanter fra SiO i sine mellommenneskelige relasjoner som student. Relasjoner oppstår i kontaktpunkter og møteplasser som finnes i studiehverdagen – det handler
om relasjoner mellom mennesker, mellom SiO som tjenesteyter
og studentene som brukere. Kvaliteten på disse relasjonene,
enten det gjelder et måltid, et sted å bo, helse, bøker eller
idretts-anlegg, henger direkte sammen med livskvaliteten til den
enkelte student. SiOs suksess er uløselig knyttet til kvaliteten i
relasjonene til studentene.
Det er dette vi kaller vår relasjonskapital. Vi har en høy
relasjonskapital når studentene opplever møtet med SiO som et
godt møte, når de som individer oppfatter at vi tilbyr tidsriktige
tilbud med god kvalitet. Høy relasjonskapital vil gjøre at
studentene foretrekker våre tilbud, og at studentene oppfatter
oss som troverdige når vi sier at vi arbeider for å bedre
studenthverdagen.

Stud.polit. May Kristin Fønnebø, Hovedstyreleder i
Studentsamskipnaden i Oslo. Fønnebø kommer fra Uvdal i
Buskerud, men flyttet til Oslo i forbindelse med studier i 1995.
Hun ble cand. mag. våren 2000 med organisasjon og ledelse, jus,
statsvitenskap og språk i fagkretsen. Fønnebø tar nå hovedfag i
statsvitenskap. Ved siden av studier har hun vært aktiv i politikk
og i fagmiljøet, og har bakgrunn fra blant annet Statsvitenskapelig
Forum, fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet,
Kollegierådet ved Universitetet i Oslo, sentralstyret i
Sosialdemokratisk studentforbund. Arbeidet i 1999 som utdanningsog likestillingsansvarlig i Arbeidsutvalget, Studentparlamentet i
Oslo. Juni 2000 ble hun valgt til styremedlem i SiOs hovedstyre.
Juli 2001 tiltrådte hun som styreleder.
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SiO kan ikke være en statisk organisasjon. Vi har kontaktpunkter mot 34.000 studenter. Disse er ikke én gruppe, men et
mangfold av selvstendige individer. Dette mangfoldet består av
34.000 unge ressurssterke mennesker som er i en brytningstid der
de på mange arenaer lærer å være kritiske og å stille spørsmål;
ved fag, ved sosiale og ved materielle sider av sin tilværelse.
Studentenes lojalitet vinnes ikke én gang for alle, den vinnes
hver dag. SiO må derfor som tjenesteyter kontinuerlig forvalte og
utvikle relasjonen mellom organisasjonen SiO og studenten som
tjenestebruker, ved å utforme nye og forbedre eksisterende
møteplasser.
Å bygge opp relasjonskapital krever kunnskap om målgruppen, deres individuelle identitet og handlingsmønster. Det krever
at vi forstår og setter pris på den enkelte student. Det ligger i
begrepet studentvelferd at SiO skal jobbe for studentene og gå i
møte med studentene. En mangfoldig studentpopulasjon tilsier at
dette møtet ikke er et statisk møte, men at SiO må ta i bruk flere
former for dialog. Informasjon om, og utviklingstendenser hos
studentene, må legge grunnlaget for tiltak og aktiviteter i SiO.
Tidsriktige tilbud får vi bare dersom SiO er villige til å lære av
møtet med studentene.
Hver enkelt av våre ansatte er kontaktpunkter hver eneste
dag. De ansatte skaper og bearbeider, gir av seg selv og får noe
tilbake. Det gjør også studentene når de for eksempel står i kantinekø eller leverer barnet sitt til omsorgsfulle medarbeidere i en
av SiOs barnehager. SiOs ansatte er ansvarlige for å skape en god
møteplass - deres kompetanse og holdninger kan til enhver tid
bidra til å øke relasjonskapitalen. Derfor vil vi i år 2002 begynne
arbeidet med å måle humankapitalen i konsernet.
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For å måle i hvilken grad vårt arbeid bidrar til å oppfylle denne visjonen, må vi gå lenger enn å måle de økonomiske verdiene. Den viktigste verdiskapningen som foregår i våre virksomheter er å bringe velferd til studentene.
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Relasjonskapital

2001

Resultater (1000 kr.)
Driftsinntekter
Vareforbruk
Personalkostnader
Driftskostnader
Avskrivninger
Nedskrivninger
Driftsresultat
Finansresultat
RESULTAT FØR SKATT

Balanse (1000 kr.)
Anleggsmidler
Omløpsmidler
SUM EIENDELER

Egenkapital
Langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
SUM GJELD OG EGENKAP.

98

99

00

97

01

SIO FOR -
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SENTRALE

EIENDOMS -

VELFERDS -

BOLIG -

AKADEMIKA AS

ST . KAFEENE AS

COLLEGIUM

AVDELINGER

AVDELINGEN

DIVISJONEN

DIVISJONEN

RETNING AS INKL . DATTERSEL .

INKL . DATTERSEL .

NOVUM AS

35 747

91 262

181 104

2 044
41 085
25 115

35 453
138 554
6 565

2 963

63 867
24 192
28 709
10 944
282

2 427
-6 046
-3 619

23 018
-20 887
2 131

-2 013
2 825
812

532
1 902
2 434

-2 963
1 970
-993

135 786
87 473
25 604
14 696
2 377
845
4 791
-711
4 080

16 835

16 467
16 157
696

131 184
1 196
80 216
49 999
1 786

-260
747
487

2 254
191
2 445

30 895
106 709
137 604

1 203 874
88 227
1 292 101

4 243
38 804
43 047

16 329
49 692
66 021

6 867
6 285
13 152

7 092
42 159
49 251

2 207
22 393
24 600

11
3 028
3 039

-25 879
12 894
150 589
137 604

790 146
487 877
14 078
1 292 101

14 084
13 177
15 786
43 047

27 929
22 196
15 896
66 021

-30 121
500
42 773
13 152

9 963
11 394
27 894
49 251

4 874
5 429
14 297
24 600

331
238
2 470
3 039

9
14 572

1997

1998

1999

2000

2001

650

638

640

635

623

39 274

37 439

35 640

33 194

32 610

370

370

370

390

400

Innbet. sem.avg. (1000 kr.)

27 027

27 340

26 463

26 055

27 176

Statstilsk. post 74 (1000 kr.)

5 550

4 842

4 395

4 311

3 714

Antall hybler

3 727

3 888

4 245

4 177

4 289

Antall leiligheter

870

585

619

604

717

Antall barnehageplasser

604

602

587

610

610

Totalkapital (1000 kr.)
Egenkapital (1000 kr.)
Gjeld (1000 kr.)

842 923
494 766
348 157

857 554
481 121
376 433

1 186 801
528 748
658 053

Totalomsetning (1000 kr.)
Resultat før skatt (1000 kr.)

474 740
5 783

502 988
7 395

519 379
9 018

Antall ansatte
Ant. studenter høst
Semesteravgift i kr. (høst)

Nøkkeltall SiO 2001

SiO konsern
Resultat før skatt (mill kr)

Antall studenter
- høst

1 269 467 1 416 989
617 033
780 334
652 434
636 655
497 467
9 674

502 853
3 822
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Lisbeth Dyrberg er administrerende direktør i SiO. «Vi i SiO vet at barnehageplass
alltid ligger høyt oppe på småbarnsfamilienes ønskeliste. Studentbarnehagene jobber

ganger for 610 ferdige studentbarn.

derfor med å tilrettelegge slik at hverdagen som student med barn blir så enkel som
mulig, slik at Stians pappa får ro til studiene og Stian får en god og trygg tilværelse.
34.000 studenter har ulike behov når de kjøper bøker, er syke, bor, trener eller er
sultne. SiOs oppgave er å sørge for at livet rundt studiene fungerer så godt at
studentene først og fremst bruker tid og energi på å være studenter.»

SiOs møte med studentene
I utallige møter oppstår og utvikles relasjonene mellom SiO og studentene. SiOs visjon – Vi skal gjøre det enkelt
og utviklende å være student i Oslo – forplikter SiO i denne relasjonen. Med ”enkelt” mener vi at vi skal være
tilgjengelige og yte god service overfor studentene. Med ”utviklende” mener vi at SiO skal bidra til at livet
rundt studiene tilrettelegger for en god faglig og en spennende sosial utvikling.

I 2001 var SiO-ansatte tørkehjelp ca 431 880

SiOs møte med studentene preges av at vi tilbyr tjenester som
langt på vei oppleves som selvfølgelige i en studenthverdag:
- Nesten umerkelig når tjenestene fungerer slik de skal.
- Positivt overraskende når SiO lykkes i tjenesteutviklingen.
- Umiddelbart savnet om tjenestene skulle falle bort eller ikke
fungere.
Vi må forstå våre relasjoner for å forvalte og utvikle dem.
Derfor er SiO opptatt av å definere, måle og overvåke vår
relasjonskapital. I 2001 har vi fått gode tilbakemeldinger fra
studentene, om hvor vi har en solid relasjonskapital, og hvor vi
har potensial for å øke den.
Hele 98 prosent av studentene har hørt om Studentsamskipnaden i Oslo. Kjennskapen til SiO er gledelig høy. Samtidig
er det alt for få, litt under halvparten, som vet godt at det er SiO
som driver den enkelte tjeneste. Studentene forteller oss at de
kjenner godt til både SiO og de fleste av SiOs tjenester. Enkelte av
SiOs tilbud benyttes svært ofte. Samtidig viser det seg altså at
kunnskapen om hvem som driver tjenestene er lav.
SiOs eksistensberettigelse som utdanningspolitisk virkemiddel
hviler på at vi tilbyr studentene tjenester som ikke kan tilbys like
godt av andre aktører. Vi har en underlig, schizofren rolle der vi
opptrer som et monopol i markedskonkurranse. Det er mange
flere enn SiO som tilbyr kafeer, boliger, barnehager og karriererådgivning i Oslo. Den dagen vi ikke gjør dette bedre enn våre
konkurrenter, er vi overflødige. Det er derfor spennende å se at
studentene mener at SiO er nødvendig. 77 prosent av studentene mener at ”nødvendig” er et ord som godt beskriver SiO.
Dette velger vi å tolke som om vi gjør en viktig og enestående
jobb for studentene – en jobb som ikke kan gjøres av hvem som
helst, og som krever en spesialkompetanse på studenter og deres
behov.

Stian 4 år sitter på do og tenker. Pappa har eksamen i dag og var veldig
nervøs da han løp av gårde. Stian lurer på hvordan det hadde gått med
pappas eksamen om Stian ikke fikk være i barnehagen.
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Et av SiOs viktigste suksesskriterier er å være der studentene
er – å være tilgjengelig. Litt over halvparten av studentene (58
prosent) mener at ”tilgjengelig” er et godt ord for å beskrive
SiO. Dette er et godt utgangspunkt. Vi er imidlertid spesielt
opptatt av å bedre nettopp dette – tilgjengelighet er en kvalitet som er nært knyttet til visjonen vår. Dette er dessuten et
godt eksempel på hvordan SiO er i særstilling i forhold til konkurrentene – kafeene på Majorstua er ikke forpliktet til å være

der 34.000 studenter er, uavhengig av markedssituasjonen for
øvrig. Tilgjengelighet er derfor en av de viktigste kriteriene som
driver oss fremover i vårt arbeid som tjenesteyter.
Sammensetningen av studentpopulasjonen på 34.000 studenter er variert og en utfordrende gruppe å tilfredsstille. Krav til
service og kvalitet er like sprikende som studentmangfoldet. Det
er SiOs spesialkompetanse på studenter og deres livsfase som setter oss i stand til å møte disse kravene. I akademia er det en
meningsfylt og viktig tradisjon for å være kritisk. Det at 47 prosent av studentene mener SiO beskrives godt med begrepet
”god kvalitet” tolker vi derfor som et godt utgangspunkt, med
klare forbedringsmuligheter.
Det negativt ladede begrepet flest forbinder med SiO er
”byråkratisk”. 31 prosent av studentene mener dette begrepet
passer på SiO. Vi har åpenbart et stykke arbeid å gjøre for å
endre dette. Her må vi sørge for å finjustere balansen mellom å
være så forutsigbare at vi er enkle å forholde seg til, og samtidig
være fleksible nok til å dekke enkeltindividets behov.
Det er avgjørende for SiO å måle og forvalte relasjonskapitalen på kontinuerlig basis. Det gir oss en åpen ”innkanal” fra
studentene, og fører uvegerlig til at SiOs ”utkanal” fylles av økt
tilgjengelighet og bedre kvalitet.

Lisbeth Dyrberg, administrerende direktør i
Studentsamskipnaden i Oslo. Dyrberg er utdannet tannlege. Hun har
vært distriktstannlege i Sverige, i FN-styrken i Libanon, på Nuuk,
Grønland samt allmennpraktiserende tannlege ved Tannlegesenteret i
Oslo. Hun var personalsjef i Lufttransport og siden personalkonsulent i
Helikopter Service AS før hun kom til SiO i 1989. Fra 1989-1999 var
Dyrberg personaldirektør i bedriften. Dyrberg har tilleggsutdannelse i
organisasjonsutvikling og personalledelse fra BI og MBA i Strategisk
ledelse ved NHH. Lisbeth Dyrberg har flere styreverv bl.a. nestleder i
Student Scandinavia og styremedlem i NAVO. Dyrberg er styreleder i
Akademika AS, Studentkafeene AS og SiO Catering AS samt i
Boligdivisjonen. Administrerende direktør i SiO fra 1999.
Konsernledelsen i SiO består ellers av:
Viseadministrerende direktør Trond Bakke
Økonomidirektør Odd Wilhelmsen
Direktør for IT og forretningsutvikling Kenneth Smørdal
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SiO-Læringsmiljø

Sosionomtjenesten

Ett av hovedprosjektene for SiO-Læringsmiljø i 2001 var å bedre tilknytningen mellom fadderordningen og de

I løpet av året har 583 studenter fått rådgivningssamtaler hos Sosionomtjenesten og ca 1.100 har ringt eller

enkelte fagmiljøene. Andre viktige saker var utvidelsen av kurstilbudet for tillitsvalgte i studentforeningene, og

fått hjelp i skranken. I tillegg henvender en del studenter seg via e-post.

samarbeidet med universitetet for å formalisere deler av deres oppfølgning av frivillig studentaktivitet.

SiO-Læringsmiljø er en stabsenhet i Velferdsdivisjonen i SiO.
Avdelingen legger forholdene til rette for frivillig studentaktivitet, og arbeider for å forbedre læringsmiljøet i samarbeid med
ulike enheter ved universitetet, høgskolene og i SiO.
I 2001 var de totale utgiftene 5 milioner kroner. Av dette ble 0,85
milioner kroner dekket av universitetet (hovedsakelig til fadderordningen), og 4,1 milioner kroner over semesteravgiften. 2,5
millioner kroner av dette ble bevilget til studentorganisasjoner,
hytter og fri rettshjelp.

Nøkkeltall

2001

2000

5,0
1,9
4

5,0
2,1
4

Omsetning (mill. kr.)
Kulturstyrets bevilgn. ramme (mill. kr.)
Antall ansatte

Tilfredshet
3,7
(på en skala fra 1-5 der 5 er "svært godt fornøyd")
Jevnlig bruk
10 % av studentene
Læringsmiljøsjef
Rolf Andersen

Fremtiden
Kvalitetsreformen betyr utfordringer, men også
muligheter for SiO. Studentene skal bruke mer av sin
tid på studier. Dette kan true rekrutteringen av
frivillige til å drive aktiviteter. I 2002 og 2003 gjennomfører derfor SiO-Læringsmiljø et prosjekt for å møte
dette. Vi vil arbeide sammen med universitetet
for å gi frivillige aktiviteter økt status og gjøre
regelverket enklere. Dernest vil vi hjelpe studentforeninger til å bedre sine interne rutiner.
Dessuten skal vi videreutvikle kursprogrammet for
tillitsvalgte slik at de lærer det de trenger før de
begynner i sitt verv. Det vil bli nødvendig å legge om
fadderordningen slik at den får langt
bedre kontakt med fagmiljøene enn i dag.
Etableringen av studieprogram med delvis fast
innhold ved de åpne fakultetene vil gjøre det enklere å
følge opp studenter over tid. Dette gir meget
interessante muligheter for et slagkraftig
læringsmiljøarbeide der SiO-Læringsmiljø og andre
avdelinger i SiO kan spille en aktiv rolle.
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Samarbeid med universitetet SiO-Læringsmiljø var i fjor med i

flere arbeidsgrupper ved universitetet. Blant disse var gruppen
som utarbeidet forslag til serviceerklæring for universitetet, en
samarbeidsgruppe mellom universitetet og Høgskolen i Oslo som
arbeider med rekruttering av ungdom med minoritetsspråklig
bakgrunn til høyere utdanning, prosjektgruppen for
Videregående skoledag (som SiO-Læringsmiljø var koordinator for
t.o.m. i fjor), diverse informasjonsgrupper og koordineringsgruppen for studiestart. Avdelingen fungerer også som sekretariat for studieveiledergruppen ved universitetet. SiO-Læringsmiljø
har etablert samarbeidsordninger med enkelte av fakultetene ved
universitetet og – for første gang i 2001 – også med et par av
høgskolene.
SiO-Læringsmiljø er sekretariat for Kulturstyret, som er sammensatt av ni studenter og en representant for universitetet.
Kulturstyret tildeler midler fra semesteravgiften til frivillige studentaktiviteter. I 2001 hadde Kulturstyret 1,9 millioner kroner til
disposisjon og behandlet ca. 200 søknader. Sammen med
Kulturstyret arbeider SiO-Læringsmiljø for å legge forholdene til
rette for frivillig studentaktivitet. Viktige saker i 2001 har vært
oppfølgning av Studentersamfundet Chateau Neuf, som fortsatt
er i en etableringsfase. Det er også utarbeidet en rammeavtale
mellom universitetet og studentforeningene om drift av studentkjellere, og gjennomført en videreutvikling av kurstilbudet for
studentforeningene. Samarbeidet med universitetet om tilrettelegging for studentaktiviteter er blitt vesentlig bedre de siste
årene, noe som merkes positivt på resultatene av vårt arbeid.
Gjennom fadderordningen hjelper erfarne studenter de nye å
finne seg til rette. Dette er et samarbeidstiltak mellom universitetet, Studentparlamentet og SiO. SiO-Læringsmiljø er sekretariat
for fadderordningen. I 2001 ble det fokusert på å styrke integreringen av de enkelte fagmiljøene i fadderordningen. Forskjellige
modeller ble prøvet ved de ulike fakultetene. Noe var vellykket
og noe mislykket. Det ble høstet verdifulle erfaringer med tanke
på den omlegging av fadderordningen som må skje i 2002 og 2003
i forbindelse med kvalitetsreformen.
Gjennom Fellesrådet for studenthytter, som er sammensatt av
studenter og ansatte i SiO, arbeider SiO-Læringsmiljø for økt bruk
av hyttene. SiO-Læringsmiljø administrerer også et fri rettshjelpssamarbeide med JURK og Juss-Buss.

Sosionomtjenesten gir individuell og generell informasjon, veiledning og
rådgivning i forbindelse med personlige, sosiale og økonomiske problemer.

Sosionomtjenesten er en aktiv medarrangør av Sykkelaksjonen ved
semesterstart. Gruppen ”Når en student dør”, som følger opp pårørende/
studenter etter dødsfall, har samarbeidet etter behov. Vi arrangerte sammen

Individuelle henvendelser og gruppetilbud Flest studenter hen-

med Helsetjenesten Den nasjonale studenthelsekonferansen med tema stu-

vender seg på grunn av vansker i studiesituasjonen, økonomiske
spørsmål eller emosjonelle problemer. Langvarig sykdom, trygdeforhold og relasjonsproblemer er også hyppige grunner til at studentene
tar kontakt med oss.
Vi har videreført arbeidet med tre grupper for kvinnelige studenter med spiseforstyrrelser. I samarbeid med studentpresten har vi en
sorggruppe for studenter som har mistet nære pårørende. Vi har også
i år hatt gruppetilbud for studenter som sliter med hovedfagsoppgaven, og vi har arrangert ”Ta Ordet”-kurs. I tillegg har vi hatt en gruppe for studenter med kroniske smerter.

denter og Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). I den forbindelse

Annet arbeid Tjenesten har et middagsverttilbud der programstu-

denter fra utviklingsland og Øst-Europa får komme på besøk i norske
hjem. Sammen med Studie- og forskningsadministrativ avdeling ved
universitetet, arrangerer vi ukentlig Coffee Hour som samler ca 200
utenlandske studenter hver gang.

Karrieresenteret

utførte vi en undersøkelse om studenters bruk av IKT. Vi samarbeider ellers
mye med Boligdivisjonens husvertordning for å løse konflikter i bomiljø.

Nøkkeltall

2001

2000

Omsetning (mill. kr.)
2,3
1,9
Antall konsultasjoner
1594
1 256
Antall studenter til konsultasjon
583
525
Andre henvendelser
1.100
1.100
Antall ansatte
5 heltid (4 deltid)5 heltid (4 deltid)
Tilfredshet
3,8
(på en skala fra 1-5 der 5 er "svært godt fornøyd")
Jevnlig bruk
1 % av studentene
Ledende sosionom
Anne Karine Lie

Fremtiden
Problemområdene Sosionomtjenesten arbeider med har
vært stabile de siste årene, men kanskje vil ny teknologi
utfordre oss med rådgivning over nettet.

Karrieresenteret må, med få ansatte, tilby et økende antall brukere varierte tjenester på et faglig høyt nivå.
Den viktigste satsningen i 2001 var nye web-sider med fokus på aktualitet.

Karrieresenterets møte med studentene preges av faglig dyktighet
og evne til å se brukernes behov. Vi har effektivisert driften for å
kunne tilby flest mulig veiledninger, kurs og work shops. Til tross
for bortfallet av Aetats veiledningsbidrag, har vi oppnådd en
økning i alle våre aktiviteter. Vi har prosjektstyrt to store satsinger;
utvikling av nye web-sider og Arbeidslivsdagen. I utviklingen av
web-sidene la vi vekt på å videreføre vår profil som kombinerer
innhold, spenst og eleganse. Web-sidene inneholder aktuelt fagstoff for studenter, arbeidsgivere og universitetsansatte.
Arbeidslivsdagen trakk flere studenter, arbeidsgivere og presse enn
noen gang tidligere. Vi lyktes med å rekruttere arbeidsgivere fra et
bredt spekter av bransjer – bl.a. utfra ”10 på topp”- lister over
hvem studentene ønsket å møte. Karrieresenteret har vært en sentral bidragsyter i arbeidet studenter i Prosjektforum har gjort med
å profesjonalisere veiledningen ved UiO, etter oppdrag fra Studieog forskningsadministrativ avdeling ved UiO.

Nøkkeltall
Omsetning (mill. kr.)
Antall stillinger
Antall besøk
Veiledninger
Jobbsøkerkurs
Work shops
Arbeidslivsdagen
Inntekter på arr.
Eget arbeidsmarked

2001

2000

3,0
6
ca. 55.000
679
30
21
50 bedrifter
389.000
1024 oppdrag*

2,7
6
ca. 55.000
596
29
21
34 bedrifter
287.000

*Et oppdrag kan ha flere jobber i seg.
Tilfredshet
3,9
(på en skala fra 1-5 der 5 er "svært godt fornøyd")
Jevnlig bruk
7 % av studentene
Leder
Anne-Britt Markman

Fremtiden
Karrieresenteret vil delta aktivt i reformarbeidet ved
UiO knyttet til arbeidslivsorientering og læringskvalitet.
Vi skal øke profileringen av akademisk kompetanse
overfor arbeidslivet og vil arbeide for at flere
arbeidsgivere fungerer som direkte bidragsytere
for studentene.

9

Psykolog Rigmor Mogård er en av Helsetjenestens 33 ansatte. «Anna kan komme

v a k s i n e r o g 1 5 9 ø r e s k y l l i n g e r t i l s t u d e n t e r.

til Helsetjenestens stressmestringsverksted. Der får deltagerne lære avspenning og
å finne realistiske mål for forandring på en livsstil som skaper stress. Anna kan selvsagt også få samtaletime med en psykolog eller psykiater. SiO forsøker å bidra til at
ting fungerer slik at Anna kan tenke på fag og resten av livet på en positiv måte.»

Helsetjenesten
Gjennom Odelstingsproposisjon om Fastlegereformen av år 2000, ble det besluttet at Helsetjenesten skulle
innpasses i reformen med en lukket fellesliste for universitetspopulasjonen. Dette innebærer at samtlige
studenter med betalt semesteravgift, ansatte, pensjonister, samt studenters og ansattes barn under 16 år,
fortsatt kan bruke Helsetjenestens allmennmedisinske seksjon, basert på fastlegeordningen. Ved årsskiftet var

I 2001 ga Helsetjenesten 1391

det ca. 11.000 pasienter som hadde registrert seg på Helsetjenestens liste etter fastlegeordningen.

Helsetjenesten består av en allmennmedisinsk og en psykiatrisk/
psykologisk seksjon med tilknyttet fysioterapitjeneste, under felles koordinerende faglig-medisinsk ledelse.
Service Allmennmedisinsk seksjon hadde 22.399 kontakter fordelt på 13.261 brukere. Psykiatrisk/psykologisk seksjon hadde
4.403 kontakter fordelt på 829 brukere. Fysioterapi hadde 181
konsultasjoner fordelt på 37 pasienter (1/2 fysioterapeut halve
året). Nedgangen i antall kontakter har sammenheng med
endring av administrative rutiner i forbindelse med innføring av
fastlegeordningen, innføring av nytt datasystem og langtidssykmeldinger blant legene.

Det gjennomføres regelmessig brukerundersøkelser. Den siste
undersøkelsen, som ble gjennomført i 1999, viste at et flertall av
studentene er fornøyd med Helsetjenesten.
Forebyggende aktiviteter Selv om den kurative virksomheten dominerer, har de forebyggende aktiviteter en sentral
plass, koordinert bl.a. gjennom Forum for rådgivende studenttjenester. Det er avholdt ”verksteder” i stressmestring og
eksamensforberedelse og ”Ta Ordet”-kurs. Med støtte fra
Utdannings- og forskningsdepartementet, er erfaringene fra
Føniks-prosjektet på Det juridiske fakultet videreført til et
prosjekt rettet mot studentene på grunnfag psykologi.

Anna tenker mye. Både når hun studerer og ellers. Hun syns studietiden er oppskrytt, og
stresser for å rekke både studier, trening og sosiale aktiviteter. «Døgnet har for få timer for
meg, og allikevel føler jeg at jeg går glipp av mye. Hvorfor får jeg ikke ting til å gå ihop»?
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Nøkkeltall

2001

2000

Omsetning (mill. kr.)
Antall kontakter Helsetjenesten
Antall brukere Helsetjenesten
Antall ansatte

18,9
26.983
14.127
33

16
33.299
13.878
32

Tilfredshet
3,9
(på en skala fra 1-5 der 5 er "svært godt fornøyd")
Jevnlig bruk
24 % av studentene
Adm. overlege
Otto W. Steenfeldt-Foss

Fremtiden
Den største utfordringen i 2002 blir ytterligere tilpassing
av Helsetjenestens virksomhet til fastlegereformen.
Dette krever bedre bygningsmessige fasiliteter og
styrking av bemanningen. Service og tilgjengelighet er
viktige stikkord for fremtiden. Det er viktig at studenter
og ansatte blir ytterligere bevisstgjort på de muligheter
og rettigheter de har når det gjelder Helsetjenestens
tilbud. I denne forbindelse blir muligheten for å ønske
seg fastlege ved semesterregistreringen på Internett fra
januar 2002, av stor betydning. De økonomiske og organisatoriske konsekvenser hvis universitetspopulasjonen
ikke velger Helsetjenesten som fastlege, er store.
Helsetjenesten synes det er stimulerende og hyggelig å
ha fått våre pasienters barn under 16 år som ny
pasientgruppe, og ser det også som en bedring av det
totale tilbudet til brukerne.
Helsetjenesten er for budsjettåret 2002 definert som et
satsingsområde av Studentparlamentet og SiOs hovedstyre. Dette kommer til uttrykk gjennom styrking av
bemanningen med en planlagt ny psykologstilling
fra høstsemesteret og revitalisering av heldagsfysioterapeutstilling.
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Universitetsidretten
Universitetsidretten tilbyr i samarbeid med studentidrettsklubbene et bredt spekter av aktiviteter til

Det har ikke vært ledig kapasitet i 2001. Ved årsskiftet 2001/2002 kunne vi tilby barnehageplasser til 88 pro-

meget studentvennlige priser. Nytt av året er åpningen av Athletica Sport, vårt eget utsalg av

sent av søkerne. Tilsvarende tall for 2000 var 85 prosent. Vi har i 2001 hatt 915 søkere av barnehageplasser

sportsartikler.

mot ca 900 i 2000.

Universitetsidretten har, i tillegg til hovedanleggene Oslo
Turnhall, idrettsbygningen på Blindern og Domus Athletica,
også ansvaret for drift og forvaltning av åtte mindre anlegg
ved universitetet, høgskolene samt studentboligene.
Varierte og billige treningstilbud Universitetsidretten har i

løpet av 2001 utvidet aktivitetstilbudet ytterligere. Til tross for
en stadig forbedring av tilbudene og oppdatering av våre
anlegg de siste årene, har prisen for studenter og ansatte vært
den samme siden 1999. Det er heller ikke planlagt noen prisøkning i 2002. En undersøkelse gjort av Verdens Gang viser at det

Nøkkeltall
Omsetning (mill. kr.)
Solgte adgangskort
Solgte enkeltbilletter
Antall ansatte
Antall ansatte
deltid/instruktører

2001

2000

30,5
22.123
39.394
22

28,4
20.372
43.670
21

125

120

Tilfredshet
4,5
(på en skala fra 1-5 der 5 er "svært godt fornøyd")
Jevnlig bruk
40 % av studentene
Direktør
Asbjørn Amundsen

Fremtiden
Universitetsidretten skal sørge for at SiO-studentene
fortsatt skal ha et fortrinn både når det gjelder pris og
kvalitet på det idrettstilbudet vi tilbyr dem. Vi hadde
håpet å få til et buldrerom (klatring) i løpet av 2001.
Dette har vi ikke lykkes med, men regner med å få
dette på plass i løpet av 2002. Vårt leieforhold med
Oslo Turnforening opphører i 2003. Vi har ca. 2.500
sentrumsstudenter som trener i Turnhallen.
Vi har fått klare signaler på at leieavtalen ikke vil bli
forlenget, og må i løpet av 2002 ha funnet et alternativ for fortsatt idrettsvirksomhet i sentrumsregionen. I
samarbeid med de øvrige samskipnadene som har
idrettsanlegg, vil det bli utarbeidet et nytt administrativt idrettssystem for å bedre servicen for våre medlemmer.
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Studentbarnehagene

er tre til fire ganger så dyrt å trene hos våre konkurrenter.
Disse har færre tilbud, og svømmeanlegg inngår ikke i prisen.
Det er naturlig at det fokuseres mye på pris blant brukerne
våre, men vi er også opptatt av at kundene våre får tilbud av
høy kvalitet, ikke minst ved å ha dyktige ansatte og instruktører.
Inntekter For å kunne opprettholde vårt allsidige tilbud til
gunstige priser, er vi avhengig av flere inntektskilder enn treningsavgiften. Inntekter fra utleie har hatt en stabil økning.
Det er kunstgressbanen som blir leid mest ut til eksterne brukere. Den leietakeren det uten tvil var mest blest om i 2001 var
basketballklubben Centrum Tigers. Inntil 1.500 tilskuere besøkte kampene i Domus Athletica.
De ekstra inntektene vi får av de relativt få eksterne brukerene, samt støtten fra semesteravgiften er viktig, men vi er
helt avhengig av at Universitetet i Oslo opprettholder den
økonomiske støtten vi mottar i dag.
Flere adgangskort Vi har solgt 1.751 flere adgangskort i 2001
enn i 2000. Hovedgrunnene til dette er økt salg av sommer-/
vinterkort, ingen prisstigning, en nedgang i salg av enkeltbilletter, og ikke minst at vi tilbyr det beste idrettstilbudet for SiOstudenter.

Barnehagen skal gi barn opplevelser og livserfaring og muligheter til
vekst og utvikling. Studentbarnehagene arbeider etter mottoet:
”Studentbarnehagene tar vare på barndommens magi”.
Studentbarnehagene tilbyr barnehageplasser til studentforeldre
og har 12 barnehager og to familiebarnehager. 610 barn i alderen åtte
måneder til seks år hadde plass i Studentbarnehagene i 2001.
Studentbarnehagene hadde ved utgangen av året 210 ansatte fordelt
på 185 årsverk, inklusive 16 sivilarbeidere. Det er 100 prosent dekning
av pedagogiske ledere i alle stillinger.
Bedriftskultur Det arbeides systematisk med bedriftskulturen i
Studentbarnehagene. Flere utviklingsprogram er gjennomført med
bruker i sentrum, og fokus på endringsvillighet og nytenkning innenfor barnehagearbeid. Vi arbeider med å fremme engasjement og glød
og et levende, raust og livlig miljø.
Vi har videreført våre interne opplæringsskoler, med vekt på
forankring i et felles verdigrunnlag. Dette arbeidet fokuserer på organisasjonsstruktur, samspill mellom voksne og barn og service overfor
bruker. Strukturelle endringer og tilpasninger foregår som en
kontinuerlig prosess.
Salg av egenprodusert video Studentbarnehagenes video

"Ufattelige nyttige tips for assistenter" er lagt ut for salg gjennom
Pedagogisk forum. Nye produksjoner planlegges solgt gjennom
Pedagogisk forum også til neste år.

miljø med særlig fokus på å redusere sykefraværstallene. Vi har satt i
gang en rekke tiltak innen holdningsskapende arbeid og strakstiltak
på dette området.
Vedlikehold Studentbarnehagene avsluttet oppussing- og utbe-

dringsprosjekter av bygningsmassen i 2000. Ved begynnelsen av år
2002 fremstår alle våre bygg som moderne og funksjonelle bygninger
som tilfredsstiller kravene myndighetene stiller. En årlig vedlikeholdsplan ivaretar den høye standarden på bygg og anlegg.
Vi har gjennomført en omfattende undersøkelse om utlekking av
kjemikaliet arsen i trykkimpregnerte materialer etter oppslag i pressen og påtrykk fra tilsynsmyndighetene. Arsen er sett på som en skadelig forurensningskilde i barns lekemiljø. Vi fikk i stand et godt samarbeid med Norges geologiske undersøkelse i Trondheim som foretok
40 jordprøver. Da analyseresultatet var kjent, ble tiltakene iverksatt.
Saken ble avsluttet i oktober 2001.

Nøkkeltall
Omsetning (mill. kr.)
Antall barnehager
(inkl. 2 familiebarnehager)
Antall barnehageplasser
Antall ansatte

2001

2000

59,9

56,6

14
610
210

14
610
216

4,3
(på en skala fra 1-5 der 5 er "svært godt fornøyd")
Jevnlig bruk
3 % av studentene
Avdelingssjef
Mette Margrethe Lie
Tilfredshet

Fornøyde brukere Vi får tilbakemelding fra fornøyde foreldre som

mener vi er tilgjengelige og yter god service. Pedagogiske planer med
underliggende metodiske årsplaner for hver enkelt barnehage gir
godt innsyn i den overbyggende tenkningen. Det skal være utviklende og godt å være barn og foreldre i våre barnehager.
Barnehagene satser på å vinne foreldrenes tillit og lojalitet hver eneste dag. Barnehagen er en unik møteplass for å knytte vennskap og
relasjoner mellom mennesker.
Internkontroll Samtlige barnehager har hatt tilsynsbesøk fra Oslo
kommune med krav om ny godkjenning, jfr. Forskrift om miljørettet
helsevern i barnehager og skoler. Tilbakemeldingen fra kontrollene
har vært meget positive for Studentbarnehagene.
Det foretas en systematisk arbeidsplasskartlegging, og resultatene fra undersøkelsen viser at 80 prosent av de ansatte er meget
godt fornøyd med arbeidet i Studentbarnehagene. Det utarbeides
handlingsplaner for oppfølging og gjennomføring, med fokus på en
kontinuerlig videreutvikling av tilbudet til foreldre og barn. Dette
året har vi spesielt arbeidet med forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid med satsning på et godt fysisk og psykososialt arbeids-

Fremtiden
Rekruttering av dyktige medarbeidere er en større utfordring enn tidligere. Dette gjelder både fagpersonell og
assistenter. Vi ser at unge mennesker bevisst søker seg
bort fra arbeid innenfor helse- og sosialsektoren, og konkurransen om å få oppmerksomhet, interesse og tilslag i
et stadig strammere marked er stor. Lav status, dårlig
lønn og krevende arbeid oppgis som hovedgrunner til den
manglende interessen. Å beholde dyktige medarbeidere er et satsningsområde. Tendensen viser at flere
slutter etter kortere ansettelsestid. Dette medfører økte
krav til opplæring og større grad av fokus på motivasjon,
satsning på å heve status og bedre lønnsvilkårene.
Forutsigbarhet i planlegging av driften av barnehager er
nødvendig for å få den kvaliteten som gir oss konkurransefortrinn fremfor andre aktører på markedet. Økte
statlige overføringer og reduksjon i foreldrebetalingen er
politiske satsningsområder som nettopp vil sikre en
smidig og levedyktig organisasjon. Å sikre statsoverføringer til drift av studentbarnehager som et velferdsgode for
studenter, er en felles sak for alle samskipnadene i Norge.
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for over 200 sosiale arrangementer for våre 5 000 beboere.

Miljøsjef Einar Nerland er en av Boligdivisjonens 110 ansatte. Han jobber
daglig med å tilrettelegge for at alle studentene som bor hos oss skal trives:
«Espen bør bli med på sosiale arrangementer arrangert av husvertene.
Vi har over 30 husverter. Disse gir viktig informasjon til beboerne, arrangerer
sosiale aktiviteter og de forebygger og løser nabokonflikter.»

Boligdivisjonen
Etterspørselen etter studentboliger har vært stabil gjennom hele 2001, med unntak av perioden rundt semesterstart. I august stod omtrent 2.000 studenter i kø for å få studentbolig. Det ble formidlet rundt 1.000 boliger
gjennom Boligdivisjonens private boligformidling.

I 2001 sto SiOs husverter

Dekningsgraden av studentboliger var 14,7 prosent mot en langsiktig
målsetning på 20 prosent.
Boligdivisjonen har ansvar for utleie, forvaltning, drift og vedlikehold av studentbyene Sogn, Kringsjå, Fjellbirkeland, Ullevål og
Vestgrensa samt studenthusene Bjerke, Pilestredet, Enerhaugen,
Tullinløkka og Grünerløkka. Boligdivisjonen administrerer og driver
også Universitetet i Oslos (UiO) gjesteforskerboliger som utgjør
ca. 100 boenheter.
I 2001 ble det gjennomført planlagte oppussings- og utbedringsprosjekter for i overkant av 33 millioner kroner, hvorav ca. 3,3 millioner kroner er belastet investeringsbudsjettet (teletekniske anlegg).
Generaloppussingen av hus 8 på Sogn studentby var det største prosjektet. I tillegg ble det utført uforutsett vedlikehold for ca. 1,9 millioner kroner.
Det ble i 2001 spesielt satt fokus på de elektriske installasjonene i
boligmassen og tilstandsrapporter ble utarbeidet. Videre ble det ytterligere fokusert på ENØK, og det ble tatt initiativ til å danne ENØKnettverk sammen med de øvrige studentsamskipnadene i landet.
1. november 2001 var Grünerløkka studenthus klar for innflytting. Kornsiloen ved Akerselva var gjort om til topp moderne, runde
studenthybler og –leiligheter. Grünerløkka studenthus skapte stor
interesse både blant medier, studenter og Oslofolk for øvrig.
Boligdivisjonen valgte å prioritere egne kunder ved tildeling av boliger i Grünerløkka studenthus, og oppnådde på den måten en god
blanding av nye og etablerte kunder i studenthuset. I forbindelse med
åpningen inviterte vi naboene til nabokaffe og visning av studenthuset, i tillegg til at vi arrangerte visninger av hybler og leiligheter
for studenter.
I henhold til Stortingsprp. 1 av 1999/2000, 2001 skal alle leiligheter i Norge ha egne adresser. For Boligdivisjonen medførte stortingsvedtaket at alle hus, veier og oppganger i studentbyene måtte
skiltes på nytt i 2001. I tillegg måtte samtlige hybler og leiligheter få
nye romnummer. Alle dører, postbokser, boder og samtlige tekniske
installasjoner som henviste til romnummer måtte skiltes/adresseres på
nytt. Totalt ble det montert over 15.000 skilt i 2001.
I 2001 utarbeidet Boligdivisjonen en egen handlingsplan for boliger tilrettelagt for funksjonshemmede studenter. Det ble også sendt
søknad til KUF om tilskudd til ombygging av studentboliger for slik
tilrettelegging.
Espen flyttet inn i hybelen sin for tre dager siden. Nå lurer han på
hvordan han skal bli kjent med de andre på gangen.
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Boligdivisjonen ble omorganisert i løpet av 2001. Omorganiseringen
er et ledd i utviklingen av divisjonen til en enda mer kundeorientert
og servicerettet virksomhet.
Husvertene er viktige bidragsytere til et godt miljø i studentboligene.
Boligdivisjonen hadde i 2001 28 husverter og 2 husvertledere.
Husvertene oppsøker alle nyinnflyttede, megler i konfliktsaker og
tilbyr et bredt spekter av aktiviteter. Boligdivisjonen var også bidragsyter, både med informasjon og opplæring, for andre studentsamskipnader i oppbygging av husvertordningen. I 2001 stod vi for opplæring
i fem andre studentsamskipnader og vi regner med tilsvarende
aktivitet i 2002.
For å øke rekrutteringen til Universitetet i Oslo, valgte UiO og
Boligdivisjonen å samarbeide om et boligtilbud for førsteårs studenter. Tilbudet rettet seg mot yngre førsteårs studenter med bostedsadresse utenfor Oslo og Akershus. Ordningen var særdeles vellykket
og planlegges videreført i 2002.
Nøkkeltall
Omsetning (mill. kr.)
Antall boliger
Antall ansatte
Areal studentboliger

2001

2000

180,7
5.006
110
172 000 kvm

171,1
4.781
110
163 000 kvm

Tilfredshet
3,6
(på en skala fra 1-5 der 5 er "svært godt fornøyd")
Jevnlig bruk
20 % av studentene
Direktør
Lars Mork Gundersen

Fremtiden
Høsten 2002 åpnes første byggetrinn ved Bjølsen
studentby. Bjølsen studentby blir SiOs tredje største
studentby, og vi ser fram til å åpne 616 hybler og
leiligheter i august 2002. Andre byggetrinn, med i alt
514 boenheter, åpnes ved semesterstart 2003.
I 2002 vil vi gjennomføre en større trivselsundersøkelse
blant våre kunder. Boligdivisjonens brukerundersøkelser
er viktige underlag for bedre produktutvikling.
Som del i vår utvikling av boligtilbudet vil vi i 2002 invitere en rekke møbelleverandører og -produsenter til å
prøvemøblere et av våre nyrenoverte studenthus.
Prosjektet tar sikte på å måle våre kunders tilfredshet
med de ulike møbelløsningene for å kunne tilby løsninger som er i samsvar med våre kunders ønsker.
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Studentkafeene

Akademika AS

2001 har vært et meget godt og aktivt år for Studentkafeene. Produktutviklingen i bedriften har fortsatt og vi

Hovedutfordringen i 2001 har vært å optimalisere driften og organisasjonsstrukturen for å bedre selskapets

har utviklet et nytt konsept med hensyn til design og produkter. Kjøkkenet i Frederikkebygningen er trukket

inntjening. En egen lederutviklingsprosess for mellomledere er satt i gang. Arbeidet med å utvikle felles nøk-

ut i spisesalen, og vi tilbyr en mindre a la carte meny i tillegg til vårt tradisjonelle tilbud.

kelverdier og samspillsregler er videreført i 2001, og som et resultat av dette er det utarbeidet en egen
”Verdiplakat” i samarbeid med alle medarbeidere. Arbeidsmiljøet i bedriften vurderes som gjennomgående
meget godt.

Studentkafeene er et heleid datterselskap av SiO Forretning AS.
Vårt marked er SiOs medlemmer, samt ansatte ved utdanningsinstitusjonene. Studentkafeenes suksesskriterier er å være der
studentene er, og å tilby de produkter studentene ønsker til en
fornuftig pris. Studentkafeene betjener i dag 90 prosent av
studentene hver uke og er den bedriften i SiO med størst
penetrasjon i studentmarkedet.

Nøkkeltall

2001

2000

Omsetning (mill kr.)
Resultat før skatt (mill kr.)
Antall spisesteder
Antall sitteplasser

63,9
1,9
32
5.637

62,9
2,0
32
5.637

Tilfredshet
3,2
(på en skala fra 1-5 der 5 er "svært godt fornøyd")
Jevnlig bruk
90 % av studentene
Adm. direktør
Hans-Jul Mikkelsen

Fremtiden
Studentkafeene er et selskap med en klar strategi.
Strategien legger føringer i arbeidet med å oppnå de fastsatte målene for bedriften. I løpet av 2001 har
Studentkafeene utarbeidet en plan for den videre utviklingen av campus. Vi vil satse på en strukturering og
systematisering av driften med færre konsepter, og vil
bygge merkevarer og kompetanse i organisasjonen.
Studentkafeene vil arbeide for å effektivisere
driften gjennom papirløs handel med leverandører.
Første trinn er bestilling av varer over nett.
I et nasjonalt perspektiv vil vi arbeide for et mer forpliktende samarbeide mellom de ulike samskipnadene.
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En organisasjon i utvikling For å videreutvikle organisasjonen
har vi startet et større prosjekt innen eierskap, service og salg.
I den anledning er også bonuslønn innført i bedriften.
Drift av egne automater er et nyutviklet forretningsområde
som igangsettes på nyåret.

Akademika AS driver totalt 10 bokhandelutsalg i Oslo og
Telemark. Bokhandelen på universitetssenteret på Blindern er det
største utsalgsstedet og Norges største universitetsbokhandel.
Bokhandelvirksomheten i Telemark omfatter tre utsalgssteder i
Bø, Porsgrunn og Notodden.
Akademika AS er en av Norges største bokimportører.
Selskapets virksomhet omfatter også salg til bibliotek, engros- og
direkte salg samt formidling av tidsskrifter og offentlige publikasjoner. Akademika AS er distributør i Norge av offentlige publikasjoner fra regjering og storting.
Selskapet driver i tillegg Unipub forlag og kompendier samt
kopiutsalg for Universitetet i Oslo.
Samarbeid om Gnist.no Utviklingen i bokbransjen er preget av
digitale utfordringer og økt konkurranse fra kapitalsterke aktører
som vil inn på campusbokhandelens hjemmemarked via internett.
For å møte denne utviklingen har studentsamskipnadene i Oslo,
Trondheim og Bergen gått sammen om å etablere ”gnist.no” som
en felles nettbokhandel for fagbøker. Akademika AS har inngått
samarbeidsavtale med Gnist AS som leverandør av fagbøker, og
selskapets egen nettbokhandel ble nedlagt i begynnelsen av året.
Fra 01.01.01 ble det foretatt endring av selskapets logo og profil,
og bokhandelvirksomheten i Oslo ble omprofilert til
Gnist.Akademika.
Unipub blir eget AS I 2001 har det vært gjennomført en omfat-

tende strategiprosess av Unipubs virksomhet. Det er utarbeidet
en egen strategiplan for Unipub, og på slutten av året vedtok
styret å skille ut virksomheten i et heleid datterselskap,
Unipub AS, fra 01.01.02.
Produktutvikling Arbeidet med å øke kundetilfredsheten pågår

kontinuerlig. I vårsemesteret ble det startet et prøveprosjekt med
kjøp og salg av brukte bøker i bokhandelen på Blindern. Dette
tiltaket vil bli videreført i 2002. På slutten av året ble det satt i
gang et samarbeidsprosjekt med Ordning & Reda som et nytt
papirkonsept i bokhandelen på Blindern. Bokhandelen på Domus
Medica flyttet inn i nye lokaler i 2001.

Internutvikling Målrettet faglig og personlig utvikling i samsvar
med bedriftens behov er et satsningsområde. Bedriften har som
mål å være en trenende organisasjon og vektlegger tiltak som har
fokus på utvikling og stimulerer til initiativ. Bedriften arbeider
aktivt med å videreutvikle et enhetlig lederskap gjennom å skape
større bevissthet om lederrollen. I samarbeid med alle medarbeidere ble Verdiplakaten vedtatt. Nøkkelordene her er
Ansvarlighet, Endringsvillighet, Respekt og Åpenhet.

Nøkkeltall
Driftsinntekter
morselskap (mill. kr.)
Driftsinntekter
konsern (mill. kr.)
Driftsres. før finans
og skatt morselsk.
Driftsres. før finans
og skatt konsern
Antall ansatte
konsern (hel- og deltid)

2001

2000

117,1

124,2

135,8

141,1

4,0

3,8

4,8

4,4

88

88

Tilfredshet
3,9
(på en skala fra 1-5 der 5 er "svært godt fornøyd")
64 % av studentene
Jevnlig bruk
Direktør
Nina E. Puntervold

Fremtiden
De viktigste forutsetningene for selskapets videre
utvikling vil være studentantallet ved høgskolene og
Universitetet i Oslo, strukturelle endringer i bransjen
samt bedriftens evne til å tilpasse seg den økte konkurransen i markedet. Til tross for at resultatet for 2001 ble
bedre enn forventet, står bedriften fortsatt overfor en
rekke utfordringer. Selskapets langsiktige konkurranseevne og målsetting om å være den ledende og mest lønnsomme fagbokhandelen i Norge, er avhengig av kontinuerlig omstillingsevne med nødvendige tilpasninger av
organisasjonen og driften. Bedriften må i tillegg til å
arbeide med omsetnings- og forretningsutvikling, fortsatt arbeide for en mer fleksibel kostnadsstruktur og
økt lønnsomhet.
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Styrets beretning for 2001
Året har bestått av flere positive begivenheter for studentene i Oslo. SiO har åpnet Grünerløkka studenthus og
Sportsbutikken Athletica Sport, og Helsetjenesten har hatt en vellykket overgang til Fastlegeordningen. Vi har
påbegynt et omfattende prosjekt med brukerundersøkelser, som vi forventer vil bedre dialogen med studentene
og på sikt kvaliteten på tilbudet. Etter momsreformen i Norge lyktes studentsamskipnadene i 2001 å få fortsatt
momsfritak for sine virksomheter innen idrett og studentkantiner. Med dette ble en stor økonomisk usikkerhet
ryddet av veien.

Årsresultatet etter skatt utgjør 3,5 millioner kroner for SiO konsern
og 1,8 millioner kroner for SiO. Resultatet i SiO konsern før skatt og
andel av resultat i tilknyttede selskaper er 9,2 millioner kroner som er
4,3 millioner kroner bedre enn revidert budsjett. Deltagelse i tilknyttede selskap gir for 2001 et negativt bidrag på 5,4 millioner kroner for
konsernet. Til tross for et mer positivt resultat for året enn forventet,
står SiO konsernet overfor en rekke utfordringer.
Studenttallsutviklingen framover vil fortsatt bety mye for de
finansielle rammevilkårene både for SiO og undervisningsinstitusjonene tilknyttet SiO. Konkurransen om studentene mellom utdanningsinstitusjonene øker stadig, og denne utviklingen vil fortsette fremover.
SiOs bredde vil her representere et konkurransefortrinn for våre medlemsinstitusjoner, ved at vi er med å gjøre Oslo til et attraktivt studiested.
Energikostnader i Boligdivisjonen har utgjort en betydelig utfordring på kostnadssiden i 2001. Dette har gjort det nødvendig å foreta
kostnadsinnsparinger i divisjonen som vanskelig kan fortsette i 2002.
Budsjettert resultat for 2002 er bl.a. som følge av dette nedjustert til
7,1 millioner kroner til tross for styrets opprinnelige driftsøkonomiske
ambisjon om at årlig overskuddsgrad skal utgjøre 2 prosent eller
ca. 10-12 millioner kroner per år. Energikostnadene resulterte også i
en ekstraordinær husleieøkning i 2001.
Finansieringsmodellen for barnehagetilskudd fra Barne- og
familiedepartementet er under evaluering og mulig omarbeiding til
rammetilskudd via kommunen. Det kan bety en negativ endring av
rammevilkårene for SiOs studentbarnehager om en slik omlegging
skjer.
Det knytter seg også usikkerhet til finansieringen av byggetrinn
2 på Bjølsen der SiO forutsetter byggestart mars 2002. Styret setter sin
lit til at tilskudd fra Utdannings- og forskningsdepartementet blir gitt,
slik at finanskostnadene i byggeprosessen blir minimalisert. Styret
vurderer fortsatt at boligbehovet for studenter i Oslo er svært stort.
Finanskostnadene i holdingselskapet SiO Forretning AS er betydelige. Finansieringsbetingelsene og kapitalstrukturen i selskapet må
forbedres for å bringe selskapets egenkapital opp på et forsvarlig
nivå.
Virksomhetsområdene og hvor virksomheten drives SiO er
opprettet som en velferdsorganisasjon for studentene ved «Lov om
studentsamskipnad i Oslo» av 16. juni 1939, og er siste gang endret
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28. juni 1996. SiOs mål er å gjøre det enkelt og utviklende å være student i Oslo. Vi bidrar til å skape de beste læringsmiljøene i landet, i
samarbeid med de seks utdanningsinstitusjonene som er tilknyttet
SiO; Universitetet i Oslo, Arkitekthøgskolen i Oslo, Det teologiske
Menighetsfakultet, Norges idrettshøgskole, Norges veterinærhøgskole
og Norges musikkhøgskole. Alle studentene ved disse institusjonene
betaler semesteravgift som er med på å finansiere SiOs velferdsdivisjon, og som gir rett til å benytte alle SiOs tilbud.
Organisasjonen omfatter Velferdsdivisjonen, Boligdivisjonen og
Forretningsdivisjonen.
Velferdsdivisjonen tilbyr allmennhelsetjeneste, psykolog- og
sosionomtjenester, karrieresenter, barnehager, idrettstilbud, fadderordning for nye studenter og støtte til kulturaktiviteter.
Boligdivisjonen har ansvar for utleie, forvaltning, drift og vedlikehold av SiOs ca 5.000 boenheter i studentbyene i Oslo.
Forretningsdivisjonen består av holdingselskapet SiO Forretning
AS. Heleide datterselskaper er Akademika AS som driver bokhandelog forlagsvirksomhet i Oslo og Telemark, Studentkafeene AS som har
serveringssteder og cateringvirksomhet i Oslo, og Collegium Novum
AS som driver utleie av hybler, leiligheter og næringslokaler på det
private utleiemarkedet i Oslo. SiO har også aksjer i Student
Skandinavia AS, Gnist AS, Sense Communication ASA, Kilroy Travels
International AS og Chateau Neuf Servering AS.
Arbeidsmiljø og ytre miljø SiO har et godt arbeidsmiljø for sine

ansatte, og er målrettet i tiltak rettet mot det ytre miljø.
SiO hadde i 2001 433 ansatte eksklusiv datterselskapet, hvorav
361 på heltid og 72 på deltid. Det ble i 2001 utført 386 årsverk. I konsernet var det 623 ansatte, hvorav 506 på heltid og 117 på deltid. Det
ble totalt utført 537 årsverk.
Det fysiske arbeidsmiljøet i SiO er generelt godt. Vi driver våre
virksomheter i bygninger dels eiet av konsernet og dels i lokaler som
er stilt gratis til disposisjon av de undervisningsinstitusjoner som er
tilknyttet SiO. Det er et eget vedlikeholdsprogram for SiOs egen eiendomsmasse. Imidlertid er det utfordringer knyttet til lokalsituasjonen
til Helsetjenesten og SiO Læringsmiljø.
Vi driver et omfattende og systematisk HMS-arbeid gjennom en
egen HMS- avdeling, og har gjennomført arbeidsmiljøundersøkelser i
organisasjonen.
Sykefraværet for SiO konsern har økt svakt på årsbasis til 9,35

prosent. Antall registrerte ulykker i arbeidssituasjonen og under reise
til og fra arbeid var åtte i 2001, og det ble registrert to tilløp til ulykker. Særlig i Studentbarnehagene har sykefravær vært en utfordring.
Styret mener generelt å ha et godt bilde av årsakene til sykefravær i
SiO, og det foregår løpende arbeid med rutiner for å fange opp langtidsfravær. Virksomhetene er fokusert mot fravær som skyldes forhold SiO har kontroll over. I Studentbarnehagene er det igangsatt et
eget glødeprosjekt, bl.a. med formål å redusere sykefraværet. I løpet
av 2002 skal alle virksomheter ha gjennomført analyser av sitt sykefravær og ha utarbeidet måltall for sykefravær.
SiO har programmer for opplæring og utvikling av medarbeidere.
I 2001 har følgende vært gjennomført i konsernets regi:
• introduksjonskurset "Kjenn din bedrift"
• fire kurs med til sammen 65 deltakere
• rekrutteringskurs (todagers) med 14 deltakere
• medarbeidersamtalekurs - to kurs med tils. 23 deltakere
• modulbasert mellomlederprogram med fem samlinger
startet ultimo 2001 - 15 deltakere hvorav tre eksterne
I tillegg arrangeres en rekke lokale spesialkurs.
SiOs virksomheter er i utgangspunktet lite forurensende på det
ytre miljø. Likevel er styret bevisst på at vi påvirker miljøet indirekte
gjennom underleverandører, og på at vi har et stort energiforbruk til
oppvarming og lys i våre boliger og øvrige anlegg. Styret vil på den
nye Bjølsen studentby installere en miljøvennlig varmesentral. Det er
igangsatt ENØK-prosjekt i Boligdivisjon. Det er etablert kildesortering
i våre boliger og for matavfall på våre spisesteder.
Foretakets utsikter og bekreftelse av fortsatt drift
SiOs utvikling i 2001 har vært meget tilfredsstillende, og styret arbeider for at denne utviklingen skal videreføres i 2002. SiOs økonomiske
og finansielle situasjon trygger organisasjonens fortsatte drift. SiOs
egenkapital utgjorde i 2001 55 prosent av bedriftens totalkapital.
Generelt i forhold til vårt marked og våre rammebetingelser er
den viktigste faktoren studenttallet. Antall studenter er redusert fra
nærmere 42.000 til 34.000 studenter fra 1996 til 2001. Dette har hatt
direkte betydning for SiOs økonomi, fordi tilskuddet via utdanningsinstitusjonene og staten har sammenheng med studenttallet. Det
samme gjelder inntekter fra semesteravgift. Antall studenter tilknyttet SiOs medlemsinstitusjoner forventes imidlertid å flate ut i 2002,

men faktorer som studietilbøyelighet, arbeidsledighet, trender i valg
av studiested og fag, tilbøyelighet til å ta etter- og videreutdanning,
vil påvirke hvor mange som studerer. Medlemsinstitusjonenes konkurransekraft i kampen om studentene vil dermed kunne påvirke SiOs
fremtidsutsikter.
SiO har påbegynt et omfattende kommunikasjonsprosjekt i 2001.
Vi har ansatt en egen kommunikasjonssjef, og kartlagt hovedutfordringer ved vårt omdømme. Vi har hatt omfattende brukerundersøkelser, ansatteundersøkelser og spørreundersøkelser blant medlemsinstitusjonene. Generelt er brukerne tilfreds med SiOs tilbud. Vi kan
imidlertid arbeide ytterligere med å bedre vårt omdømme, både ved
mer målrettet kommunikasjon og ved å forbedre vårt tilbud
kvalitativt.
Arbeidsmarkedet har i 2001 vært stramt for deler av våre
virksomheter, og dette vil trolig fortsette i 2002.
SiOs kjernevirksomhet i velferdsdivisjonen har klart seg gjennom
den kritiske studentnedgangen de siste årene uten å legge ned
virksomhet, og uten at antall brukere er redusert i nevneverdig grad.
Styret har imidlertid satt fokus på produktivitetsutviklingen i
velferdsdivisjonen. Styret har også satt økt fokus på vårt samarbeid
med de vitenskapelige høgskolene tilknyttet SiO.
Boligdivisjonen er i en vekstfase, og SiO vil realisere en rekke
byggeprosjekter de nærmeste årene. I 2001 økte porteføljen med 340
enheter, ytterligere 616 ferdigstilles høsten 2002. Målet i SiOs boligprogram er å komme opp på 20 prosent dekningsgrad (boliger i forhold til studenttall) og dermed redusere boligkøen ved semesterstart
og sikre nye studenter i Oslo et tilfredsstillende boligtilbud. Med økt
dekning av boliger øker imidlertid risikoen for periodisk tomgang, noe
som kan påvirke resultatene både i Boligdivisjonen og i SiO konsern.
Boligdivisjonen har etablert gode systemer og rutiner for å minimalisere risiko for tomgang.
Datterselskapet SiO Forretning AS har blitt ledet av et styre med
eksternt flertall gjennom hele 2001. Forretningsdivisjonen gir per i dag
ikke de resultater som Hovedstyret har satt som mål. Det er imidlertid Hovedstyrets vurdering at det å ha et selvstendig styre for SiO
Forretning AS, har virket positivt på verdiutviklingen av SiOs portefølje og de heleide datterselskapene Akademika AS, Studentkafeene
AS og Collegium Novum AS. Likeledes har det vært effektivt at
Hovedstyret har kunnet konsentrere seg mer om Velferdsdivisjonen
og Boligdivisjonen.
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Driftsinntekter og driftskostnader
Salgsinntekter
Leieinntekter
Andre driftsinntekter
Org.messige inntekter

NOTER

2001

2000

2001

2000

2

39 277 581
162 203 217
74 449 110
32 627 551
308 557 459
1 196 384
134 180 218
115 054 363
34 161 470

36 455 955
157 537 410
73 391 986
30 366 368
297 751 719
544 110
126 823 867
105 817 577
32 576 424

235 965 423
163 851 184
75 859 879
27 176 247
502 852 733
112 862 213
188 502 038
134 635 038
36 820 904
845 384

239 222 244
159 109 295
68 768 645
30 366 368
497 466 552
118 006 095
179 550 901
124 973 114
35 803 568
2 229 904

284 592 435
23 965 024

265 761 978
31 989 741

473 665 577
29 187 156

460 563 582
36 902 970

97 556
-5 428 411
20 371 794
40 406 044
-25 365 105
3 822 051
338 454

17 272 821
44 502 104
-27 229 283
9 673 687
517 815

3,4

SUM DRIFTSINNTEKTER

Vareforbruk
Personalkostnader
Andre driftskostnader
Avskrivninger
Nedskrivninger

5,6
3,5
7
7

SUM DRIFTSKOSTNADER
DRIFTSRESULTAT

SiOs engasjement i Student Skandinavia AS fikk ikke den oppstart
og utvikling som var tenkt ved lansering av nettstedet i 2001. Styret
erkjenner at full utvikling av nettstedet kan ta lenger tid enn først
forutsatt. Styret vil ha særlig fokus på egenkapitalsituasjonen i selskapet videre framover. Vi har imidlertid fortsatt tro på at nettstedet kan
bidra til bedre tjenester til studentene, og at nettstedet på lang sikt
kan gi økonomisk avkastning.
Redegjørelse for årsregnskapet SiO driftsøkonomiske målset-

ning er en årlig overskuddsgrad på 2 prosent eller i størrelsesorden
10-12 millioner kroner per år.
Årsregnskapet for 2001 viser tilfredsstillende resultater for de
enkelte virksomheter. Konsolidert regnskap for hele virksomheten,
inklusive alle datterselskaper og avdelinger, viser et samlet resultat på
3.822.051 kroner før skatt og 3.483.597 kroner etter skatt. Det er da
kostnadsført 5,4 millioner kroner resultatandel fra tilknyttede selskaper. Resultatet av egen virksomhet utgjør 9,2 millioner kroner.
Resultatet i 2000 var 9,7 millioner kroner før skatt. I 2000 ble det inntektsført realisering av eiendom på 3,1 millioner kroner. Korrigert for
dette viser resultatet av den regulære drift en forbedring på 2,5 millioner kroner fra 2000 til 2001. Sammenlignet med budsjettet for 2001
fremkommer et positivt avvik på 4,3 millioner kroner.
Morselskapets resultat ble 1,8 millioner kroner mot 9,5 millioner
kroner i 2000. Hovedforklaringen på nedgangen i resultat er virkningen av resultatet i tilknyttede selskaper. Datterselskapenes samlede
resultat ble et overskudd på 0,3 millioner kroner etter skatt mot et
underskudd på 2,8 millioner kroner i 2000. Resultatforbedringen her
skyldes resultatforbedring i alle datterselskapene.
Vår vurdering er at resultatet i 2001 er meget tilfredsstillende i
lys av de forutsetningene som ble lagt til grunn for driftsåret.
Bedriftens strategiske resultatmål som over tid skal ligge på nivå 2
prosent av omsetningen, er tilnærmet nådd. Realisert resultatgrad er
1,9 prosent.
Omsetningen i 2001 ble til sammen 502,9 millioner kroner. Det er
5,4 millioner kroner høyere omsetning enn i 2000. Økningen utgjør
1,1 prosent. Studentsamskipnaden eksklusiv aksjeselskaper hadde en
omsetning på 308,6 millioner kroner. Det er 10,8 millioner kroner mer
enn i 2000. Hovedforklaringen på omsetningsøkningen er økte husleieinntekter som følge av større utleievolum enn året før ved at
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Grünerløkka Studenthus åpnet i november 2001, høyere inntekter i
Helsetjenesten, Universitetsidretten og Studentbarnehagene.
Aksjeselskapenes omsetning var til sammen 216,1 millioner kroner mot
220,8 millioner kroner i 2000.
Samlede kostnader til lønn og honorarer utgjorde 154,6 millioner
kroner som er 7,3 millioner kroner i økning fra 2000. Økningen utgjør
5,0 prosent. I 2001 utgjorde lønn og honorarer 30,7 prosent av omsetningen, mens tilsvarende andel var 28,8 prosent i 2000.
Bedriftens bokførte totalkapital pr. 31.12.01 var 1.417,0 millioner
kroner. Det er en økning fra året før på 147,5 millioner kroner som tilsvarer 11,6 prosent. Noe av økningen skyldes investeringer, mens
resten av økningen skyldes sluttførte byggeprosjekter.
Anleggsmidler utgjør 88 prosent og omløpsmidlene 12 prosent av
totalkapitalen. Egenkapitalandelen er 55 prosent. Andel langsiktig
gjeld utgjør 39 prosent, mens kortsiktig gjeld utgjør 6 prosent.
Likviditetsgrad 1 er 1,8 og likviditetsgrad 2 er 1,3. Tilsvarende forholdstall 2000 var henholdsvis 2,6 og 1,4. Egenkapitalandelen eksklusiv
eiendommer er 13,5 prosent mot 10,0 prosent i 2000.

Finansinntekter og finanskostnader
Resultat investering i datterselskaper
Resultat investering i TS
Finansinntekter
Finanskostnader

9
10
10

-5 695 000
18 713 981
35 224 992
-22 206 011
1 759 013

16 062 715
38 597 465
-22 534 750
9 454 991

14

1 759 013

9 454 991

3 483 597

9 155 872

14

1 689 013
0
146 194 528
-146 194 528
11 673 000
-11 673 000
2 000 000
-2 000 000
70 000
1 759 013

6 273 236
3 111 755
79 164 400
-79 164 400
0
0
0
0
70 000
9 454 991

3 413 597
0
146 194 528
-146 194 528
11 673 000
-11 673 000
2 000 000
-2 000 000
70 000
3 483 597

5 974 117
3 111 755
79 164 400
-79 164 400
0
0
0
0
70 000
9 155 872

FINANSRESULTAT
RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD

Skattekostnad
Å RETS RESULTAT

17

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital
Avsetning byggefond
Mottatt statstilskudd bygg
Overført statstilskudd bygg
Mottatt husbanktilskudd bygg
Overført husbanktilskudd bygg
Andre tilskudd mottatt
Andre tilskudd overført bygg
Avsetning Kr. Ottosens fond
SUM OVERFØRINGER

resultatregnskap

Studentsamskipnaden
i Oslo inkl.
aksjeselskaper

Studentsamskipnaden
i Oslo

Disponering av årets resultat Årets resultat for morselskapet på
1.759.013 kroner er foreslått disponert slik:
• Avsatt til Kr. Ottosens fond
kr
70.000
• Avsatt til annen egenkapital
kr
1.689.013
Sammen med datterselskapenes resultatanvendelser blir da
konsernets overføringer av årsresultatet på 3.483.597 kroner slik:
• Avsatt til Kr. Ottosens fond
kr
70.000
• Avsatt til annen egenkapital
kr
3.413.597

Fri egenkapital
Oslo, 20.03.2002
May Kristin Fønnebø, leder
Lars Erik Antonsen
Espen Widding
Christoffer E. Wiig
Janne Frost
Oddbjørn Nybø
Tor Saglie
Erling W. Wist
Lisbeth Dyrberg, adm. direktør

kr

14.471.292
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Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel
Goodwill
Varige driftsmidler
Tomter
Bygninger
Maskiner, inventar og kjøretøy
Anlegg under utførelse
Ansvarlig lånekapital i datterselskaper
Andre aksjer
Aksjer i datterselskaper
Langsiktige fordringer

NOTER

SUM OMLØPSMIDLER
SUM EIENDELER

2000

17
7

7
7
8
9
12

SUM ANLEGGSMIDLER

Omløpsmidler
Varer
Kundefordringer
Fordringer på selskaper i eget konsern
Andre fordringer
Kasse,bank og postgiro

2001

11

13

2 300 000
871 151 818
18 265 484
334 309 998
3 122 500
13 168 282
5 000 000
8 022 714
1 255 340 796

2 300 000
891 163 715
17 008 697
131 019 128
2 622 500
11 769 803
5 000 000
1 475 300
1 062 359 143

2001

2000

3 814 531
1 378 400

3 237 435
1 734 300

2 300 000
871 396 588
22 104 716
334 309 998

2 300 000
891 678 800
22 569 919
131 019 128

14 074 871

11 809 803

3 912 714
1 253 291 818

1 475 300
1 065 824 685

492 895
2 926 587
1 434 684
7 327 525
129 079 753

148 480
5 561 421
2 060 968
41 488 262
137 152 914

27 526 762
10 752 727

30 143 695
14 261 394

11 609 752
113 807 916

46 745 358
112 492 193

141 261 444
1 396 602 240

186 412 045
1 248 771 188

163 697 157
1 416 988 975

203 642 640
1 269 467 325

EIENDELER

NOTER

Gjeld og egenkapital
Egenkapital
Overkursfond
Byggefond
Statstilskudd bygg
Husbanktilskudd bygg
Egenkapital bygg
Gavefond
Utbedringstilskudd
Stimuleringstilskudd
Kr. Ottosens fond
Annen egenkapital
S UM EGENKAPITAL

6
15,16

SUM LANGSIKTIG GJELD

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter

KORTSIKTIG GJELD

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

Janne Frost

2001

2000

250 000 000
13 910 031
431 134 548
11 673 000
55 974 470
700 000
260 000
1 440 000
771 000
40 417 222
806 280 271

250 000 000
13 910 031
284 940 020
0
53 974 470
700 000
260 000
1 440 000
751 000
38 728 044
644 703 565

250 000 000
13 910 031
431 134 548
11 673 000
55 974 470
700 000
260 000
1 440 000
771 000
14 471 292
780 334 341

250 000 000
13 910 031
284 940 020
0
53 974 470
700 000
260 000
1 440 000
751 000
11 057 707
617 033 228

23 020 241
478 256 884
4 171 580
9 030 921
7 201 038
14 464 436
536 145 100

22 579 674
496 721 429
10 821 664
9 030 921
4 834 939
15 514 186
559 502 813

33 110 890
478 256 884
4 171 580
9 030 921
7 201 038
14 702 714
546 474 027

32 841 158
496 721 429
15 274 164
9 030 921
4 834 939
15 815 992
574 518 603

15 274 277

12 848 305

12 699 853

7 582 227

34 076 116
915 550
13 896 591

38 797 141
10 220
8 778 415

1 680 003
24 522 736

109 773
24 024 505

41 292 350

30 329 718

54 176 869
1 396 602 240

44 564 810
1 248 771 188

90 180 607
1 416 988 975

77 915 494
1 269 467 325

17

Konserngjeld
Annen kortsiktig gjeld

May Kristin Fønnebø
leder

2000

14

Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser
Pantelån/husbanklån
Annen langsiktig gjeld
Leierettsinnskudd
Vedlikeholdsreserve
Depositum

s UM

2001

Lars Erik Antonsen

Espen Widding

Oddbjørn Nybø

Tor Saglie

pr. 31.12.01

pr. 31.12.01

balanse

EIENDELER

Studentsamskipnaden
i Oslo inkl.
aksjeselskaper

Studentsamskipnaden
i Oslo

balanse

Studentsamskipnaden
i Oslo inkl.
aksjeselskaper

Studentsamskipnaden
i Oslo

Christoffer E. Wiig

Erling W. Wist

Lisbeth Dyrberg
adm. direktør
Oslo, 20. mars 2002
Styret for Studentsamskipnaden i Oslo
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23

kontantstrømoppstilling

2001

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Kontantstrømmer fra
operasjonelle aktiviteter
Resultat
Periodens betalte skatt
Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler
Ordinære avskrivninger
Nedskrivning anleggsmidler
Endring varelager
Endring kundefordringer
Endring leverandørgjeld
Forskjell kostnadsført pensjon - betalte premier o.l.
Endring i andre tidsavgrensningsposter

2000

1 759 013

9 454 991

1 879
34 161 470

(3 124 754)
32 576 424

(344 415)
2 634 834
2 425 972
440 567
32 351 701
73 431 021

2001

2000

(26 510)
(1 853 404)
2 899 795
(792 173)
(16 919 970)

3 822 051
10 220
(190 752)
36 820 904
845 384
2 616 933
3 508 667
(4 721 025)
269 732
48 562 404

9 155 872
507 679
(3 126 754)
35 803 568
2 229 904
2 057 571
(285 412)
9 645 562
(2 017 165)
(20 509 873)

22 214 399

91 544 518

33 460 952

3 403 416
(219 179 665
(13 558 223)
54 300
(203 290 870)
153 452 455
(220 075 930) (75 827 717)

534 214
(16 640 291)
(2 265 068)

3 467 809
(220 127 997)
(8 608 223)
54 300
153 452 455
(71 761 656)

NETTO KONTANTSTRØM
FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler
Innbetalinger ved salg av andre investeringer
Utbetalinger ved anlegg under utførelse
NETTO KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Innbetaling ved statstilskudd,
husbank- og andre tilskudd
Innbetalinger ved opptak av ny gjeld
Utbetalinger ved nedbetaling av gjeld
Innbetaling av depositum (og leierettsinnskudd)
Utbetalinger av (depositum og) leierettsinnskudd
Utbetalinger fra Kr. Ottosens fond
Endring vedlikeholdsreserve
Konsernbidrag/aksjonærbidrag

27 154
(15 413 735)
(1 398 479)

(203 290 870)
(221 662 015)

159 867 528

79 164 400

159 867 528

79 164 400

(22 492 129)

(9 181 500)
602 736

(29 567 129)

(9 866 500)
588 798

NOTE

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger
til god regnskapsskikk.
Selskapet benytter full tilvirkningskost som anskaffelseskost. Anleggsmidler balanseføres til anskaffelseskost, og nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Det er ved vurdering av eiendeler og virksomhetsområder gjort avsetning for nødvendig vedlikehold og midler til besluttede prosjekter. Omløpsmidler vurderes til laveste av
anskaffelseskost og virkelig verdi.
Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de
enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke generell tapsrisiko.
Aksjer i tilknyttet selskap er vudert etter egenkapitalmetoden.
Felles regnskapsprinsipper for studentsamskipnadene i Norge Prinsippene gir anbefaling om regnskapsmessig
behandling av statstilskudd til bygg, øremerkede innntekter og tilskudd, bygningsmesssige avskrivninger, bygningsmessig
vedlikeholdsavsetninger og regnskapsføring av nedbetaling av husbanklån.
Konsolidering Konsernregnskapet omfatter Studentsamskipnaden i Oslo og SiO Forretning AS, som igjen omfatter dattersel-

skapene Akademika AS med datterselskap Akademika Telemark AS, Studentkafeene AS med datterselskap SiO Catering AS og
Collegium Novum AS. Karrieresenteret AS er solgt i løpet av 2001.
Aksjer i datterselskapet er eliminert etter oppkjøpsmetoden, d.v.s. mot verdien av egenkapitalen i datterselskapene på
anskaffelsestidspunktet.
NOTE

(40 000)
4 834 939

(1 113 278)
(120 000)
2 366 099

(40 000)
4 834 939

2 Salgsinntekter
2001
38 555 582
721 999

FORDELING PR VIRKSOMHETSOMRÅDE

Velferdsdivisjonen
SiO Sentralt
Eiendomsavdelingen

39 277 581
135 544 530
61 143 313

SUM SIO

Konsernet Akademika
Konsernet Studentkafeene
Karrieresenteret AS
SUM SIO INKL . DATTERSELSKAPER
NOTE

(1 049 750)
(120 000)
2 366 099

1 Regnskapsprinsipper

235 965 423

2000
35 405 334
1 003 621
47 000
36 455 955
140 785 621
61 471 173
509 495
239 222 244

3 Andre driftsinntekter - endring av fjorårstall

I sammenligningstallene for Studentsamskipnaden i Oslo inkl. aksjeselskaper er det på postene andre driftsinntekter og andre
driftskostnader 2000 gjort en reduksjon i forholdt til hva som fremkommer i offisiekt regnskap 2000. Dette skyldes manglende
eliminering av intern omsetning i Boligdivisjonen i 2000, jfr. også kolonne for 2000 tall i note 4. For å få sammenlignbare tall
med 2001 er det gjort tilsvarende eliminering i tallene for 2000. Korreksjonen får ikke resultateffekt da driftskostnader
reduseres tilsvarende. Effekten av dette er som følger:

FINANSIERINGSAKTIVITETER

138 571 748

75 380 575

131 433 220

74 681 637

Effekt valutakursendring på kontanter og
kontantekvivalenter
NETTO ENDRING I KONTANTER OG KONTANTEKV .

O SLO
Offisielt regnskap 2000
Redusert med manglende eliminering
SAMMENLIGNINGSTALL 2000

(8 073 161)

21 767 257

1 315 723

36 380 933

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO INKL . AS

BEHOLDNING AV KONTANTER OG KONTANTEVK .

1.1.

137 152 914

115 385 657

112 492 193

76 111 260

BEHOLDNING AV KONTANTER OG KONTANTEKV .

31.12

129 079 753

137 152 914

113 807 916

112 492 193

Offisielt regnskap 2000
Redusert med manglende eliminering
SAMMENLIGNINGSTALL 2000

ANDRE
DRIFTSINNTEKTER

ANDRE
DRIFTSKOSTNADER

102 435 481
29 043 495
73 391 986

134 861 072
29 043 495
105 817 577

98 107 059
29 338 414
68 768 645

154 311 528
29 338 414
124 973 114

2001
64 741 105
2 023 707
5 881 769
1 802 529
74 449 110

2000
56 247 214
4 427 355
5 204 474
7 512 943
73 391 986

STUDENTSAMSKIPNADEN I

NETTO KONTANTSTRØM FRA

NOTE

4 Andre driftsinntekter

Velferdsdivisjonen
Eiendomsavdelingen
Boligdivisjonen
SiO Sentralt
SUM SIO

NOTE

5 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm.
SIO

LØNNSKOSTNADER

Lønninger
Folketrygdavgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
SUM

24

noter

Studentsamskipnaden
i Oslo inkl.
aksjeselskaper

Studentsamskipnaden
i Oslo

2001
111 536 379
16 970 557
3 560 131
2 113 151
134 180 218

SIO KONSERN

2000
105 159 103
16 204 454
4 265 649
1 194 661
126 823 867

2001
154 626 393
23 816 661
6 312 992
3 745 992
188 502 038

2000
147 274 674
23 419 776
5 689 988
3 166 463
179 550 901

25

YTELSER TIL LEDENDE PERSONER

Lønn
Pensjonsutgifter
Annen godtgjørelse

SIO

SIO KONSERN

433

623

DAGLIG LEDER

STYRET

684 335
108 310
66 840

388 970

REVISOR

Kostnadsført revisjonshonorar i SiO for 2001 utgjør
I tillegg kommer andre tjenester med
Det er etablert en avtale om resultatlønn for administrerende direktør fra 2001.

290 000
142 700

Konsernet har pr. 31.12.01 kausjonsansvar for banklån overfor studenter på kr 7.994. Kortsiktige utlån til ansatte i konsernet
utgjør pr. samme dato kr 119.488, hvorav kr 41.088 angår datterselskap. De enkelte lån utgjør ikke mer enn 3/5 av folketrygdens
grunnbeløp og tilbakebetales innen et år.
NOTE

6 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO :

Nåverdi av årets pensjonsopptjening
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
Avkastning på pensjonsmidler
Arbeidstakers andel av kostnaden
Arbeidsgiveravgift

5 645 607
3 292 960
3 298 762
(1 415 350)
595 648
4 820 103

NETTO PENSJONSKOSTNAD
SIKREDE ORDNINGER

NETTO PENSJONSFORPLIKTELSE

52 928 062
49 900 640
3 027 422
7 976 923
1 848 235
2 852 580

USIKREDE ORDNINGER

SUM FORPLIKTELSER

10 156 906

63 084 968
49 900 640
13 184 328
7 976 923
1 858 990
23 020 241

10 156 906
10 755
10 167 661

Nåverdi av årets pensjonsopptjening
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
Avkastning på pensjonsmidler
Reslutatført estimatendring
Arbeidstakers andel av pensjonskostnaden
Arbeidsgiveravgift

7 869 238
4 554 336
(4 405 321)
643 671
(2 020 626)
845 665
7 486 963

NETTO PENSJONSKOSTNAD
SIKREDE ORDNINGER

NETTO PENSJONSFORPLIKTELSE

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.
STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO
BYGN . OG ANNEN FAST EIENDOM
Anskaffelseskost 1.1.01
1 114 404 522
Tilgang kjøpte driftsmidler
6 452 933
Avgang
0
ANSKAFFELSESKOST 31.12.01
1 120 857 455
Avskrivninger, nedskrivninger og rev.ned. 1.1.01
223 240 807
Akkumulerte avskrivninger 31.12.01
249 705 637
BOKFØRT VERDI PR . 31.12.01
871 151 818
ÅRETS AVSKRIVNINGER
26 465 130

69 724 695
66 788 753
2 935 942
10 032 867
413 968
13 382 777

USIKREDE ORDNINGER

SUM FORPLIKTELSER

17 290 196
0
17 290 196

87 014 891
66 788 753
20 226 138
10 032 867
2 851 885
33 110 890

2 437 917
19 728 113

ØKONOMISKE FORUTSETNINGER :

Diskonteringsrente
6 prosent
Forventet lønnsregulering
3 prosent
Forventet pensjonsøkning
2 prosent
Forventet G-regulering
2 prosent
Forventet avkastning på fondsmidler
7 prosent
Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger
innen forsikring.

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

TOTALT

62 171 336
8 960 802
(27 154)
71 104 984
45 162 639
52 839 500
18 265 484
7 696 340

1 176 575 858
15 413 735
(27 154)
1 191 962 439
268 403 446
302 545 137
889 417 302
34 161 470

7 - 20 år
5 - 20 prosent
O SLO

INKL

.

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan
NOTE

3-10 år
10 - 33 prosent

AKSJESELSKAPER
GOODWILL BYGN . OG ANNEN FAST EIENDOM

Anskaffelseskost 1.1.01
5 059 000
Tilgang kjøpte driftsmidler
0
Avgang
0
ANSKAFFELSESKOST 31.12.01
5 059 000
Avskrivninger 1.1.01
3 324 700
Nedskrivninger 1.1.01
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.01
Akkumulerte avskrivninger 31.12.01 3 680 600
BOKFØRT VERDI PR . 31.12.01
1 378 400
ÅRETS AVSKRIVNINGER
355 900
ÅRETS NEDSKRIVNING
0

MASKINER / INVENTAR

1 117 707 256
6 452 933
0
1 124 160 189
226 038 273
53 385
53 385
252 710 216
871 396 588
26 671 943
0

5 år
20 prosent

7 - 20 år
5 - 20 prosent

TOTALT

95 199 858 1 217 966 114
10 248 878
16 701 811
(139 139)
(139 139)
105 309 597 1 234 528 786
70 389 917
299 752 890
2 176 519
2 229 904
3 021 903
3 075 288
80 182 978
336 573 794
22 104 716
894 879
9 793 061
36 820 904
845 384
845 384
3-10 år
10 - 33 prosent

8 Bygningsmessige prosjekter

Studentsamskipnaden hadde ved utgangen av 2001 følgende byggeprosjekter og større bygningsmessige vedlikeholdsprosjekter:
BYGNINGSMESSIGE PROSJEKTER :

BOKFØRT PR .

31.12.01
189 610 649
138 763 182
5 936 167
334 309 998

Bjølsen
Grünerløkka Studenthus
Diverse prosjekter
SUM BYGNINGSMESSIGE PROSJEKTER PR.

31.12.01

9 Aksjer

SELSKAP

Sense Communication
Gnist AS
Student Skandinavia AS
Kilroy Travels Int.A/S
Chateau Neuf AS

AKSJEKAPITAL

ANDEL

NOK 18 632 000
NOK 12.800.000
NOK 5.400.000
DKK 23.450.000
NOK 210.000

879 088 aksjer á NOK 0,25
4 .800 aksjer á NOK 1.000,00
1.465.963 aksjer á NOK 1,00
6.530 aksjer á DKK 100,00
700 aksjer á NOK 100,00

ANDEL ÅRETS
RESULTAT

-1 161 000
-4 534 000
-5 695 000

SUM STUDENTSAMSKIPNADEN

( NOK )
9 138 479
3 339 000
-98 377
719 180
70 000
13 168 282

BOKFØRT

ANDRE AKSJER EID AV DATTERSELSKAPER

Unipa AS
Unipub AS
Penelope as
Karrieresenteret AS

NOK 200.000
NOK 100.000
NOK 1.100.000
NOK 2.000.000

400 aksjer á NOK 100
1 aksje à NOK 100.000
5 aksjer à NOK 100.000
100.000 aksjer à NOK 1

NOTE

266 589
-5 428 411

SUM STUDENTSAMSKIPNADEN KONSERN

40 000
100 000
766 589
0
14 074 871

10 Spesifikasjon av finansposter

Ulike finansinntekter og finanskostnader er slått sammen i regnskapet på følgende måte:
SIO 2001
SIO 2000
SIO

KONSERN

SIO KONSERN

2001

2000

20 031 773
340 021
20 371 794

16 246 108
1 026 713
17 272 821

POSTEN FINANSINNTEKTER BESTÅR AV :

Renteinntekter
Annen finansinntekt
SUM FINANSINNTEKTER

26

MASKINER / INVENTAR

ÅRETS NEDSKRIVNINGER

NOTE

SIO KONSERN :

Beregnede pensjonsforpliktelser
Pensjonsmidler (til markedsverdi)
Estimert netto pensjonsmidler
Ikke resultatførte estimatendringer
Arbeidsgiveravgift

7 Varige driftsmidler

STUDENTSAMSKIPNADEN I

SiO følger NRS om pensjoner. Estimatavvik og planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den
grad det overstiger 10 prosent av det største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Arbeidsgiveravgift er
inkludert i tallene.
SiO har pensjonsordninger som omfatter i alt 423 personer og 602 personer for SiO konsern. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene for 421 personer i SiO og 583 personer i SiO konsern er dekket gjennom et
forsikringsselskap. I tillegg har SiO pensjonsforpliktelser utover den generelle ordning som gjelder to tidligere ansatte som
ikke gikk over til forsikret ordning, for SiO konsern gjelder dette 19 personer. Dette finansieres over selskapets drift og er
udekket. Alle ansatte i virksomheter/avdelinger som har tariffavtale, er i tillegg omfattet av AFP-ordningen.

Beregnede pensjonsforpliktelser
Pensjonsmidler (til markedsverdi)
Estimert netto pensjonsmidler
Ikke resultatførte estimatendringer
Arbeidsgiveravgift

NOTE

noter

noter

Gjennomsnittlig antall ansatte

18 572 958
141 023
18 713 981

15 099 071
963 644
16 062 715
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2001

SIO

2000

SIO KONSERN

SIO KONSERN

2001

2000

34 461 353
5 944 691
40 406 044

41 394 226
3 107 878
44 502 104

POSTEN FINANSKOSTNADER BESTÅR AV:

Rentekostnader
Annen finanskostnad
SUM FINANSKOSTNADER

NOTE

33 861 961
1 363 031
35 224 992

36 693 556
1 903 909
38 597 465

11 Varer

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi. For råvarer og varer i arbeid
beregnes netto salgsverdi til salgsverdien av ferdig tilvirkede varer redusert for gjenværende tilvirkningskostnader og
salgskostnader.

E GENKAPITAL BARNEHAGER :
Sogn barnehage
Eilert Sundt barnehage
Bamsebo barnehage
Kringsjå/Sognsvatn
Skogly barnehage
Studentenes småbarnstue
Vestre Sogn barnehage
Gaustadhagen barnehage
Frydenhaug barnehage
Tøyen barnehage
Familiebarnehage P13
Lille Klossen familiebarnehage
SUM

Amatøren Kro, ferdigvarer
Velferdsavdelingen, ferdigvarer
SUM SIO

Konsernet Akademika
Konsernet Studentkafeene
SUM SIO INKL . DATTERSELSKAP
NOTE

2000
49 069
99 411
148 480
28 914 533
1 080 682
30 143 695

12 Fordringer med forfall senere enn ett år

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO

Andre fordringer (anleggsmidler)
Posten består i hovedsak av ansvarlig lån til datterselskap og tilknyttet selskap.
STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO INKL . AS

Andre fordringer (anleggsmidler)
Posten består i hovedsak av ansvarlig lån til tilknyttet selskap.
NOTE

2001
34 336
458 559
492 895
25 727 697
1 306 170
27 526 985

2001
8 022 714
2001
3 912 714

2000
1 475 300

Storebrands gavefond
Stenersens gavefond
SUM

Klossen barnehage (stimuleringstilskudd)
Lille Klossen fam.barnehage (stimuleringstils)
SUM

Utbedringstilskudd
Kr. Ottosens fond
Konsernets fond
Byggefond

2000
1 475 300

SUM
SUM EGENKAPITAL

E GENKAPITALENDRING 2001
Inngående balanse pr. 01.01.01
Utgående balanse pr 31.12.01
Endring 2001

14 Egenkapital
SIO

SIO KONSERN

S TATSTILSKUDD BYGG :
Kringsjå Studentby
Fjellbirkeland studentby
Sogn Studentby
Bjerke Studentheim
Pilestredet Studentheim
Tøyen Studentheim
Nedre Ullevål Studentby
Vestgrensa Studentby
Grünerløkka Studenthus
Bjølsen Studenthus
Andre boliger
Tilskudd for tilretteligging funksjonshemming
SUM

100 000 000
120 000 000
24 000 000
6 000 000
250 000 000

100 000 000
120 000 000
24 000 000
6 000 000
250 000 000

37 500 000
86 000 000
10 496 200
7 200 000
7 156 620
10 300 000
17 280 000
38 880 000
69 665 400
145 744 528
461 800
450 000
431 134 548

37 500 000
86 000 000
10 496 200
7 200 000
7 156 620
10 300 000
17 280 000
38 880 000
69 665 400
145 744 525
461 800
450 000
431 134 545

Resultat 2001
Disponert av Kr. Ottosens fond
Mottatt statstilskudd
Mottatt husbanktilskudd
Andre tilskudd

Nedre Ullevål Studentby

SUM

NOTE

HUSBANKTILSKUDD BYGG :
SUM

500 000
200 000
700 000

500 000
200 000
700 000

1 410 000
30 000
1 440 000
260 000
771 000
40 417 222
13 910 031
55 358 253
806 280 271

1 410 000
30 000
1 440 000
260 000
771 000
14 471 292
13 910 031
29 412 323
780 334 338

11 673 000
11 673 000

11 673 000
11 673 000

SIO

SIO KONSERN

644 703 565
806 280 271
161 576 706

617 033 228
780 334 341
163 301 125

1 759 013
-50 000
146 194 528
11 673 000
2 000 000
161 576 541

3 483 597
-50 000
146 194 528
11 673 000
2 000 000
163 301 125

FREMKOMMER SLIK :

OVERKURSFOND

SUM

420 000
1 219 280
1 963 755
4 684 808
2 495 842
25 227
348 488
500 000
1 400 000
400 000
100 000
769 837
14 327 237
33 305 491
55 974 470

GAVEFOND :

13 Bundne midler

Kringsjå studentby
Sogn studentby
Bjerke studentheim
Tøyen studentheim

SIO KONSERN

STIMULERINGSTILSKUDD BARNEHAGER

I posten inngår bundne bankinnskudd med kr 7.146.756.
NOTE

Egenkapital andre bygg
SUM EGENKAPITAL BYGG

SIO

420 000
1 219 280
1 963 755
4 684 808
2 495 842
25 227
348 488
500 000
1 400 000
400 000
100 000
769 837
14 327 237
33 305 491
55 974 470

noter

noter

SIO

15 Langsiktig gjeld

GJELD SOM FORFALLER MER ENN FEM ÅR ETTER REGNSKAPSÅRETS SLUTT :

2001
364 709 151

Pantelån / Husbanklån
NOTE

16 Pantstillelser og garantier m.v.

Netto driftskreditt limit på kr 5 millioner, pantelån på kr 267 millioner og husbanklån på kr 201 millioner i morselskapet,
alt sikret ved pant i fast eiendom/prosjekter under utførelse. Bokført verdi på pantsatt eiendom og prosjekt under
utførelse er kr 1.226 millioner Tilsvarende tall pr. 31.12.00 var: driftskreditt limit kr 5 millioner, pantelån på kr 350,5 millioner og husbanklån på kr 139,0 millioner og bokført verdi pant kr 1.022 millioner
NOTE

17 Skatt

Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt.
Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt.
Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget.
K ONSERN

E GENKAPITAL BOLIG / DRIFTSBYGNINGER
Fjellbirkeland studentby
Sentralverkstedet
Hus 14 Kringsjå
Lager Hus 14 Kringsjå
SUM

3 596 747
902 625
3 631 296
211 075
8 341 743

3 596 747
902 625
3 631 296
211 075
8 341 74

2000

915 550
-577 096
338 454
0
338 454

10 220
507 595
517 815
0
517 815

ÅRETS SKATTEKOSTNAD FREMKOMMER SLIK :

Betalbar selskapsskatt
Brutto endring utsattefordel skatt i balansen, inkl. prinsippendringer
ÅRETS TOTALE SKATTEKOSTNAD

Herav henført til ekstraordinært resultat
SKATTEKOSTNAD ORDINÆRT RESULTAT

28

2001
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Til generalforsamlingen i Sio Forretning AS

Vi har revidert årsregnskapet for Studentsamskipnaden i Oslo for regnskapsåret 2001 som viser et overskudd på kr
1.759.013 for studentsamskipnaden og et overskudd på kr 3.483.597 for konsernet. Vi har også revidert opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling, noteopplysninger og konsernregnskap. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av studentsamskipnadens styre og administrerende direktør. Vår oppgave er å uttale
oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav.

Vi har revidert årsregnskapet for SiO Forretning AS for regnskapsåret 2001 som viser et underskudd på kr 992.314 for
morselskapet og et overskudd på kr 324.404 for konsernet. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om
årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av underskuddet. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling, noteopplysninger og konsernregnskap. Årsregnskapet og årsberetningen
er avgitt av selskapets styre og administrerende direktør. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold
i henhold til revisorlovens krav.

Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk i Norge. God revisjonskikk krever at vi planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet,
vurderingen av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og
presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse
av studentsamskipnadens formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontroll-systemer. Vi mener at vår revisjon gir et
forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.

Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk i Norge. God revisjonskikk krever at vi planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet,
vurderingen av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og
presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse
av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontroll-systemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig
grunnlag for vår uttalelse.

Vi mener at

Vi mener at

• årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for studentsamskipnadens og konsernets
økonomiske stilling 31. desember 2001 og for resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret i overensstemmelse
med god regnskapsskikk i Norge.

• årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for selskapets og konsernets økonomiske
stilling 31. desember 2001 og for resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret i overensstemmelse med god
regnskapsskikk i Norge.

• ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk i Norge.

• ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk i Norge.

• opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av
overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

• opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av
underskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Oslo, 20. mars 2002
NORAUDIT DA

Oslo, 12. mars 2002
NORAUDIT DA

Jan Fr. Sønsteby
statsautorisert revisor

Jan Fr. Sønsteby
statsautorisert revisor
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Årsberetning SiO Forretning AS
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Regnskap SiO Forretning AS

Årsberetning for SiO Forretning AS - 2001
Arten av virksomhet og hvor virksomheten drives SiO

10

Revisjonsberetning

Forretning AS eies 100% av Studentsamskipnaden i Oslo og har
samme forretningsadresse. Selskapets formål er å eie og forvalte
aksjer i andre selskaper, og arbeide med forretningsutvikling generelt.
SiO Forretning AS skal opptre i samsvar med SiOs formål og verdigrunnlag. Selskapet skal ivareta og videreutvikle eksisterende forretningsengasjementer i så vel heleide datterselskap som strategiske og
finansielle investeringer. Engasjementene skal optimalisere avkastningen langsiktig. SiO Forretning AS skal også være pådriver i utviklingen av nye forretningsområder hvor SiO kan forventes å ha eller
utvikle komparative fortrinn.
Bekreftelse av fortsatt drift Selskapet hadde i 2001 et underskudd på 992 314 kroner etter mottak av konsernbidrag. Dette har
bidratt til at egenkapitalen heller ikke i 2001 er forbedret.
Aksjekapitalen er tapt, og betydelig negativ egenkapital er akkumulert. Styret konstaterer at selskapets eneaksjonær er eneste kreditor,
og mener derfor at fortsatt drift er fullt forsvarlig så lenge eierens
formål med selskapet videreføres. Tilførsel av finansielle eiendeler blir
finansiert ved ansvarlig lån fra eieren. Styret arbeider aktivt for å
bedre selskapets egenkapital.
Opplysninger om arbeidsmiljø og forholdet til det ytre miljø

SiO Forretning AS har en ansatt, men ingen lønnskostnader utover
honorar til styrets medlemmer. Selskapet kjøper tjenester fra
Studentsamskipnaden i Oslo. SiO Forretning AS som morselskap driver
ikke virksomhet som påvirker det ytre miljø. Datterselskapene arbeider bevisst med sikte på å eliminere miljøkonsekvensene av egen virksomhet. Samtidig har selskapene fokus på miljøforhold ved etablering
av leverandør- og samarbeidspartnere. Arbeidsmiljø og kvalifisering
av medarbeidere ivaretas gjennom et aktivt HMS-arbeid, lederutviklingsprogram for mellomledere, servicekurs for frontpersonale og
introduksjonsprogrammer for nyansatte.
Redegjørelse for årsregnskapet Årets drift i datterselskapene

har vært meget positivt. Datterselskapet Akademika nådde et overskudd på 4,1 millioner kroner som er bedre enn planlagt, og som
bekrefter at den positive utviklingen fra foregående år fortsetter.
Det er overført 3,4 millioner kroner i konsernbidrag til morselskapet i
2001. Studentkafeenes resultat før skatt og aksjonærbidrag er et over-

2

skudd på 0,5 millioner kroner. Resultatet er tilfredsstillende sammenlignet med de oppsatte planer for året. Studentkafeene har benyttet
årets overskudd til styrking av egenkapitalen, og i tillegg overført kr
130 600 i konsernbidrag til morselskapet. Collegium Novum oppnådde
et resultat på 2,4 millioner kroner før skatt. Resultatet er meget tilfredsstillende. Det er overført 2,4 millioner kroner i konsernbidrag til
morselskapet. Det må tas et tap i selskapet i forbindelse med salg av
aksjer i Karrieresenteret AS på 0,4 millioner kroner. SiO Forretning AS
hadde i 2001 et underskudd på 992 314 kroner etter mottak av konsernbidrag. Det er 2,5 millioner kroner bedre enn i 2000. Konsernet
hadde en samlet omsetning på 216,1 millioner kroner og et overskudd
etter skatt på 324 404 kroner. I 2000 var omsetningen 220,8 millioner
kroner, og resultatet var – 2 799 118 kroner. Selskapets totalkapital er
per 31.12.01 13,2 millioner kroner. Egenkapitalen er negativ og utgjør
– 30,1 millioner kroner. Virksomheten er finansiert ved trekkrettigheter fra eier.
Konsernets totalkapital utgjør 50,7 millioner kroner og egenkapitalen er negativ og utgjør – 20,9 millioner kroner. Datterselskapenes
egenkapital er på 9,2 millioner kroner inklusive mottatt aksjonærbidrag.
Foretakets utsikter Utsiktene for fortsatt drift i selskapet er
basert på forventninger om inntjening og overføringer fra datterselskapene. Det er videre lagt en strategi hvor forvaltning av
Studentsamskipnadens investeringer og eierinteresser i eksterne
virksomheter skal ivaretas av selskapet.

Dekning av årsunderskudd

Underskuddet foreslås dekket slik:
Udekket tap

kr 992 314,-

Oslo, 12.03.2002
Tom Scharning, leder
Andreas Rømming
Mona Lunde Martinsen
May Kristin Fønnebø
Tor Saglie
Lisbeth Dyrberg, adm.direktør
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Driftsinntekter og driftskostnader
Salgsinntekter
Leieinntekter
Andre driftsinntekter
S UM DRIFTSINNTEKTER
Vareforbruk
Personalkostnader
Andre driftskostnader
Avskrivninger
Nedskrivninger
S UM DRIFTSKOSTNADER

R ESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD
Skattekostnad/skatteinntekt
Å RETS RESULTAT
Finansinntekter og finanskostnader
Mottatt aksjonærbidrag
Avgitt aksjonærbidrag
Udekket tap
S UM OVERFØRINGER

2000

2

3, 4
3, 5
6
6

2 962 596

2 720 578

-2 962 596

-2 720 578

3 821 952

2 962 596

5 453 183
266 589
7
7

2001

197 577 455
16 800 355
1 748 597
216 126 407
111 665 829
54 321 820
42 811 988
2 659 434
845 384
212 304 455

0

D RIFTSRESULTAT
Finansinntekter og finanskostnader
Inntekt på investering i datterselskap
Inntekt på investering i tilknyttet selskap
Finansinntekter
Finanskostnader
F INANSRESULTAT

2001

2 720 578

2 479 500

3 749 490
1 970 282

50 000
3 284 176
-754 676

-992 314

-3 475 254

-992 314

-3 475 254

-1 400 000
1 400 000
992 314
992 314

-2 500 000
2 500 000
-3 475 254
-3 475 254

12

2000

203 592 976
16 021 457
1 139 458
220 753 891
117 461 985
52 937 075
42 484 553
3 227 144
2 229 904
218 340 661
2 413 230

97 556
266 589
1 657 813
5 181 052
-3 159 094

1 210 106
5 904 639
-4 694 533

662 858
338 454
324 404

-2 281 303
517 815
-2 799 118

-1 400 000

-2 500 000

-324 404
-1 724 404

-299 118
-2 799 118

EIENDELER

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel
Goodwill
Varige driftsmidler
Bygninger
Maskiner, inventar og kjøretøy
Andre aksjer og andeler
Aksjer i datterselskaper
S UM ANLEGGSMIDLER
Omløpsmidler
Varer
Kundefordringer
Fordr. på selskaper i samme konsern
Andre fordringer
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
Gjeld og egenkapital
Egenkapital
Aksjekapital (5.000.000 aksjer á kr. 1)
Akkumulert underskudd
S UM EGENKAPITAL
Langsiktig gjeld
Pensjonsforpiktelser
Ansvarlig lån
Depositum
Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Konserngjeld
Trekk på konsernkonto
Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD
SUM GJELD OG EGENKAPITAL

2001

2000

12
6

3 814 531
1 378 400

3 237 435
1 734 300

6
6
8
8

244 770
3 839 232
906 589

515 085
5 561 222
40 000

10 183 522

11 088 042

29 995 215
8 699 973
128 412
5 257 096
44 080 696
55 168 738

NOTER

2001

2000

766 589
6 100 000
6 866 589

0
6 100 000
6 100 000

357 473
5 927 600

165 418
2 518 420

6 285 073
13 151 662

2 683 838
8 783 838

27 033 867
7 826 140
437 907
5 202 538
40 500 452
50 683 974

5 000 000
-35 121 327
-30 121 327

5 000 000
-34 129 013
-29 129 013

5 000 000
-25 945 932
-20 945 932

5 000 000
-27 670 336
-22 670 336

0

10 090 649
7 232 500
238 278
17 561 427

10 261 483
7 075 000
301 806
17 638 289

18 801 839
915 550
1 196 738
981 278
15 271 837
16 901 237
54 068 479
50 683 974

18 750 125
10 220
1 196 188
2 046 446
24 660 721
13 537 085
60 200 785
55 168 738

9

11
11

4
500 000
500 000

12

10

228 200
42 538 589
6 200
42 772 989
13 151 662

Tom Scharning
styrets leder

Mona Lunde Martinsen

Tor Saglie

May Kristin Fønnebø

7 000
37 905 851
37 912 851
8 783 838

pr. 31.12.01 SiO Forretning AS

NOTER

SiO
Forretning AS
konsern

SiO
Forretning AS

SiO
Forretning AS
konsern

balanse

Resultatregnskap SiO Forretning AS

SiO
Forretning AS

Andreas Rømming

Lisbeth Dyrberg
adm. direktør

Oslo, 12. mars 2002
Styret for SiO Forretning AS
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Kontantstrømoppstilling SIO Forretning AS

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

2001

Likvider tilført/brukt på virksomheten
Årets resultat
-992 314
Tap/gevinst ved salg driftsmidler
-300 000
Periodens betalte skatt
Ordinære avskrivninger
Nedskrivninger driftsmidler
Forskjell mellom kostnadsført og betalt pensjonspremie
T ILFØRT FRA ÅRETS VIRKSOMHET
-1 292 314
Endring i lager, debitorer og kreditorer
0
Endring i andre tidsavgrensningsposter
-3 373 835
N ETTO LIKVIDITETSENDRING FRA VIRKSOMHETEN ( A )
-4 666 149
Likvider tilført/brukt på investeringer
Investeringer i varige driftsmidler
Salg av varige driftsmidler
Endring i andre investeringer
N ETTO LIKVIDITETSENDRING FRA INVESTERINGER ( B )
Likvider tilført/brukt på finansiering
Netto opptak/nedbetaling av lån
Økning i aksjekapital
Endring kassekreditt
Mottatt aksjonærbidrag
Avgitt konsernbidrag
N ETTO LIKVIDITETSENDRING FRA FINANSIERING ( C )
L IKVID BEHOLDNING 01.01
N ETTO LIKVID ENDRING GJENNOM ÅRET ( A )+( B )+( C )
L IKVID BEHOLDNING 31.12

300 000
-766 589
-466 589

2000

2001

2000

-3 475 254

324 404
-192 631
10 220
2 659 434
845 354
-170 834

-2 799 118
-2 000
614 793
3 227 144
2 229 904
-1 162 600

-3 475 254
0
-546 349
-4 021 603

3 475 947
3 886 895
2 054 627
9 417 469

2 108 123
3 199 129
3 502 690
8 809 942

-50 000
-50 000

500 000
4 632 737
1 400 000
-1 400 000
5 132 737
0
0
0

4 950 000
-878 397

4 071 603
0
0
0

-1 226 556
507 060
-866 589
-1 586 085

-1 011 721
64 393
0
-947 328

157 500
-9 388 884
1 400 000

-698 938
4 950 000
-14 744 970
2 500 000

-7 831 384
0
0
0

-7 993 908
131 294
-131 294
0

NOTE

1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger
til god regnskapsskikk.
Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs.
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år fra etableringstidspunktet, er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved
klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Omløpsmidler er
vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til
tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke generell tapsrisiko. Andre fordringer er ført opp til pålydende.
Aksjer i tilknyttet selskap er vurdert etter egenkapitalmetoden.

noter

SiO
Forretning AS
konsern

SiO
Forretning AS

Konsolidering Konsernregnskapet omfatter foruten morselskap SiO Forretning AS datterselskapene Akademika AS med
datterselskap Akademika Telemark AS, Studentkafeene AS med datterselskap SiO Catering AS og Collegium Novum AS. Alle
datterselskaper er heleide. Aksjer i datterselskapene er eliminert etter oppkjøpsmetoden, dvs. mot verdien av egenkapitalen i
datterselskapene på anskaffelsestidspunktet.
Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene er eliminert.
Eierandelen i det tidligere heleide datterselskapet Karrieresenteret AS er redusert til 5%. Det er ikke utarbeidet parallelloppstilling eller sammenlignbare tall da Karrieresenteret AS hadde en uvesentlig del av konsernets tall.
Regnskapsprinsippene er ellers nærmere omtalt i de tilhørende noter til de enkelte regnskapspostene.
NOTE

2 Salgsinntekter

SALGSINNTEKTENE I KONSERNET ER FORDELT SOM FØLGER :

Konsernet Akademika
Konsernet Studentkafeene
Karrieresenteret AS
SUM SALGSINNTEKTER

NOTE

2001
135 774 446
61 803 011
197 577 457

2000
140 934 054
62 149 427
509 495
203 592 976

3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

SiO Forretning AS har en ansatt, som lønnes av Studentsamskipnaden i Oslo. Honorar til styret utgjør kr. 456.400
LØNNSKOSTNADER I KONSERNET ER FORDELT SOM FØLGER :

Konsernet Akademika
Konsernet Studentkafeene
Collegium Novum AS
Karrieresenteret AS
SUM
REVISOR

Kostnadsført revisjonshonorar for 2001 utgjør
I tillegg kommer andre tjenester med
NOTE

2001
25 604 119
28 708 573
9 128
54 321 820

2000
25 538 166
26 352 659
3 423
1 043 305
52 937 553

MORSELSKAP

KONSERNET TOTALT

15 000
10 000

371 000
100 385

4 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

SiO Forretning AS har inngått avtaler om pensjonsforpliktelse.
Datterselskapene i konsernet følger NRS om Pensjoner. Estimatavvik og planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad det overstiger 10% av det største av pensjons-forpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene.
SiO Forretning AS konsern har pensjonsordninger som omfatter i alt 179 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på
ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er for 161 personer dekket gjennom et forsikringsselskap. I tillegg har SiO Forretning
AS konsern pensjonsforpliktelser utover den generelle ordning som gjelder tidligere ansatte som ikke gikk over til forsikret
ordning. Dette finansieres over selskapets drift og er udekket. Alle ansatte som er omfattet av tariffavtalen har også tilbud
om AFP.
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
Avkastning på pensjonsmidler
Resultatført estimatendring
Arbeidstakers andel
Arbeidsgiveravgift
NETTO PENSJONSKOSTNAD

6

2 191 569
1 244 628
(1 106 559)
(54 734)
(605 276)
284 078
1 953 706

7

USIKREDE ORDNINGER

SUM FORPLIKTELSER

6 823 383

22 492 001
15 508 642
6 983 359
2 056 975
1 050 316
10 090 650

15 668 618
15 508 642
159 976
2 056 975
88 218
2 305 169

6 823 383
962 098
7 785 481

ANDRE AKSJER I TILKNYTTET SELSKAP

AKSJEKAPITAL

EIERANDEL

RESULTATANDEL

BOKFØRT

500 000

45,5 %

266 589

766 589

100 000

5%

0

200 000

20 %

40 000

Penelope AS
ANDRE AKSJER

Karrieresenteret AS
ANDRE AKSJER EID AV DATTERSELSKAP

UNIPA AS
NOTE

noter

noter

SIKREDE ORDNINGER

Beregnede pensjonsforpliktelser
Pensjonsmidler (til markedsverdi)
Estimerte netto pensjonsforpliktelser
Ikke resultatførte estimatendringer
Arbeidsgiveravgift
FORSKUDDSBETALT PENSJON ( NETTO PENSJONSFORPLIKTELSER )

9 Varer

ØKONOMISKE FORUTSETNINGER :

Diskonteringsrente
Forventet lønnsregulering
Forventet pensjonsøkning
Forventet G-regulering
Forventet avkastning på fondsmidler

6%
3%
2%
2%
7%

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger
innen forsikring.
NOTE

SUM

10 Pant og sikkerhetsstillelse

11 Egenkapitalbevegelse 2001

SIO FORRETNING AS

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er fordelt lineært over antatt økonomisk
levetid.

1. JANUAR 2001
Årets endring
EGENKAPITAL 31. DESEMBER 2001

EGENKAPITAL

SIO FORRETNING AS INKLUSIVE DATTERSELSKAPER
GOODWILL

Anskaffelseskost 1.1.01
5 059 000
Tilgang kjøpte driftsmidler
Avgang
ANSKAFFELSESKOST 31.12.01
5 059 000
Avskrivninger, nedskrivninger og rev.ned. 1.1.
3 324 700
Avskrivninger, nedskrivninger og rev.ned. 31.12 3 680 600
BOKFØRT VERDI PR . 31.12.01
1 378 400
Årets avskrivninger
355 900
Årets nedskrivninger

MASKINER /
INVENTAR

TOTALT

3 302 525

33 092 120
1 226 556
111 985
34 206 691
27 467 396
30 367 459
3 839 232
2 096 721
845 384

41 453 645
1 226 556
111 985
42 568 216
33 643 038
37 105 814
5 462 402
2 659 434
845 384

7 - 20 år
5 - 20 %

3-10 år
10 - 33 %

3 302 525
2 850 942
3 057 755
244 770
206 813

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan
NOTE

SIO FORRETNING AS KONSERN

BYGN . OG ANNEN
FAST EIENDOM

5 år
20 %

Egenkapital 1. Januar 2001
Årets resultat
Mottatt aksjonærbidrag
Årets endringer
EGENKAPITAL 31. DESEMBER 2001

AKSJE - KAPITAL

5 000 000
5 000 000
AKSJE - KAPITAL

5 000 000

5 000 000

ANNEN EK
-34 129 013
-992 314
-35 121 327

(29 129 013)
(992 314)
(30 121 327)

ANNEN EK
-27 670 336
324 404
1 400 000
1 724 404
-25 945 932

(22 670 336)
324 404
1 400 000
1 724 404
-20 945 932

SUM

NOTE

12 Skatt

Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt.
Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt.
Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget.
KONSERN

2001

2000

1 458 815
198 998
1 657 813

1 147 037
63 069
1 210 106

599 392
4 581 660
5 181 052

1 416 494
4 488 145
5 904 639

POSTEN FINANSINNTEKTER BESTÅR AV:

Renteinntekter
Annen finansinntekt
SUM FINANSINNTEKTER
POSTEN FINANSKOSTNADER BESTÅR AV:

Rentekostnader
Annen finanskostnad
SUM FINANSKOSTNADER

Å RETS SKATTEKOSTNAD FREMKOMMER SLIK :
Betalbar selskapsskatt
Brutto endring utsattefordel skatt i balansen
Å RETS TOTALE SKATTEKOSTNAD
Herav henført til ekstraordinært resultat
SKATTEKOSTNAD ORDINÆRT RESULTAT

SiO Forretning AS eier 100% av aksjene i følgende konsoliderte datterselskaper:

SUM DIREKTE EIDE SELSKAPER

100 % VIA DATTERSELSKAPENE
SiO Catering AS
kr. 50.000 fordelt på 1 aksje
Akademika Telemark AS
kr. 2.050.000 fordelt på 100 aksjer
Unipub AS
kr. 100.000 fordelt på 1 aksje
* Stiftet i november 2001 og ikke konsolidert i 2001, siden det ikke er utarbeidet regnskap.

B OKFØRT
5 000 000
1 000 000
100 000
6 100 000

2000

915 550
-577 096
338 454
0
338 454

10 220
507 595
517 815
0
517 815

MORSELSKAP

2001

2000

-3 322 850

-3 322 850

-28 689 088
-32 011 938
-8 963 343

-22 426 208
-25 749 058
-7 209 736

KONSERN

2001

2000

-5 239 191
3 812 508
-11 999 602
-197 040
-13 623 325
-3 814 531

-4 251 002
2 948 384
-10 261 484
0
-11 564 102
-3 237 949

FORSKJELLER SOM UTLIGNES :

SUM

A KSJEKAPITAL
kr. 5.000.000 fordelt på 1 aksje
kr. 1.000.000 fordelt på 1 aksje
kr. 100.000 fordelt på 1 aksje

2001

SPESIFIKASJON AV GRUNNLAG FOR UTSATT SKATTEFORDEL

Anleggsmidler
Omløpsmidler
Gjeld, pensjonsforpliktelser
Underskudd til fremføring

8 Aksjer

S ELSKAP
Akademika AS
Studentkafeene AS
Collegium Novum AS

SUM

Aksjekapitalen i SiO Forretning AS består av 5.000.000 aksjer pålydende kr 1 som eies av Studentsamskipnaden i Oslo.

7 Spesifikasjon av finansposter

Ulike finansinntekter og finanskostnader er slått sammen i regnskapet på følgende måte:

NOTE

31.12.2000
28 914 533
1 080 682
29 995 215

Konsernkontoen er en felles bankkonto for hele konsernet SiO Forretning AS og dessuten Studentsamskipnaden i Oslo
som er eier av SiO Forretning AS. Avtalen inneholder bestemmelser om kausjon, negativ pantsettelseserklæring og
tilbakeståelseserklæring. Se note 15 under årsregnskapet for Studentsamskipnaden.
NOTE

6 Varige driftsmidler

31.12.2001
25 727 697
1 306 170
27 033 867

Akademika AS
Studentkafeene AS

NOTE

5 Driftskostnader

Driftskostnader i SiO Forretning AS gjelder dekning av forretningsførerhonorarer og revisjonshonorarer. Videre er det
belastet ufordelte kostnader vedr. lønn-, regnskap-, sentralbord- og posttjenester som gjelder datterselskapene generelt.
Dessuten er det belastet andel av Studentsamskipnadens overheadkostnader og andre administrative kostnader.
NOTE

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi. For råvarer og varer i arbeid beregnes
netto salgsverdi til salgsverdien av ferdig tilvirkede varer redusert for gjenværende tilvirkningskostnader og salgskostnader.

Utsatt skatt

I morselskapet er utsatt skattefordel ikke balanseført eller utlignet, på grunn av usikkerhet knyttet til mulig utnyttelse
av skattefordelen. Morselskapets skatteforskjeller er av samme grunn ikke inntatt i konsernets skattenote. For konsernet
er kun de skatteforskjeller som gir reell effekt for konsernet satt opp, slik at utsatt skatt i de enkelte selskap som
tidligere år er hensyntatt, og ført mot egenkapitalen.

SELSKAPER EID

8

50.000
2 050 000
* 100 000

9

Vi har revidert årsregnskapet for SiO Forretning AS for regnskapsåret 2001 som viser et underskudd på kr 992.314 for
morselskapet og et overskudd på kr 324.404 for konsernet. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om
årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av underskuddet. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling, noteopplysninger og konsernregnskap. Årsregnskapet og årsberetningen
er avgitt av selskapets styre og administrerende direktør. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold
i henhold til revisorlovens krav.
Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk i Norge. God revisjonskikk krever at vi planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet,
vurderingen av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og
presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse
av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontroll-systemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig
grunnlag for vår uttalelse.
Vi mener at

• årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for selskapets og konsernets økonomiske
stilling 31. desember 2001 og for resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret i overensstemmelse med god
regnskapsskikk i Norge.
• ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk i Norge.
• opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av
underskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Oslo, 12. mars 2002
NORAUDIT DA

Jan Fr. Sønsteby
statsautorisert revisor
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revisors beretning 2001

Til generalforsamlingen i Sio Forretning AS

