FINANSSTYRETS BERETNING 2014
Studentersamfundet i Trondhjem er en selvstendig
medlemsorganisasjon som driver et kultur-, debatt- og
underholdningstilbud for sine medlemmer, studenter og
annet
publikum
gjennom
studieåret.
Studentersamfundet står selv for arrangementsdrift og
forvalter til sammen fire eiendommer, herunder utleie
av hybler, næringsareal og selskapslokaler.

regnskapsansvarlig, husøkonom, utleieansvarlig og
vaktmester, arbeidet ansatte med renhold, servering og
garderobebetjening. Ved utgangen av året var
kvinneandelen 50 % for heltidsansatte og 67,5 % for
deltidsansatte. Studentersamfundet driver egen
vaktvirksomhet gjennom det heleide datterselskapet
Samfundets Støtter AS.

2014 har vært preget av stor aktivitet og god
oppslutning
blant
studentene
i
Trondheim.
Konsertprogrammet har vært godt og alle deler av
kulturtilbudet har hatt god publikumsoppslutning. Dette
reflekteres i regnskapet for 2014 som viser til en god
serverings- og arrangement omsetning. Medlemstallet
ved utgangen av 2014 var 10 292. Målsetningen om å
passere 10.000 medlemmer ble nådd i 2013.

Foreningsvirksomheten
Samlet var ca. 1800 personer engasjert i gjenger og
foreninger som har tilhold i Studentersamfundet i 2014.
Kvinneandelen blant disse er rundt 45 %. Et mål for
organisasjonen er at flest mulig av medlemmene skal få
delta i drift av virksomheten. Målsetningen gjenspeiler
et ønske om å aktivisere medlemmer og studenter og
dermed skape engasjement og tilhørighet til
organisasjonen og bygningene.

Finansstyret har hatt et godt samarbeid med UKA-15.
Den budsjetterte forventningen til overskuddet fra UKA15 er vesentlig indeksregulert fra UKA-13.
Fortsatt drift
Forutsetningene for videre drift er til stede og
årsregnskapet er satt opp under denne forutsetningen.
Styringsstruktur
Studentersamfundet i Trondhjem er i økonomisk
forstand en selveiende institusjon. De som til enhver tid
er medlemmer har styringsretten i organisasjonen og
utøver
denne
gjennom
Samfundsmøtene,
Studentersamfundets
øverste
myndighetsorgan.
Medlemmene samlet til Samfundsmøte velger
representanter til de øvrige styrende enhetene.
Studentersamfundets leder og dennes styre avholder
Samfundsmøter, representerer organisasjonen og
utarbeider dens politiske profil. Finansstyret er
ansvarlig for økonomisk ledelse og formuesforvaltning.
Daglig leder er underlagt Finansstyret og ivaretar
administrativ ledelse og driftsorganisasjonen. Rådet er
det kontrollerende organ og fører tilsyn med økonomisk
drift.
Finansstyret skal bestå av 7-9 medlemmer og 4
observatører. Leder, nestleder og 2-4 medlemmer
velges av generalforsamlingen. Studentersamfundets
leder, ansattes representant og gjengenes representant
har fast plass. Daglig leder, leder av Gjengsekretariatet,
representant fra Rådet og UKE-sjef er observatører. Det
er for tiden 8 medlemmer av Finansstyret.
Kvinneandelen er 25 %.
Forretningsvirksomheten
Studentersamfundet
hadde
ved
årsskiftet
6
heltidsansatte og 40 deltidsansatte, totalt 46 personer.
Foruten en stab bestående av daglig leder,

Samfundets eiendommer
Det planlagte vedlikeholdsprogrammet, som i de siste
16 år har vært støttet av NTNU, fortsatte i 2014.
Planleggingsarbeidet for utbygging av Fengselstomta
fortsatte i 2014. Samfundet har inngått intensjonsavtale
med NTNU om salg av deler av tomta. I samarbeid med
NTNU er det gjennomført grunnundersøkelser på
Fengselstomta. Reguleringsplan kan påstartes straks
grunnforholdene er avklart.
Det er gjennomført omfattende sikringsarbeider i
Samfundsbygningen. Et stort antall sylinderlåser er
skiftet til kortlåser. Brannsentral og samtlige
brannmeldere er skiftet. Bygnings- og personsikkerhet
er øket vesentlig.
Samfundet har bygget om deler av kjøkkenet til Edgar til
mikrobryggeri. Bryggerikapasiteten er økt betraktelig,
ølet holder høy kvalitet og alt omsettes i våre egne
barer. Edgar er pusset opp med nytt kjøkken.
Det er skiftet vinduer på Klubben, Trafoen pusses opp
av UKA. Det er gjennomført alminnelig vedlikehold av
alle eiendommer og lokaler.
Samfundet har et etterslep på vedlikehold, alle større
investerings- og vedlikeholdsbehov er kartlagt i
investeringsplan og langtidsplan for vedlikehold.
Investeringsbehovet for perioden 2015-2019 er
beregnet til omlag 26 mill.
Helse, miljø og sikkerhet
Finansstyret anser arbeidsmiljøet i Studentersamfundet
som tilfredsstillende. Det arbeides kontinuerlig med
tilpasninger til arbeidsmiljø- og internkontrollforskrifter. Studentersamfundets virksomhet forurenser
ikke det ytre miljø.

Sykefraværet blant ansatte har vært 3,0 % i 2014. Det
har ikke forekommet arbeidsuhell eller ulykker hos de
ansatte som har resultert i personskader eller større
materielle skader.
Medlemmer og kontingent
Ved utgangen av 2014 hadde Studentersamfundet 10
292 medlemmer. Dette er en reduksjon på 753
medlemmer fra 2013. Reduksjonen skylles trolig at
medlemskap er mer attraktivt i UKA-år.
Antall flerårige medlemmer i 2014 er 5 648. Av disse
har 728 medlemmer betalt kontingent til våren 2019,
880 til våren 2018, 1 833 til våren 2017 og 2 207 til
våren 2016. I tillegg har 5 648 betalt kontingent ut
våren 2015.
Medlemskontingenten for 2014 var kr 450 for et helt år.
Gamle medlemmer fikk tilbud om fornyelse av
medlemskapet for 350 kr. Kontingenten for 3 års
medlemskap var 900 kr, og for 5 års medlemskap 1200
kr.
Studentersamfundets regnskap
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med
regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små
foretak. Regnskapet for Studentersamfundet består av
regnskap for drift og administrasjon, servering,
arrangement og fondsforvaltning. Det føres separate
regnskaper for de ulike delene av virksomheten, disse er
konsolidert i dette samlede regnskapet. Aktivitetene i
administrasjonen, IT-komiteen, Markedsføringsgjengen,
Videokomiteen og Diversegjengen inngår i driftsregnskapet. Kafe og Serveringsgjengen samt utleie
inngår
i
serveringsregnskapet.
Arrangementsregnskapet
består
av
Styret,
Klubbstyret,
Lørdagskomiteen,
Kulturutvalget,
Regi
og
Forsterkerkomiteen.
Fondsregnskapet består av en rekke bundne fond, med
UKEfondet som det største. Resultatet fra UKA tilføres
UKEfondet som anvendes til tilskudd til drift og
investeringer i gjenger og foreninger som er basert på
frivillig innsats.
I samsvar med tidligere praksis konsolideres ikke øvrige
gjengregnskap eller andel i det tilknyttede selskapet
Studentmediene i Trondheim. Øvrige gjenger og
foreninger som inngår i Studentersamfundets
organisasjon fører egne regnskap.
Resultatet fra UKA føres med 55 % av inntektene i det
året UKA arrangeres og 45 % av inntektene påfølgende
år. Praksisen tar sikte på å sørge for en viss
sammenlignbarhet mellom regnskap fra påfølgende år.

Resultat og balanse
Studentersamfundets inntekter i 2014 var NOK 41,102
millioner mot NOK 35,746 millioner i 2013.
Driftsresultatet viser et overskudd på NOK 1 696 345.
Resultatet etter skatt ble et overskudd på NOK 1
621 988,- mot NOK 910 661,- i 2013.
Både inntekter og kostnader er høyere i 2014 enn i
2013. Det skyldes større arrangementsaktivitet enn
foregående år, hvor UKA-13 la beslag på store deler av
høsten. Fondsinntektene inkluderer overskudd fra UKA13 og vederlag til sceneteknisk fond.
Personalkostnadene for 2014 har gått opp i forhold til
2013. Det skyldes høyere egen aktivitet i år hvor UKA
ikke arrangeres. Personalkostnadene har også økt i takt
med aktivitet fra eksterne arrangementer og utleie. I
Uke-år dekker UKA lønn for deler av staben i en og en
halv måned på høsten.
Det ble totalt bevilget NOK 4 441 428,- fra fond. I det
konsoliderte regnskapet utgjør elimineringer mellom
regnskapene NOK 3 924 969,-, slik at totalregnskapet
viser fondsbevilgninger på NOK 516 459,-.
På grunn av en del usikre fordringer er det utgiftsført et
høyere beløp enn planlagt til tap på krav. Fordringene er
ikke tapt, men ansees som så usikre at det er tatt høyde
for det i regnskapet. Samfundet er involvert i en rettslig
tvist om betaling og motkrav etter utleie til russen i mai
2014. Finansstyret har ikke ansett det nødvendig å
foreta noen avsetninger for tvisten.
Netto finansposter viser et underskudd på NOK 16 979,i 2014 mot NOK 37 576,- i 2013. Finanskostnadene er
vesentlig i avsetninger til sikringsfond. Skattekostnad
består av formuesskatt fra 2013. Øvrige inntekter og
kostnader er i henhold til plan og reflekterer
underliggende lønns- og prisvekst.
Resultatet NOK 1 621 988,- er en god del høyere enn
budsjett og skyldes i hovedsak økte overføringer fra
UKA-13 enn budsjettert.
Disponering av årsresultat:
Årsoverskudd:
Overføring bundne fonds:
Overføring annen EK:
Sum:

- 1 621 988
2 559 616
- 937 628
0

Egenkapitalen er NOK 24 272 922,- og utgjør 62,99 % av
totalkapitalen.
Likviditeten er tilfredsstillende.

Framtidsutsikter
Studentersamfundet framstår som en institusjon med et
bredt og godt aktivitets- og publikumstilbud både
hverdager og i helgene. Medlemstallet er høyt og
besøket på arrangementene er tilfredsstillende.
Hovedutfordringen for Studentersamfundet framover
blir å opprettholde medlems- og besøkstallet. Det blir
derfor viktig å kunne presentere medlemmene et enda
bredere hverdagstilbud i Studentersamfundet, samtidig
som rollen som studentenes viktigste utested i helgene
må befestes og videreføres.

Problemet er fortsatt å finne tilstrekkelige arealer til
disse aktivitetene samtidig som medlemstallet tilsier et
behov for å utvide publikumstilbudet. Det er videre
ønskelig å knytte andre studentaktiviteter tettere til
Studentersamfundet. Nybygget på Fengselstomta vil gi
Studentersamfundet et etterlengtet arealtilskudd, og på
den måten vil ønsket om større aktivitet og bredere
tilbud lettere kunne innfris.
Studentersamfundet vil fortsatt være avhengig av gode
resultater fra UKA. I tråd med tidligere UKEr er det
sannsynlig å vente et resultat fra UKA-15 som ligger
over Finansstyrets forventninger.

Det er et stort antall personer engasjert i aktivitetene i
foreningene som har tilknytning til Studentersamfundet.
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