Kompletterande kommentarer Samhällsbyggarnas årsredovisning:
Efter förfrågan från medlemmar kommenteras här skriftligt de främsta faktorerna bakom det
negativa rörelseresultatet för 2019. Samma information lämnas på årsstämman då ytterligare
förtydligande frågor kring resultatet välkomnas.
Samhällsbyggandsdagarna gav 2019 ett litet minus. Åren 2017 och 2018 gav det istället ett överskott
om drygt 750 000 kr respektive drygt 500 00 kr. Orsaken är färre deltagare, färre utställare och
sponsorer än tidigare år. Styrelsen har tolkat det som ett tecken på en vikande konjunktur och ökad
konkurrens. Under hösten bedömde styrelsen att upplägget för Samhällsbyggnadsdagarna behöver
förändras. Konstaterades att vi var bundna av avtal med Radisson/Stureplansgruppen även 2020 men
arrangemanget kunde minskas från två till en dag och ett billigare alternativ för middagen. Därefter
har pandemin slagit till varför alternativ med digitalt genomförande nu förbereds. Detta kan orsaka
en framtida tvist utifrån tolkning av avbokningsregler.
En betydande intäktskälla har varit utbildning på KTH. 2019 arrangerades kursen endast vid ett
tillfälle mot tre eller fyra tillfällen tidigare år. Anledningen är interna frågor inom KTH. Netto har vi
tappat i storleksordningen 575 000 kr jämfört med 2018 och 2017.
Annonsförsäljning minskar med ca 390 000 kr från 2018 och ytterligare ca 370 000kr mellan 2017 och
2018, allt från en nivå över 1,3 mnkr 2017 och 2016. På två år har således annonsintäkterna, främst
jobbannonser, halverats. I huvudsak bedöms förändringen vara relaterat till konjunkturen och den
ökade rekryteringen via sociala medier.
Samhällsbyggarens nettokostnad har 2019 sänkt från drygt 900 000 kr per år 2018 och 2017 till ca
650 000 kr 2019. Ett arbete är påbörjat för att digitalisera tidningen och en tillfällig(?) neddragning till
två nummer under 2020 har planerats av besparingsskäl. Ytterligare åtgärder för att minska de
administrativa kostnaderna har inletts.
Ovanstående faktorer ger sammanlagt en resultatpåverkan om drygt 1 mnkr vilket i stort förklarar ett
rörelseresultat om drygt – 800 000 kr.
Vid slutet av året såldes aktiefonder som gav en reavinst som minskade underskottet.
Här bifogas också en reviderad budget med kommenterande noter.
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