
Kunngjøring av Studentersamfundets budsjett for året 2023

Finansstyrets forslag til budsjett for 2023
kunngjøres i henhold til lovenes § 7, og skal
behandles i Samfundsmøte innen utgangen av
januar 2023.

Sammen med det vedlagte budsjettet vises
budsjett for 2022 og resultatene for perioden
2016-2021.

Finansstyret har som målsetting at driften av
Samfundet skal gå i balanse før inntektsføring
av overskudd fra UKA.

Studentersamfundet budsjetterer for 2023
med et driftsresultat på kr. 3 695 472,-. Etter
inntektsføring av overskuddet fra UKA-23
budsjetterer Studentersamfundet med et
overskudd på kr. 7 615 472,-

Studentersamfundets budsjett består i
hovedsak av fire deler: Variable driftsinntekter
og -utgifter som avhenger av medlems- og
besøkstall; faste driftsinntekter og -utgifter
som reguleres etter prisstigningen;
investeringer i utstyr og vedlikehold som
gjøres etter planer og behov; og resultatet fra
UKA.

Finansstyret hadde som mål å ha 15 000
medlemmer ved utgangen av 2022. Med ca.
15 800 medlemmer i desember 2022 gikk det
over målet.

Det er en målsetting å ha et medlemstall på
20 000 medlemmer innen 2025.

Serveringsinntektene for 2023 er budsjettert
til ca 25,8 mill. som er et høyt budsjettmål.
Serveringsinntektene henger i stor grad
sammen med besøket på arrangementene.

Bevilgninger fra fond består av bevilgninger til
scenedrift, Styret og gjenger. På grunn av
elimineringer vises bare netto bevilgninger.

Samlet utgjør bevilgninger til gjengenes drift
og investeringer inntil kr. 2 253 100,- i 2023.
Det budsjetteres i tillegg med scenetekniske
investeringer for inntil kr 2,2 mill i 2023.

Resultatet for UKA-23 forventes å bli i tråd
med tidligere UKEr. Forventningen til UKA
fastsettes i mars 2023, en erfaringsmessig
andel av UKE-overskuddet inntektsføres i
2023.

Avskrivningene økte betydelig i 2018 grunnet
store bygningstekniske investeringer fra 2017
og har siden ligget relativt stabilt, men vil gå
ned i 2023 da flere investeringer er ferdig
nedskrevet.

Studentersamfundet vil i perioden 2023 –
2025 gjøre nødvendig vedlikehold av
Samfundsbygningen. Det er utarbeidet et
vedlikeholdsprogram for perioden.

Studentersamfundet bygger et nybygg på
4.700m2 på Fengselstomta. Den totale
prosjektkostnaden er budsjettert til kr 245
mill. Byggestart var mars 2022 med avtalt
ferdigstillelse januar 2024. Prosjektet
gjennomføres i tråd med planen. Det er
avdekket noen mindre overskridelser på tid og
kostnad.

Alle kostnader knyttet til Nybygget føres mot
balansen. Som følge av aktivitetene rundt
nybygget må det forventes noe økte
driftskostnader i 2023 som det ikke har vært
mulig å planlegge for.

Finansstyret er optimistiske med tanke på
fullfinansiering av Nybygg og jobber videre
mot dette målet. Finansstyret anslår at inntil
kr. 20 mill. må inndekkes av egne midler. Det
er sikret låne- og mellomfinansiering for hele
prosjektet.

For året 2023 støtter NTNU vedlikehold i
Studentersamfundet med kr 1 959 421,-.

Finansstyret mener at det fremlagte forslag til
budsjett for 2023 er forsvarlig, og gir et riktig
bilde av Samfundets forventede virksomhet
for året. En nærmere orientering vil bli gitt
under budsjettbehandlingen.

Studentersamfundet i Trondhjem
Finansstyret 15. desember 2022


