Ekonomisk berättelse
DONNA 19/20
Resultat
Omsättning under år 19/20: 154 487 kr.
Resultat under år 19/20: - 5160,73 kr.
Donnas ekonomi gick detta året med ett minusresultat på 5160,73 kr. Detta är dels ett resultat
av att en sponsorintäkt på 8000 kr som skulle komma in för ett planerat event under våren
2020 sköts upp till hösten istället, med anledning av Covid-19. Dessutom kommer en äskning
för Datatjej konferensen som var under våren på 2538 kr att inkomma under hösten istället för
våren och därför räknas den ej in under räkenskapsår 19/20. Enligt budget skulle resultatet
blivit att plussa 700 kr. Generellt tog vi in mer spons än tidigare år för att på så sätt kunna
sänka biljettpriserna. Donna var även ekonomiskt ansvarig för Damsittningen som hölls
tillsammans med Systerskapet och Yvette, något som inte räknades med i budgeten.

Event
Introfika: Vi äskade pengar till fikat och höll oss inom den summan.
Kräftis: Även kräftis äskades det pengar för på 3600 kr och dessutom sponsrade Ericsson
med 5000 kr, det gick tillslut bättre än planerat och vi plussade på detta event.
Höstsittning: Gick enligt budget.
Damsittning: Damsittningen var tänkt att varje damförening skulle bidra med 500 kr vardera.
Detta var dock något som inte varje damförening hade planerat för och därför beslutades det
för att vi skulle satsa på ett +/-0 resultat, vilket det blev.
Vårevent: Här var målet att backa och jämna ut resultatet över året. Vi backade dock inte lika
mycket som det var tänkt, detta då färre personer än vi hade räknat med anmälde sig, därtill
fick vi även rabatt av företaget där spaet var då de begick ett misstag.
Datatjej konferens: En konferens som tjejer kan åka till, Donna äskar pengar till detta event
för att erbjuda att flera kan åka gratis. I år åkte tre stycken, äskningen för detta kommer dock
inkomma under hösten 2020 vilket därför inte räknas med i räkenskapsåret 19/20.

Skifte: Här läggs upp till 1500 kr från Donnas konto.
Förfest: Förfest som skulle hållas tillsammans med Systerskapet ställdes in pga Covid-19.
Var budgeterat att gå back 500 kr, vilket gjorde att vi gick plus 500 kr istället.
Stilettracet: Genomfördes inte under våren med anledning av Covid-19. Var budgeterat att
gå plus minus noll.
Kvällsevent: Inställt pga Covid-19. Kommer genomföras senare under räkenskapsår 20/21,
sponsorintäkterna på 8000 kr som därför skulle inkommit under våren kommer istället senare.

Övrigt
Märken: Vi sålde fler märken än budgeterat och gick därför plus på denna post.
Stass: Gick enligt budgeterat, tar in spons på 18 000 kr vilket vi höll oss inom.
Övrigt: Här ingår ett antal mindre event som vi har hållit i, bland annat det fika vi bjöd på
under en lunch under ansökningsperioden till nya Donnastyret, lunchföreläsning med Qrendo.
Köpte bland annat in fulvinstunnor till Donna, här ingår även årsabonnemang för
bokföringssystemet osv.

