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Sammanfattning 
Datateknologsektionen har under 2019/2020 haft ett bra år rent ekonomiskt, men med 
avvikelser mot budget. Resultatet för den verksamhet som ligger direkt under styrelsen har haft 
ett överskott på 81 247,50 kr (budget 9 074,13 kr), med en omsättning på 604 244,31 kr (budget 
802 615,68 kr). 
Mot budget så har omsättningen varit 198 371,37 kr lägre än förväntat, och resultatet är 72 
173,37 kr över förväntan. 
Den största anledningen till resultatet är på grund av covid, då allt stängde ner under VT2 och vi 
som sektion drog i bromsen för många event som skulle ha skett under den perioden. Detta 
medförde att många budgetposter inte användes, både inkomster och utgifter blev aldrig 
realiserade.  
Det höga resultatet beror också dels på att NärU som vanligt lyckades dra in hela sin 
budgeterade spons under höstterminen, och kunde fortsätta en liten stund under VT1 innan det 
tog stopp. 
Styrelsen har inte ökat förenings fonder med detta överskott, utan känner det var bättre att de 
likvida medlen finns tillgängliga för nästa års utmaningar. Styrelsen kan dock meddela att 
fonderna inte finns då detta inte har skötts korrekt under tidigare år. Att bygga upp dessa igen är 
framtidens problem. 
 
I slutsats kan man säga att 19/20 lämnar efter sig en stabil ekonomisk grund att stå på under 
dessa ovanliga tider. 
 
I framtiden när läget är lite mer normalt bör man i budget ta hänsyn till NärUs förmåga att sälja 
föreningens varumärke, då detta är oftast grunden till föreningens oförväntade överskott. Även 
fonderna behöver få sig en ordentlig översyn så att detta sköts korrekt framöver, detta arbete 
har redan påbörjats.  
 
  



 

Ekonomiska händelser 
De största avvikelserna mot budgeten är listade nedan. 
 
NärU drog in 295 417,21 kr i sponsorintäkter, vilket var 75 417,21 kr mer än budgeterat.  
 
Sektionsaktivas fuck-off blev inte av, vilket resulterade en ungefärlig utgift på 35 000 kr uteblev.  
 
Kostnaden för inköp av overaller och märken blev högre än förväntat, med en överskridning av 
budget med 24 000 kr för overallerna, och 4 000 kr (200% över förväntat) för att fylla på förrådet 
med märken.  
 
Överlag är det också en hel del förändringar kring bokföringen som gör att resultatet är lite skevt 
mot budget. Exempelvis är så kallade interim mer eller mindre avskaffade gentemot 20/21 på 
grund av felaktigt användande förut. Det betyder att kostnader och intäkter som förr har “flyttats” 
mellan åren inte har gjort det, utan bokförts under korrekt år istället. Ett exempel är 
utbetalningen av de äskningar som har genomförts under vårterminen, utan den utbetalningen 
har bokförts korrekt under 20/21. 
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