
 

Ekonomisk berättelse LINK 19/20 
 

Resultat 
Resultat: 216 720,99 
Omsättning: 1 823 516,82 kr 

Utdelning 
Enligt avtal har LINK betalat ut en utdelning till D- och Y-sektionen på 160 000 kr vardera, 
dvs. 320 000 kr totalt.  

Jämförelse mellan budget och resultat 
Enligt budget skulle LINK få ett resultat på 30 714 kr och omsätta 1 787 960 kr. Det är alltså 
ganska stor skillnad mellan det faktiska resultatet och budget.  
 
En av de största anledningarna till detta är att LINK 19/20 valde att ta in 8 företag till jämfört 
med budget. Eftersom LINK 19/20 då visste att man skulle gå ganska mycket plus var 
tanken att utnyttja detta till att skapa en högre likviditet för LINK. Detta eftersom LINK betalar 
i stort sätt hela mässan innan man får betalt från företagen, vilket man med den dåvarande 
likviditeten inte klarade av. Året innan, LINK 18/19 blev man tvungen att låna pengar från 
D-sektionen för att klara av betalningarna. Kassören för 19/20 lyckades med 3 dagars 
marginal klara av att betala de sista fakturorna innan inbetalningar från företagen gjordes, 
och då hade kassören ändå bett om längre betaltid på de största fakturorna som skulle 
betalas och även skickat iväg nästan alla fakturor dagen efter mässan.  
 
Budgeten för utgifter av event skiljde sig en del från resultatet. LINK 19/20 valde att inte ha 
ett övrigt event (budgeterat 25 000 kr) eftersom man redan hade många företagsevent. Det 
var fler event LINK 19/20 än budget, men färre kontaktsamtal vilket gör att intäkterna inte 
blev högre ändå.  
 
Den budgetpost som skiljde sig allra mest mellan budget och faktiskt resultat är 
Marknadsföring. Dels hann LINK 19/20 inte boka C-hus-vepan (budgeterat 15 000 kr), man 
anlitade endast en fotograf (budgeterat 3 996 kr), resterande fotografer som behövdes 
användes fotovärdar till. Man valde att printa ut vissa saker istället för att beställa från ett 
tryckeri. Rekrytering av styrelse och kommitté (budgeterat 5 000 kr) användes ej då det LINK 
19/20 använde sig av bokfördes på LINK 18/19 och det LINK 20/21 köpte bokförs på deras 
år.  
 



 
För posten Personal skiljde det sig cirka 16 000 kr på värdpresenten väska på grund av ett 
billigare alternativ av väska. Här försvann även sök värd pub (budgeterat 20 000 kr) på 
grund av att LINK 18/19 in tyckte att det hade fungerat speciellt bra och därför togs den bort.  
 
För posten Teambuilding skiljde det sig cirka 8 000 kr på grund av att en del av kickoff:en 
gjordes på våren, vilket gjorde att den bokförs på LINK 18/19. Det blev inte heller någon 
överlämning på grund av Corona och väder.  


