
Datateknologsektionen resultat 20/21
Än en gång har sektionen lyckats få ett större överskott än förväntat, ganska mycket mer. Sektionen
skulle enligt budget gå med 44 340 kr i överskott, med en omsättning på 5 634 808 kr. Det faktiska
resultatet blev istället 388 800 kr i överskott, med en omsättning på 1 427 792 kr.

Tyvärr kan inga helt rättvisa siffror redovisas för varje enskilt utskott, då en betydande del av deras
inkomst kommer via Zettle, som inte på ett smidigt sätt kan bokföras mot rätt utskott och därav inte
kan tas fram i rapporter från bokföringen. Därav vikten att föra eget utfall bredvid bokföringen,
vilket är löst för framtida år.

Det kan tilläggas att detta är det första året man har kunnat ta fram en samlad och korrekt bild av
hela organisationens ekonomiska verksamhet som helhet, i och med att man har bokfört i samma
bok istället för 6 olika.
Sammanslagningen av de olika böckerna innebär att viss korrigering har behövts göras i
bokföringen för att få allting att balansera, men det innebär att man framåt kan plocka fram mer
tillförlitliga siffror utifrån bokföringen, och att man inte bör behöva göra något liknande arbete igen.

De siffror som behövts korrigeras är fel som har byggts upp över åren, då man över tiden har gjort
lite småfel här och där, och då all avstämning mot bankkontona har gjorts manuellt, eller inte gjorts
alls, så är det svårt att kunna lokalisera vart exakt alla fel kommer ifrån.
Denna korrigering började med att det sågs till att bankkontona fick rätt värde i början av året,
detta genom att faktiskt kolla i banken och därefter korrigera bokföringen. Efter detta
kontrollerades de skulder och fordringar som fanns. En handfull skulder som fanns bokade har
blivit strukna, då det antingen inte går spåra vart skulden kommer ifrån, eller  med större
sannolikhet har betalats men missats att slutföras, eller att den är så pass gammal att den är
preskriberad. Liknande med fordringar, där vi har aktivt valt att stryka en stor del eventuella
skulder som har funnits mot oss, då dess värde var så pass litet för oss att det är mer värt för oss att
ha det rent i böckerna, även här är majoriteten av dessa fordringar också betalade, men har missats
att slutbokföras.

Mitt förslag för att hantera delar av detta överskott är att fylla på våra fonder, det vill säga att flytta
över 40 000 kr till vår bilfond, och därmed öka dess värde till 40 000 kr. Jag vill också lämna
förslaget att sätta in 20 000 kr till sektionens jubileumsfond, och därmed öka dess värde till 20 000
kr.
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