Ekonomisk berättelse sexIT18
"-" betyder att jag inte hade med det i budgeten

Post

Budgeterat

Utfall

Resultat

Kommentar

Intäkter
109 400,00 kr

119 473,32 kr

10 073,32 kr

15 000,00 kr

16 695,85 kr

1 695,85 kr

Intäkter bulten:

-

5 208,00 kr

5 208,00 kr Posten fanns inte när budgeten gjordes

Intäkter aspning:

-

1 989,00 kr

1 989,00 kr sexIT17s aspning som fick in på vårt år

Övriga intäkter:

-

4,00 kr

Kostnader arrangemang:

−15 000,00 kr

−37 498,74 kr

Kostnader Gasque:

−68 000,00 kr

−59 801,16 kr

-

−5 741,47 kr

Intäkter gasque:
Intäkter arr:

4,00 kr Fakturor vi skickat där vi fått tilbaka för mycket

Kostnader

Kostnader Bulten:

−22 498,74 kr Vi tjänade så mycket mer än vad vi trott så vi valde att ha en extra sittning (halloween)
8 198,84 kr
−5 741,47 kr Posten fanns inte när budgeten gjordes

Arrangörsmat:

−4 400,00 kr

0,00 kr

Kostnader överlämningar:

−3 000,00 kr

−3 248,35 kr

Kostnader Aspning:

−3 000,00 kr

−2 748,66 kr

-

−153,00 kr

Kostnader Intern Representation:

−4 800,00 kr

−1 887,28 kr

Extra kostnader CM:

−8 000,00 kr

0,00 kr

-

−2 992,00 kr

−4 700,00 kr

−15 066,05 kr

-

−1 175,65 kr

Kostnader bil:

−5 000,00 kr

−5 074,02 kr

Profilkläder och material:

−8 000,00 kr

−7 561,35 kr

-

−300,00 kr

−300,00 kr PQ bokföringssyfte

Oförutsedda utgifter:

−2 000,00 kr

−600,00 kr

1 400,00 kr

Extern representation:

−1 500,00 kr

0,00 kr

1 500,00 kr

−3 000,00 kr

−477,56 kr

2 522,44 kr

Kostnader Swish:

Inköp material och varor:
Inköp förbrukningsmaterial:
Inköp förbrukningsinventarier:

Övriga kostnader:

Summa

4 400,00 kr Vi bjöd på rester
−248,35 kr Tyvärr kunde vi inte göra något åt detta eftersom detta är SexIT17s överlämning
251,34 kr
−153,00 kr Glömde räkna med denna kostnaden i budgeten
2 912,72 kr Vi bara några enstaka teambuildingar
8 000,00 kr Vi hade CM tillsammans med zexet som inte ville gå back
−2 992,00 kr Högtalare
−10 366,05 kr Mycket ny förvaring för torrvaror och saker som andra kommitteer kan låna, köpte även en del saker som sexIT17 hade fått godkännt att köpa
−1 175,65 kr Samma som för förbrukningsmaterial fast dessa saker skall hålla längre än förbrukningsmaterialet
−74,02 kr
438,65 kr

