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 Ekonomisk årsberä�else 
 Elektroteknologsektionen är en ideell förening och har därför inget vinstsyfte, 
 dessutom ska verksamheten och därmed ekonomin vara inriktad på att bidra 
 med nytta till alla sektionsmedlemmar, vare sig det gäller studier, socialt 
 umgänge eller arbetsmiljö. 

 Elektroteknologsektionens huvudsakliga inkomstkälla är sektionsavgifter från 
 medlemmarna, medel från Chalmers Tekniska Högskola genom Elektroteknik- 
 och Medicinteknikprogrammet och föreningsverksamhet. 

 En större ändring gjordes i budgeten för att anpassa den efter tillkomsten av 
 medicinteknik och lättnanden av restriktionerna från covid-19 pandemin. 

 Flera verktyg köptes in till Auto för ca 7 000 kr. Däribland köptes det in 
 vinkelslip, cirkelsåg och en skruvdragare. 

 Det gjordes en investering inför hundaårsjubileumet på 313 000 kr, varav hela 
 summan i Jubileumsfonden investerades och resterande summa togs från 
 Sektionsfonden. 

 Som tidigare år valde E-Styret 2021 att skjuta upp köpet av en sektionsbil till 
 nästa verksamhetsår. En arbetsgrupp startades dock för att ta fram ett förslag 
 på lämplig bil att köpa in under våren 2022. 

 Förvaltningen 
 E-Styret 2021 valde att godkänna teknologäskningar för ca 24 065 kr, samt bistå 
 med ca 3 000 kr för elektroteknologers representationsresor. 

 Kostnaderna för årets bal under kallefestivalen �inansierades av förvaltningen 
 och kostnaden uppgick till 61 043 kr, en summa på 969 kr per person, varav 
 500 kr betalades av gästen själv. Detta år valdes en ordförande och kassör samt 
 två funktionärer till en arbetsgrupp för att arrangera balen. 

 Föreningsverksamheten 
 Det gick mycket bättre än väntat för TeknologTryck under året. De var 
 budgeterade att nå en vinst på 3 000 kr, men landade på ett resultat på nästan 
 178 000 kr. Den stora skillnaden mellan budget och resultat beror på att 
 budgeten utgick från ett fortsatt coronaår istället för att det skulle släppa upp till 
 hösten. Eftersom sektionen gick med vinst i år kommer 90% av dessa sättas in 
 på TT:s reservfond och resterande 10% sätts in på Sektionsfonden. 
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 ARME gick med 38 000 kr i vinst, 12 000 kr lägre än budgeterat, med anledning 
 av coronapandemin som satte stopp för samarbeten med företag under året. 

 DatE-IT påbörjade sin omstrukturering under året och gick med 25 000 kr 
 högre vinst per sektion än budgeterat, alltså drog de in 315 000 kr istället för 
 290 000 kr per sektion. 

 Sek�onens resultat 
 Elektroteknologsektionen gjorde under verksamhetsåret 2021 ett samlat 
 resultat på 49 205 kr. Och skulle gått närmare 400 000 i vinst om inte för 
 investeringen på 313 000 kr gjordes under året. Anledningen till varför det gick 
 så mycket bättre än budgeterat är den ökade vinsten från DatE-IT och TT, samt 
 att den första delen av året påverkades av coronapandemin och minskade 
 därmed utgifterna för perioden. 

 E-Styret 2021 anser resultatet gott med tanke på pandemin och investeringen 
 som skett. Soliditeten är låg för året, men kommer öka då den påverkades av 
 investeringen. 

 __________________ 
 Nathalie Larsson 
 Ekonomiansvarig i E-Styret 2021 
 Ankeborg 2021-04-30 
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 Årsredovisning 

 2021-01-01 till 2021-12-31 

 För Elektroteknologsektionen vid 
 Chalmers Studentkår 
 Org nr: 857202-2013 
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 Förvaltningsberättelse 
 Föreningen är en teknologsektion vid Chalmers Studentkår för studerande vid 
 Elektroteknikprogrammet vid Chalmers tekniska högskola. Föreningen bedriver 
 utbildningsbevakning, studiesocial verksamhet och studentservice i form av ett 
 mindre kompendietryckeri och en liten sektionspub. Antalet heltidsekvivalent 
 anställd personal uppgick under verksamhetsåret till 1. 

 Resultat och ställning 
 översikt (tkr) 

 2021  2020  2019 
 Omsä�ning  3,930  1,832  3,881 
 Resultat e�er finansiella poster  396  -118  187 
 Soliditet  52%  84%  94% 
 Medeltal anställda  1  1  1 
 Nyckeltalsdefini�oner 
 Soliditet  Justerat eget kapital i procent av 

 Balansomslutningen 
 Vinstdisposi�on 
 Styrelsen föreslår a�: 
 balanserat resultat  1,135,731.00 kr  1,121,741.90 kr  1,200,126.01 kr 
 årets vinst  -  kr  -141694.42  0.00 
 Summa vinstdisposi�on  1,135,731.00 kr  980,047.48 kr  1,200,126.01 kr 

 Resultaträkning  2021  2020  2019 
 SEK  SEK  SEK 

 Rörelsens intäkter m.m. 
 Sek�onsavgi�er  53,520 kr  48,880 kr  48,480 kr 
 Medel från CTH  212,330 kr  150,000 kr  100,000 kr 
 Försäljning  1,505,433 kr  1,012,635 kr  1,494,041 kr 
 Övriga intäkter  2,158,439 kr  819,552 kr  2,238,932 kr 

 Summa rörelseintäkter  3,929,722 kr  2,031,067 kr  3,881,453 kr 

 Rörelsens kostnader 
 Löner och personalkostnader (not 1)  - 336,419 kr  - 264,763 kr  - 295,943 kr 
 Inköp av varor och material (not 2)  - 1,701,052 kr  - 674,264 kr  - 1,639,064 kr 
 Övriga externa kostnader  - 1,496,139 kr  - 1,048,086 kr  - 1,759,849 kr 
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 Handelsvaror 
 Förändring av lager  - kr  42,398 kr  410 kr 

 Summa rörelsekostnader  - 3,533,610 kr  - 1,944,715 kr  - 3,694,446 kr 

 Resultat före avskrivningar  396,112 kr  86,352 kr  187,007 kr 

 Avskrivningar och 
 nedskrivningar 
 Avskrivningar  - 27,000 kr  - kr  - kr 

 Resultat före finansiella poster  369,112 kr  - 118,386 kr  187,007 kr 

 Poster av engångskaraktär  - kr  - kr  - kr 
 Finansiella intäkter  802 kr  175 kr  432 kr 
 Finansiella kostnader  - 5,509 kr  - 5,858 kr  - 400 kr 

 Resultat före fondering  364,405 kr  - 124,069 kr  187,039 kr 

 Förändring av fonder (not 3)  - 265,995 kr  5,152 kr  187,039 kr 

 Årets vinst  -  kr  - 141,694 kr  0 kr 

 Balansräkning per  2021/12/31  12/31/2020  12/31/2018 
 Tillgångar 

 Anläggnings�llgångar 
 Värde av kapitalförsäkring  313,000 kr  - kr  - kr 
 Maskiner och inventarier (not 4)  365,000 kr  - kr  - kr 
 Summa anläggnings�llgångar  678,000 kr  - kr  - kr 

 Omsä�nings�llgångar 
 Varulager (not 5)  84,020 kr  84,020 kr  43,711 kr 
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 Kundfordringar  1,780,821 kr  569,297 kr  726,738 kr 
 Ak�er och fonder (not 6), bokfört 
 värde 

 13,004 kr  13,933 kr  11,844 kr 

 Förutbetalda kostnader och 
 upplupna intäkter 

 - 150,580 kr  - 150,580 kr  - 896,051 kr 

 Kassa och bank  1,361,237 kr  1,819,413 kr  2,343,671 kr 
 Övriga fordringar  49,425 kr  -  - 
 Summa omsä�nings�llgångar  3,137,927 kr  2,336,083 kr  2,229,913 kr 

 Summa �llgångar  3,815,927 kr  2,336,083 kr  2,229,913 kr 

 Eget kapital och skulder 

 Eget kapital 
 Balanserat resultat  1,421,057 kr  1,058,442 kr  1,200,126 kr 
 Fonderingar  611,661 kr  925,946 kr  920,794 kr 
 Årets resultat  - 49,205 kr  - 141,694 kr  0 kr 
 Summa eget kapital  1,983,513 kr  1,842,694 kr  2,120,920 kr 

 Kor�ris�ga skulder 
 Deposi�oner  - 36,200 kr  - 32,800 kr  - 22,800 kr 
 Leverantörsskulder  - 57,485 kr  - 58,038 kr  - 172,177 kr 
 Övriga skulder  - 58,836 kr  - 17,434 kr  - 1,684 kr 
 Upplupna kostnader och 
 förutbetalda intäkter 

 - 229,654 kr  - 243,424 kr  65,168 kr 

 Summa kor�ris�ga skulder  - 382,175 kr  - 351,696 kr  - 131,493 kr 

 Summa eget kapital och skulder  2,365,688 kr  2,194,390 kr  2,252,413 kr 
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 Redovisnings- och värderingsprinciper 
 Allmänt 
 Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
 allmänna råd. 

 Intäkter 
 Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och 
 redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att 
 tillgodogöras föreningens och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

 Materiella anläggningstillgångar 
 Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för 
 ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Linjär avskrivning görs på 
 avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över 
 tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande: 

 Inventarier, verktyg och installationer 5 år 

 Fordringar 
 Fordringar upptas till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas 
 inflyta. 

 Noter 

 Not 1 Löner och personalkostnader       

 Summan av konton 7011-7690 
 2021  2020  2018 

 Personal (medelantal anställda) 
 Män  0,05  0,95  0,95 
 Kvinnor  0,95  0,05  0,05 
 Totalt  1  1  1 

 Not 2 Inköp av varor och material    
 Summan av konton 4010-4900 

 Not 3 Avsättningar till och uttag ur fonder    
 Uttag ur fonder enligt 
 Elektroteknologsektionens stadgar. 
 Sektionsfond 
 TT investeringsfond 
 Summa uttag ur fonder 
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 Avsättningar till fonder enligt 
 Elektroteknologsektionens stadgar. 
 Sektionsfond 

 TT investeringsfond 
 Jubileumsfond 
 Summa avsättningar till fonder 

 Not 4 Inventarier  2021-12-31  2020-12-31   2019-12-31 
 Ingående anskaffningsvärde  0  0  0 
 Inköpt under året  0  0  0 
 Utgående anskaffningsvärde  0  0  0 

 Ingående avskrivningar  0  0  0 
 Årets avskrivningar  0  0  0 
 Utgående ackumulerade avskrivningar  0  0  0 

 Bokfört värde  0  0  0 

 Not 5 Varulager  2021-12-31  2020-12-31  2019-12-31 
 Utgående 
 TeknologTryck  57 050.3  57050.3  16740 
 Kajsabaren  26 970  26 970  26970 
 Övriga varulager  0  0 

 Summa varulager  84020.3  84020.3  43710 

 Not 6 Aktier och fonder     Antal 
 Aktier 
 Ericsson A  32 
 Volvo A  25 
 Coca-Cola Co (USA)  10 

 Summa aktier  13 004 kr 
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 Göteborg den 30 April 2022 
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