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Økonomisk årsberetning 2016
Det følgende er en kort gennemgang af de økonomiske aktiviteter i
Filibid i regnskabsåret 1. januar 2016 til 31. december 2016.
Filibid slutter dette andet regnskabsår med et overskud på 59,34
kroner. Dette er knap 3000 mere, end det budgetterede underskud
på 3009 kroner. Denne afgivelse forklares stort set af at budgettet
til rejserefusion var på 3000 kr, hvoraf der kun blev brugt 776 kr,
og den buffer på 500 kr, der er indlagt i budgettet under
administration, hvoraf der kun blev brugt 150 kr.
De største afvigelser fra budgettet forklares herunder:
1. Filosofisk Sammenkomst 2016
Overskuddet fra Filosofisk Sammenkomst 2016 er 26760 kr –
23999 kr = 2761 kr - tæt på det budgetterede overskud på 2000 kr.
Men både indtægter og omkostninger for sammenkomsten ligger
væsentligt højere end budgetteret (omkring 13000 kr over budget).
Dette kan forklares af, at vi tidligere år har afregnet alle
indtægterne fra baren direkte med matematisk kantine, og vi har
derfor kun kunne se indtægter fra billetsalg og omkostninger
fratrukket barindtægter. Men efter råd fra de interne revisorer fik
vi i 2016 en samlet regning fra matematisk kantine på bade
baromkostninger og middagsomkostninger, for på den måde at
gøre regnskabet mere gennemskueligt.
Igen i år var der mange deltagere til Filosofisk Sammenkomst
nemlig 142 og sammenkomsten lå allerede tirsdag, hvilket kunne

mærkes på de nye studerendes tørst, som var større end tidligere
år og øgede salget i baren.
2. Generalforsamling og årsfest 2016
Der var ingen nyindmeldelser i foreningen forbindelse med GF og
årsfest 2016, og deltagerantallet faldt yderligere i forhold til
tidligere år til 20 personer - til GF og årsfest 2015 deltog 36
personer og til den stiftende GF i 2014 deltog 79. Det lave
deltagerantal gjorde, at både indtægter og omkostninger var lavere
end budgetteret.
3. Administration
Under administrationsposten er der afsat 500 kr til gaver og andre
uforudsete udgifter, heraf er der kun brug 150 kr i år til et
bankgebyr ifm. skift af kasserer.
4. Rejserefusion
Der er brugt 776 kr ud af de 3000 kr, der var budgetteret til
rejserefusion, da kun et enkelt medlem af bestyrelsen er bosat uden
for Århus C, og de fleste af møderne har været holdt via skype.
Opsummering
Vi kan konkludere, at det tredje regnskabsår igen har været et godt
økonomisk år for Filibid; regnskabet viser et meget lille plus, og der
er stadig penge på foreningskontoen til at udvide foreningens
aktiviteter, hvis der er ønske om det.
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Regnskab 2016 og budget 2017

INDTÆGTER
Tilskud
Indmeldelsesgebyr
Aktiviteter
- Filosofisk sammenkomst
- Generalforsamling

Renter

Indtægter i alt

Regnskab 2015

Budget 2016

Regnskab 2016

Budget 2017

6.094,50
900
26.830

0
1.200
20.000

18.200

13.000

8.630

7.000

1.050
29.000
24.500
4.500

3,33

10

0
1.050
31.671
26.760
4.911
0

33.827,83

21.210

32.721

30.050

21.473,37

20.200

12.665,50

28.500
22.000
4.500
1.700
1.080
215
365
500
500
3.000

OMKOSTNINGER
- Generalforsamling

7.512,42

11.000
7.500

- Andre arrangementer

1.295,45

1.700

Administration

419

919

- Årligt gebyr domænenavn + webhotel

215

215

- Gebyr for netbank

204

204

0

500

20,90
190

100
3.000

31.161,16
23.999
5.632,71
1.529,45
407,5
45
212,5
150
317
776

22.103,27

24.219

32.662,66

33080

11.724,56

-3.009

59,34

-3030

Aktiviteter
- Filosofisk sammenkomst

- Gaver og andre uforudsete udgifter

Møder
Rejserefusion

Omkostninger i alt

Resultat
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Årets resultat

Budget 2016

Regnskab 2016

Afvigelse fra budget

Indtægter i alt

21.210

32.721

+11.511

Udgifter i alt

24.219

32.661,66

+8442,66

Resultat

-3.009

59,34

+2949,66

Egenkapital pr. 31.12.2016
Bankkonto
Nemtilmeld

32.620,98
870,84

I alt

33.491,82
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