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Angående Lunds universitets studentkårers ekonomiska halvårsrapport
Denna promemoria baserar sig på siffrorna som de såg ut den 31 januari 2014, och
därmed inte dagsaktuella. Specifikt så har ett lån till Kreditkassan återbetalats samt
fakturering till universitetet påbörjats vilket påverkar framförallt balansen avsevärt.
LUS Kansli
Överlag verkar resultatenheten gå enligt budget. Möteskostnadsbudgeten är redan
övertrasserad, men detta beror till stor del på att denna slagits samman med intern
representation för att få en enhetlig hantering inom organisationen.
Lokalkostnaderna är högre än motsvarande period förra året men verkar ligga i fas
med den budgeterade summan. Städningen ligger avsevärt lägre än budgeterat då vi
knappt haft någon städning under hössterminen. Även lönekostnaderna är högre än
väntat, vilket i dagsläget fortfarande utreds. Denna data kommer att finnas till tinget.
Lundagård
Går under budget, men läget är under kontroll. Enligt den till tinget framlagda
helårsprognosen verkar det troligt att Lundagård går med en förlust på ca 90 tkr.
Fanborgen
Går under budget p.g.a. att redovisningskostnader tidigare inte har belastat denna
resultatenhet.
BoPoolen
Håller budget väldigt väl, kommer troligen att generera ett litet överskott för hösten.
Det kommer dock att tillkomma en tämligen stor engångskostnad för rekryteringen av
den nya projektledaren, vilket kommer att göra resultatet för året negativt. Detta ryms
dock inom det sedan föregående verksamhetsår uppbyggda kapitalet för BoPoolen.
Studentombudet
Studentombudet går inte enligt budget men enligt förväntningarna, p.g.a. behovet att
fasa in tidigare års oförbrukade bidrag har en mindre summa fakturerats universitetet
för 2013 vilket medför en mycket lägre intäkt.
Projekt
Har förbrukat endast en liten del av det totala anslaget om 298 tkr. Ytterligare 50 tkr
kommer att faktureras LUS inom kort för verksamhet inom denna resultatenhet, men
det verkar troligt att det kommer att finnas oförbrukade medel kvar vid
verksamhetsårets slut som tinget kommer att behöva ta ställning till.
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Balans
Den utgående balansen från föregående år innehöll 923 tkr kundfordringar, i
dagsläget uppgår dessa till ca 200 tkr. Detta p.g.a. likviden har också minskat kraftigt,
vilket är att vänta sig då i princip all fakturering gjörs under början av vårterminen.
Som ovan nämnts LUS har under hösten haft 200 tkr utlånade till Kreditkassan, dessa
återbetalades i början av februari och ligger därmed kvar i fordringar.
En genomlysning av kapitalet kommer att finnas till tinget, men är tyvärr inte
tillgänglig i dagsläget då några siffror fortfarande saknas.

För styrelsen,
Edward Linderoth-Olson
Vice ordförande
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