
Kommentar – Göteborgs Nations bokslut för räkenskapsåret 2017/2018 

I följande kommentar ämnar jag att förklara och markera de utmärkande siffrorna från 

räkenskapsåret. Det kan påpekas direkt att många avvikande siffror jämfört med tidigare år beror på 

nationens 350-årsjubileum som firades HT17, och de ovanliga utgifter detta firande innebar. Denna 

kommentar fokuserar som sagt på de utmärkande siffrorna, och poster som inte skiljer sig från 

tidigare år på ett märkvärdigt sätt tas inte upp här, så framför allt då det kommer till 

resultatposterna. Siffrorna är tagna från räkenskapsårets sista datum, 2018-06-30.   

Nyckeltal 

Nyckeltal 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 

Kassalikviditet 2,41 4,38 1,69 1,50 

Balanslikviditet 2,78 4,91 1,84 1,76 

Vinstmarginal -10% 4,98% 3,42% 6,35% 

Resultat(tKr) -299 153 100 197 

 

Balans 

1410 – Barlager 

Under året har de riktlinjer för barlagerhanteringen som etablerades under verksamhetsåret 16/17 

följts med goda resultat. Det har inte funnits behov av att slänga utgångna varor, och barlagervärdet 

har över lag hållits lågt. Under sommaren ligger nations barlagervärde på ca 40.7 tkr. Värdet är något 

lägre än föregående sommar, men ganska likt. Precis som föregående sommaren rör det sig dock om 

sprit och annat som skulle hålla till recceperioden.  

 

1510 – Kundfordringar 

Vid bokföringsårets slut (180630) uppgår nationens kundfordringar till 71 tkr. Detta är en sänkning på 

2 tkr från föregående år, men det är fortfarande högt. En stor del av summan består av fakturor för 

uthyrningar och liknande som skickats i slutet av terminen, och även av ett antal större skulder från 

medlemmar som fortfarande är närvarande på nationen. Dessa medlemsskulder har jag inte funnit 

lämpliga att skriva av då det rör sig om folk som är mindre svåra att kräva in pengar ifrån.  

 

1680 – Andra kortfristiga fordringar  

I och med de större inköpen som gjordes under året beslutades det i styrelsen att använda de 

tillämpliga fonder som nationen förvaltar. Detta konto har endast använts för inbetalningen av den 

summan om 33 tkr.  

  

Kassa och bank  

Under året har nationens likvida medel minskat med 279 tkr. Detta beror på ett antal faktorer; 

framförallt de höga kostnaderna för nationens 350-årsjubileum, de stora inköpen som gått genom 

styrelsen, och det faktum att de släpp som anordnats under året inte gått alls lika bra som de under 



föregående året. Särskilt valborgssläppen gick sämre än tidigare år, vilket troligtvis beror på hur 

valborg låg placerad under perioden.  

 

1911 – Fordran kort  

1911 fortsätter att vara ett konto som är svårt att arbeta mer. Jag har inget att tillägga till Axels 

analys i sitt bokslut om att rutinerna för d  etta konto inte är fullt fungerande. 

Verksamhetsutökningen bör vara ett lämpligt forum för att utveckla dessa, antingen med ett enklare 

kassasystem eller exempelvis en extra kortmaskin som endast används för kontorsförsäljning.  

 

1970 – Sparkonto Nationsfonder (Almén, NG Sandblad, J Kjellbergs fond) 

Medlen från Alménfonden har ännu inte kunnat flyttas då kommunikation med tredje part om 

innehållet i nationens bankfack förhalades genom hela året. Förhoppningsvis kommer det kunna 

göras under HT18.  

2710/2731 – Personalskatt/Avräkning lagstadgade sociala avgifter  

Den sista lönebetalningen och betalning av skatt och AGA hamnade på olika sidor om slutet av 

bokföringsåret, varför dessa konton inte är nollställda.  

Resultat 

3110-3117-3150 & 4010-4060 – Sprit, Vin, Flasköl, Cider, Fatöl, Mat 

Svinnet på nationen är en fråga som diskuterats flitigt i styrelsen under året. Siffrorna har under i 

princip hela året legat lite under de från året innan. Jag och andra medlemmar av styrelsen har 

försökt undersöka huruvida dessa lägre siffror beror på regelrätt svinn, men det har inte varit möjligt 

att få total klarhet i detta då rutinerna för inventering, rapportering och försäljning fortfarande inte 

är optimala. Även dessa rutiner kommer förhoppningsvis ses över i och med verksamhetsutökningen. 

Det bör dock hållas i åtanke att betydligt mer av försäljningen under mitt år har gjorts i puben 

snarare än på släpp, vilket ju innebär lägre vinstmarginaler. Utöver detta har även alkoholskatten 

höjts mellan mitt och tidigare år, men ingen prishöjning har gjorts för att reflektera detta. Det har 

varit motigt att få igenom är prishöjning utifrån ett konkurrensperspektiv, men jag har föreslagit för 

min efterträdare att detta bör ses över.  

Samtliga grupper 170701-180630 160701-170630 

Intäkt samtliga 2 276 895 kr 2 330 243 kr 

Kostnad samtliga 1 413 972 kr 1 263 694 kr 

Vinst samtliga 862 923 kr 1 066 550 kr 

BRV%  samtliga 38% 46% 

   

Varugrupp BRV% 170701-180630 160701-170630 

ÖL 59,5% 75,0% 

VIN 44,0% 37,1% 

CIDER 31,6% 38,8% 

SPRIT 59,9% 68,9% 

MAT 27,4% 35,0% 



 

3012 – Bidrag  

Inför jubileet fick nationen generösa 119 tkr i donationer från gamla medlemmar. Dessa har bokförts 

här på 3012 samt på projekt 350. VI har även mottagit Menigo-bidrag om 22 tkr.  

 

3230 – Annonsintäkter Halta  

På styrelsens begäran har de donationer som varit specifikt för nationens jubileumsutgåva av 

tidningen Halta Lejon bokförts på detta konto för att det skulle vara lätt att följa pengarna.  

 

4036 – Kostnader RTD 

Detta är ett konto som skapades föregående året för en särskild typ av dryck (Longdrink) som såldes 

under vårterminen då nationen fick en bra deal för produkten. Denna dryck köptes dock inte in igen 

under mitt år, och det har således inte funnits behov av att använda detta konto.  

 

5090 – Övr kostnader hyrd lokal  

Detta är inte ett konto som ingår i nationens budget. Den fanns dock inget annat lämpligt konto för 

den hyra som nationen betalade för Universitetshusets aula under jubileet (för högtidslandskap).  

 

6310 – Halta Lejon  

Jag har tagit med detta konto här endast för att kommentera att den ovanligt höga summan under 

detta år är på grund av inköpet av jubileumsutgåvan av Halta Lejon som gavs ut under 

jubileumshelgen.  

 


