
Kommentar – Göteborgs Nations bokslut för räkenskapsåret 2020/2021   

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

räkenskapsår. Poster som inte skiljer sig från tidigare år på ett märkvärdigt sätt tas inte upp här. 

Siffrorna är tagna från räkenskapsårets sista datum, 2021-06-30.  De siffor som presenteras är för 

enkelhetens skull avrundade till närmsta tusental.  

Det kan påpekas direkt att många avvikande siffror från föregående räkenskapsår beror på att 

nationen halvvägs igenom föregående räkenskapsår var tvungen att vidta ändringar i verksamheten 

på grund av coronapademin.    

 

Nyckeltal 

Nyckeltal 
2020-2021 

2019-2020 2018-2019 
2017-
2018 

2016-
2017 

2015-
2016 

Kassalikviditet 1,69 1,34 1,8 2,41 4,38 1,69 

Balanslikviditet 2,2 1,7 2,07 2,78 4,91 1,84 

Vinstmarginal 3.99 -0,05 -0,01% -10% 4,98% 3,42% 

Resultat(tKr) 49 -126 -29 -299 153 100 

 

Balans 

1411-1418 – Barlager 

Under året har nationen fortsatt följa de riktlinjer för barlagerhanteringen som etablerades under 

verksamhetsåret 16/17. Under sommaren 2021 låg barlagervärdet på ca 35 tkr. Den största del av 

barlagret bestod då av sprit och vin. Inget i lagret ska behöva slängas på grund av utgående datum. 

Vinlagret blev sänkt jämfört med föregående år då vi lyckades sälja nästan allt valborgsbubbel från 

året innan. Då verksamheten gått på sparlåga sedan mitten på mars har vi systematiskt minskat 

värdet i barlagret.  

I mitten av hösten delades redovisningen av RTD och cider upp i cider (1415) och RTD (1418) Detta på 

initiativ av andrekurator för att på ett bättre sätt få en överblick över marginalerna på de olika 

varugrupperna, då denna redovisning tidigare varit felaktig då vi hade ett intäktskonot för RTD men 

inget kostnadskonto. 

1511 Kundfordringar 

1511 låg den 30/06/21 på 9563,40 då en faktura felaktigt utställts på 96,6 kronor istället för 9660 kr. 

detta blev korrigerat under nästkommande bokföringsår. 

2440 – Leverantörsskulder 

Majoriteten av leverantörsskulder är internhyra till fastigheten. 

Kontot har efter kommentar från siffergranskaren börjat stämmas av månadsvis.  

 

Kassa och Bank  



Under året har nationens likvida medel ökat med 162 tKr.  Det beror framförallt på donationerna och 

stöden vi fick i form av omställningsstöd och stöd från universitetet. 

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

Medlen från Alménfonden har ännu inte kunnat flyttas. Dragning har därför gjorts från nationens 

värdefack. Motsvarande har dragits från skuldkontot Alménfonden (2471) i enlighet med tidigare års 

redovisning.  

Allmänt om likviditeten 

Likviditeten är vid årets slut bättre än föregående år. 

Resultat 

Coronasituationen under bokföringsåret har varit väldigt växlande vilket har gjort att verksamheten 

och därmed möjligheten till intäkter har sett väldigt olik ut från månad till månad. Vi har varit 

tvungna att ställa in våra event och de flesta av de planerade uthyrningarna under vissa månader 

men har kunnat ha uthyrningar och restaurangliknande gasquer under andra.  

Resultatkonton som används vid vår löpande verksamhet och därmed påverkats markant av 

coronavåren är 3110-3117, 3131, 3150, 3911, 4010, 4020, 4030, 4031, 4035, 4036, 4040, 4045, 4060, 

4095, 4130, 4150, 4155, 4160, 4731, 6040, 7290, 7292, 7293, 7510. Samtliga är betydligt lägre än vad 

som var planerat och de kommer inte kommenteras vidare om det inte är något särskilt som hänt på 

kontot.  

3110-3117,3015 samt 4010, 4020, 4030, 4031, 4035, 4036, 4040, 4045, 4060 (intäkter/kostnader 

alkohol och mat)  

Marginalerna för året har varierat men ligger generellt sämre än föregående år då vi haft färre 

uthyrningar och inga släpp vilket är tillfällena då vi får bättre marginaler. Vin marginalerna har dock 

förbättrats då vi har sålt fredagsdrinkar med valborgsbubblet. 

 

Samtliga grupper 200701-210630 190701-200630 

Intäkt samtliga 1 071 714 kr 2 137 488 kr 

Kostnad samtliga 682 082 kr 1 200 100 kr 

Vinst samtliga 389 632 kr 937 389 kr 

BRV% samtliga 36% 44% 

 

 
 

 

Varugrupp BRV% 200701-210630 190701-200630 

ÖL 24,4% 30,7% 

VIN 67,7% 48,2% 

CIDER 37,4% 38,3% 

SPRIT 64,3% 67,5% 

MAT 29,7% 37,9% 



 

3131 Intäkt släpp  

Vi kunde inte ha ett enda släpp. 

3221 försäljning gästkort 

Sjönk pga mindre verksamhet på nationer och rekomendationer att inte resa. 

3911 Hyresintäkter  

Hyresintäkterna är betydligt lägre än föregående år då vi nästan inte har kunnat ha någon 

uthyrningsverksamhet.  

4090 - Ljud och Ljus 

På grund att vi inte har haft släpp har nästan inget ljud och ljus behövt hyras. 

4731 Erhållna kassarabatter 

Trots rådande situation har våra ämbetsmän flitigt besökt puben och utnyttjat sina rabatter. 

5010 - Hyra fastigheten  

Kostnaden ligger lägre pga hyresreduktion från fastigheten. 

3500/4500 Intäkter/Kostnader för Vidarefakturering  

Det skiljer 1500 kr mellan 3500 och 4500. Anledningen till det är att det är en faktura där 

leverantörsfakturan ligger på föregående räkenskapsår medan motsvarande kundfordring ligger på 

detta bokföringsåret.  

4110 Kassadifferens  

Kassadifferensen var är på totalt 12,8 tkr vilket är lägre än tidigare året. Vi har ändå löpande arbetat 

med att prata med kassapersonalen och att informera hur viktigt det är att kassan sköts ordentligt. 

Arbetet med att minska kassadifferensen bör fortsätta för nästkommande kuratel också. Jag tycker 

även att ett kopplat kassasystem hade underlättat oerhört.  

Kassadifferensen har inte slagits ut på resultatgrupperna i enlighet med tidigare års praxis då jag inte 

fick reda på detta förrän efter bokslutet var godkänt av revisorn. 

7290 -7293 Personalkostnader 

Alla kostnader har sjunkit på grund av mindre verksamhet. Vaktlöner och DJ-löner är 0 då vi inte hade 

några släpp. 

7589 Försäkringspremie 

Då nationen haft fler anställda tidigare år har vår försäkringspremie höjts.  


