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Kommentarer till bokslutet 20/21 
 

Jag har utfört granskning av bokslutet 2020/2021 vid Göteborgs Nation i Uppsala. Bokslutet avser 

Andre Kurator em. Sondra Gross år vid posten och det är även hon som har upprättat bokslutet i sin 

helhet. 

Enligt min uppfattning ger bokslutet en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Göteborgs 

Nations räkenskaper per den 30 juni 2021 och av dess finansiella resultat för året. Balans- och 

resultaträkning har granskats utan anmärkning. Underlag för relevanta poster har stämts av och 

dokumentationen förvaras hos 2Q. Jag anser att de granskningsunderlag som inhämtats är tillräckliga 

och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Till Styrelsen: 

Denna rapport läses med fördel i samband med de finansiella rapporterna för året. 

Balansräkningen 

Samtliga balanskonton har granskats och har, när möjligt, stämts av mot underlag. En mindre 

korrigering av personalskatt gjordes, som uppstod på grund av felaktiga inställningar i Visma. Detta 

fel kom från Vismas håll och är nu åtgärdat. 

Kundfordringarna på konto 1510 granskades och det kan konstateras att nationen har ett flertal 

större fordringar som med fördel drivs in. Utöver ett antal mindre belopp fanns det vid 

bokslutsdatum fordringar om ca 17tkr fördelat på fyra kunder, tre föreningar samt en tidigare 

kurator, som förfallit.  

Konto 1511 Kundfordringar har ett mindre saldo som inte stämmer, men detta korrigeras i början av 

nästkommande räkenskapsår och justerades därför inte. 

Nationen har ett antal konton (2471, 2473, 2474, 2476, 2477) som avser diverse fonder. Dessa är 

bokförda som kortfristiga skulder till intresseföretag, vilket i detta fall bedöms vara Fastigheten. 

Dessa konton saknar, enligt min genomgång i samråd med Andre Kurator em. Sondra Gross, underlag 

till vad dessa skulder består av. Vid stickprov så visade det sig att vissa av kontona inte har förändrats 

på många år. Dessa skulder förväntas inte krävas in i närtid, men Styrelsen bör i samråd med 2Q 

försöka ta reda på till vem dessa skulder är hänförliga. Om det är så att skulderna är mot Fastigheten 

bör detta speglas i deras räkenskaper och bör därmed gå att reda ut. Sammantaget avser dessa 

poster skulder (och potentiellt kommande utbetalningar) ca 140tkr.  
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Resultaträkningen 

Intäktsminskningen bedöms vara rimlig sett till 2Qs beskrivning av verksamhetens minskade 

omfattning till följd av coronapandemin. Nationens hyresintäkter bedöms vara rimliga, stöden från 

universitetet finns det KK-beslut som styrker och omställningsstöden samt donationsintäkterna har 

stämts av mot underlag och bedömts vara rimliga. 

Kostnader för råvaror och förnödenheter har minskat i proportion till intäkterna, vilket är att 

förvänta. De minskade personalkostnaderna är också rimliga med tanke på det minskade antalet 

släpp. 

 

Till Landskap 

Sammantaget bedöms bokslutet hålla god kvalitet och vara rättvisande. Min rekommendation är att 

landskap fastställer räkenskaperna. 
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