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Styrelsen f"r S"dert"rns h"gskolas Studentk!r f!r h rmed avge !rsredovisning f"r r kenskaps!ret
2020-07-01 - 2021-06-30.
 
 
#rsredovisningen  r uppr ttad i svenska kronor, SEK. Om inte annat s rskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser f"reg!ende !r.
 
 

F!rvaltningsber#ttelse
 
 
Verksamheten
 
Information om verksamheten
S"derS - S"dert"rns h"gskolas studentk!r  r en demokratiskt och obunden ideell f"rening som har till
 ndam!l att fr mja medlemmarnas studier och vad d rmed  ger sammanhang. Speciellt skall S"derS -
S"dert"rns h"gskolas studentk!r tillvarata, fr mja och bevaka medlemmarnas intressen, fr mst vad g ller
utbildnings- och sociala fr!gor. Utbildningsbevakningen ska rikta sig till alla studenter vid S"dert"rns
h"gskola. S"derS - S"dert"rns h"gskolas studentk!r ska tillhandah!lla social service till sina medlemmar
och verka f"r ett gott kamratskap mellan dessa.
 
 
F"reningen har sitt s te i Huddinge. 
 
V sentliga h ndelser under r kenskaps!ret
 
Nedst ngningen av Sveriges h"gskolor p! grund av coronapandemin har haft stor inverkan p! S"ders
S"dert"rns H"gskolas Studentk!r. F"reningen har h!llit sin k!rlokal, och till den sin kopplade
andrahandsbokhandel, st ngd, med undantag f"r n!gra m!nader under h"sten 2020. Detta har resulterat i
minskade int kter fr!n andrahandsbokhandeln. Det har heller inte g!tt att genomf"ra event med
biljettf"rs ljning vilket ocks! f!tt minskade int kter till f"ljd.
 
Medlemsantalet har g!tt ned under verksamhets!ret p! grund av att kontaktytorna med potentiella
medlemmar har blivit f rre.
 
Verksamhets!rets semesterl"neskuld  r en post som delvis  r en r ttelse fr!n tidigare !r d! detta inte har
tagits upp i !rsbokslutet tidigare och som  r !tg rdat i !rets bokslut och det finns d rmed en bristande
j mf"rbarhet mot fg !r. 
 
Fler"rs!versikt (Tkr) 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18  
Nettooms ttning 268 484 360 438  
Resultat efter finansiella poster -230 -572 -1 021 177  
Soliditet (%) 63,0 67,9 90,6 96,5  
      

F"reningens resultat och st llning i "vrigt framg!r av efterf"ljande resultat- och balansr kning med noter.
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Resultatr#kning Not 2020-07-01
-2021-06-30

2019-07-01
-2020-06-30  

 

F"reningens resultat och st llning i "vrigt framg!r av efterf"ljande resultat- och balansr kning med noter.

Verksamhetens int#kter      
Medlemsavgifter  266 994  456 579  
Bidrag  4 099 400  3 717 670  
Nettooms ttning  1 409  27 474  
Summa f!reningens int#kter  4 367 803  4 201 723  
      
Verksamhetens kostnader      
Handelsvaror  -11 470  -190 953  
$vriga externa kostnader  -1 875 710  -2 150 313  
Personal- samt kostnader f"r arvodering av studenter 2 -2 764 009  -2 548 532  
Av- och nedskrivningar  -2 389  -9 388  
$vriga r"relsekostnader  -9  0  
Summa verksamhetens kostnader  -4 653 587  -4 899 186  
Verksamhetsresultat  -285 784  -697 463  
      
Finansiella poster      
$vriga r nteint kter och liknande resultatposter  107 042  128 574  
Nedskrivningar av finansiella anl ggningstillg!ngar och
kortfristiga placeringar  -50 232  -2 785  
R ntekostnader och liknande resultatposter  -677  -335  
Summa finansiella poster  56 133  125 454  
Resultat efter finansiella poster  -229 651  -572 009  
      
Resultat f!re skatt  -229 651  -572 009  
      
 rets resultat  -229 650  -572 009  
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Balansr#kning Not 2021-06-30 2020-06-30  
 

TILLG NGAR      
      
Anl#ggningstillg"ngar      
      
Materiella anl ggningstillg!ngar      
Inventarier 3 6 158  8 547  
      
Finansiella anl ggningstillg!ngar      
Andelar i koncernf"retag 4, 5 159 009  159 009  
Summa anl#ggningstillg"ngar  165 167  167 556  
      
Oms#ttningstillg"ngar      
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  1 800 000  6 500  
$vriga fordringar  77 612  8 158  
F"rutbetalda kostnader och upplupna int kter  73 080  66 798  
Summa kortfristiga fordringar  1 950 692  81 456  
      
Kortfristiga placeringar      
$vriga kortfristiga placeringar  3 674 276  3 772 540  
      
Kassa och bank      
Kassa och bank  353 989  2 042 636  
Summa oms#ttningstillg"ngar  5 978 957  5 896 632  
      
SUMMA TILLG NGAR  6 144 124  6 064 188  
      
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital 6     
Balanserat resultat  142 045  714 054  
Fonder  3 956 265  3 977 065  
#rets resultat  -229 650  -572 009  
Eget kapital vid r#kenskaps"rets slut  3 868 660  4 119 110  
      
Kortfristiga skulder      
Leverant"rsskulder  57 251  2 777  
Skatteskulder  35 272  15 759  
$vriga skulder  80 087  65 542  
Upplupna kostnader och f"rutbetalda int kter  2 102 854  1 861 000  
Summa kortfristiga skulder  2 275 464  1 945 078  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  6 144 124  6 064 188  
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Noter
 
Not 1 Redovisnings- och v#rderingsprinciper
 
#rsredovisningen  r uppr ttad i enlighet med !rsredovisningslagen och Bokf"ringsn mndens allm nna
r!d (BFNAR 2016:10) om !rsredovisning i mindre f"retag. 
 
 
Anl#ggningstillg"ngar
Till mpade avskrivningstider:
 
Inventarier, verktyg och installationer 3-5 !r  
   

 
Not 2 Medelantalet anst#llda
 2020-07-01 2019-07-01  
 -2021-06-30 -2020-06-30  
    
Medelantalet anst llda 5 6  
    

 
Not 3 Inventarier, verktyg och installationer
 2021-06-30 2020-06-30  
    
Ing!ende anskaffningsv rden 467 831 459 620  
Ink"p 0 8 211  
Utg"ende ackumulerade anskaffningsv#rden 467 831 467 831  
    
    
Netto anskaffningsv#rde 467 831 467 831  
    
Ing!ende avskrivningar -459 284 -449 896  
#rets avskrivningar -2 389 -9 388  
Utg"ende ackumulerade avskrivningar -461 673 -459 284  
    
Utg"ende redovisat v#rde 6 158 8 547  
    

 
Not 4 Andelar i koncernf!retag
 2021-06-30 2020-06-30  
    
Ing!ende anskaffningsv rden 487 000 487 000  
L mnat aktie gartillskott 50 000 0  
Utg"ende ackumulerade anskaffningsv#rden 537 000 487 000  
    
Ing!ende nedskrivningar -327 991 -327 991  
#rets nedskrivningar -50 000 0  
Utg"ende ackumulerade nedskrivningar -377 991 -327 991  
    
Utg"ende redovisat v#rde 159 009 159 009  
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Utg"ende redovisat v#rde 159 009 159 009  

    
 
Not 5 Specifikation andelar i koncernf!retag
      
 
Namn

Kapital-
andel

R!str#tts-
andel

Antal
andelar

Bokf!rt
v#rde  

S"derS pub och fest AB 100% 100% 1 000 159 009  
    159 009  
      
 Org.nr S#te Eget kapital Resultat  
S"derS pub och fest AB 556810-8004 Huddinge 206 684 -110 565  
      
      
      

 
Not 6 F!r#ndring i eget kapital
 K"rlokal- Aktivitets- Balanserad  rets Totalt eget

 fond fond
vinsteller

f!rlust resultat kapital
Belopp vid !rets ing!ng 993 741 2 983 324 714 054 -572 009 4 119 110
Beviljade anslag fr!n
fonder  -20 800   -20 800
Balanseras i ny r kning   -572 009 572 009 0
    -229 650 -229 650
Belopp vid "rets
utg"ng 993 741 2 962 524 142 045 -229 650 3 868 660
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Not 7 V#sentliga h#ndelser efter r#kenskaps"rets slut
Under h"sten har h"gskolan stegvis "ppnat upp och studenterna b"rjar !terv nda till studier p! plats.�
Dock  r det l!ngt ifr!n "som vanligt". M!nga delar av S"derS har tappat fart under perioden med�
pandemin och det kommer kr vas tid att vara tillbaka p! den niv!n vi vill vara med till exempel�
andrahandsbokhandeln och event som arrangeras.

Huddinge GHQ�GDJ�VRP�IUDPJnU�DY�YnU�HOHNWURQLVND�XQGHUVNULIW

Iryna Hauska Adam Maquard
Ordf"rande Vice ordf"rande

Amanda Jona Andreas Tingl"f

Rebecka Nyman Hedwig Gordon

Ismail Koje Sharifur Rahman

V!r revisionsber ttelse har l mnats�GHQ�GDJ�VRP�IUDPJnU�DY�YnU�HOHNWURQLVND�XQGHUVNULIW         

$hrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Christian Lamrin 
Auktoriserad revisor 
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