
Senast uppdaterad 2021-08-17 

EKONOMIENHETEN 

Checklista T2 2021 – uppföljning av redovisningen 
Avser period: T2  Ansvarsställe(n): 

Institution/enhet:  

Checklista utförd och sammanställd av: 

Kontroller och arbetsmoment i denna checklista ska utföras för att säkerställa en rättvisande redovisning. 
Checklistan ska gälla för hela institutionen/enheten. Om inget annat anges ska kontroller och eventuella 
åtgärder vara utförda senast vid datum för inlämning av checklistan. 

Ifylld checklista lämnas in till ekonomienheten senast 16/9 via samarbetsverktyget SharePoint. Notera att 
även arbetsmomenten i den månadsvisa checklistan ska utföras per T2, men endast den tertialvisa 
checklistan ska lämnas in till ekonomienheten. Döp checklistan till Axxxx checklista T2 – där xxxx är 
ansvar/ansvarsintervall, t ex A9151 checklista T2.  

Institutionerna ska dokumentera de kontroller som utförs enligt checklistan. Varje kontroll markeras med 
Åtgärdad (innebär att kontrollen är utförd och eventuella åtgärder är vidtagna) eller Ej åtgärdad (kontroll 
utförd men eventuella åtgärder är ännu inte vidtagna). Om en kontroll ej är tillämplig, kommentera endast 
”Ej tillämplig” på den aktuella kontrollen. 

Anvisningar till aktiviteterna i checklistan är länkade i tabellen nedan. 

Periodicitet Aktivitet Åtgärdad 
Ej 

åtgärdad Kommentar (kontroller markerade som Ej åtgärdad 
ska alltid kommenteras) 

Kund 

Brytdatum 6/9 
Inkomster bokförda på motpart 
K80 Tillfällig kund 

Brytdatum 6/9 Kontroll av kreditfakturor 

Leverantör 

Brytdatum 6/9 Kontroll av förfallna 
ankomstregistrerade fakturor 

Anläggningar 

Brytdatum 6/9 Kontroll av 
anläggningsregistret 
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31/10 
 

 
Inventering 

   

Periodiseringar 
 
 
 

   

 
Brytdatum 6/9 
 

 
Periodisering av utgifter  

   

 
Brytdatum 6/9 
 

 
Periodisering av inkomster 

   

Externa medel 
 

    

 
Brytdatum 6/9 

Samfinansiering enligt 
kostnadsmetoden 

   

 
T2 

Maskinell samfinansiering i 
första hand 

   

 
T2 
 

 
Analys av externa projekt 

   

 
T2 

Kontraktsuppgifter registrerade 
i EKO 

   

 
T2 

Åtgärda gamla fakturor och 
rekvisitioner i EKO 

   

Övrigt 
 

    

 
Brytdatum 6/9 

Kostnadstäckning för 
lönebidragsfinansierad 
personal 

   

 
7/9 - 8/9 kl 12.00 

 
Nollställning av 
stödverksamhet 

      

 
T2 

 
Lagerinventering 

   

Specifikationer 
 

    

 
16/9 

 
Specifikation av balanskonton 

   

 
16/9 

Specifikation av upplupna 
intäkter och oförbrukade medel 
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Anvisningar för aktiviteter 

Kund 
 

Inkomster bokförda på motpart K80 Tillfällig kund 
Motpart K80 - Tillfällig kund, kan användas vid kontering av små belopp från "enstaka" 
bidragsgivare om givaren inte finns registrerad. Vid inkomstbelopp överstigande 20 000 kr ska 
kunden/givaren alltid finnas upplagd i kundregistret, och alla inkomster över 20 000 kr där K80 
använts ska omföras till rätt motpart.  

Poster bokförda med motpart K80 söks fram via rapporten Större inkomster motpart K80 i 
AGRESSO, se nedan: 

Det går att begränsa utfallet i rapporten på belopp. Omföringen 
av verifikationens kreditpost ska göras endast när det gäller 
motparten. Vid omföringen kan rätt motpartsvärde sökas 
genom att markören placeras i motpartsfältet i 
konteringssträngen, tryck F7 Fälthjälp, skriv *namn/del av 
namn på kunden* i beskrivningsfältet, tryck F7 Sök. Välj det 
motpartsvärde som börjar med K (kund) genom att 
dubbelklicka på det. 

 

 

 
Har ekonomienheten konterat på konto 25995 och med motpart K80, ska 
inkomstkonteringen omföras genom att debitera konto 25995 och motpart K80 och 
kreditera aktuellt bidragskonto och verksamhet samt korrekt motpart (bidragsgivare). 
 

 

 Tillbaka till checklistan 
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Kontroll av kreditfakturor 
Om en kreditfaktura har legat outnyttjad längre än 3 månader, kontakta kunden och fråga om vi skall 
betala ut pengarna.  

Kreditfakturor per ansvar söks fram i rapporten Åldersfördelat kundsaldo i AGRESSO, se nedan: 
Ange aktuellt ansvar och tryck OK. De belopp som är röda är 
kreditbelopp.  
 
Om det finns både en debetfaktura och en kreditfaktura på samma 
belopp, kontakta kunden och fråga om posterna ligger öppna hos 
dem. Observera att det är viktigt att kontrollera med kunden, 
för att säkerställa att vi hanterar fakturorna på samma sätt.  

 

 

 

• Om fakturorna är stängda hos kund, kan posterna kvittas hos oss. Se lathund  
3. Kvittning av debet- och kreditfaktura under AGRESSO – manualer och lathundar /4 
Kundreskontra 
 

• Om fakturorna ligger öppna hos kunden, be dem betala sin faktura samt utnyttja krediten. 
Ekonomienheten kommer att stänga fakturorna när betalningen samt nyttjandet av krediten 
kommer in.  
 

• Om kunden vill ha pengarna utbetalda, se lathund 4.Utbetalning av kreditfaktura till kund 
under AGRESSO – manualer och lathundar /4 Kundreskontra 
 

Tillbaka till checklistan 

 

Leverantör 

Kontroll av förfallna ankomstregistrerade fakturor 
Fakturor som inte har attesterats i tid och därmed inte blivit betalda innebär dels extra arbete dels stora 
kostnader för universitetet. Vi arbetar därför kontinuerligt med att försöka undvika dessa krav och 
kravkostnader.  

Sök fram rapporten Förfallna fakturor i arbetsflöde IIN i AGRESSO, se nedan: 

Fyll i aktuellt ansvar och klicka på OK. 

Klicka på en faktura för att få upp arbetsflödet. Där kan 
du se hos vem och i vilket atteststeg fakturan ligger. 
Påminn användaren att attestera fakturan och förklara i 
checklistan varför de förfallit.  

 

Tillbaka till checklistan 

 

 

https://medarbetarportalen.gu.se/ekonomi/lathundar-och-manualer/agresso_manualer_och_lathundar/
https://medarbetarportalen.gu.se/ekonomi/lathundar-och-manualer/agresso_manualer_och_lathundar/
https://medarbetarportalen.gu.se/ekonomi/lathundar-och-manualer/agresso_manualer_och_lathundar/
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Anläggningar  

Kontroll av anläggningsregistret 
Beloppsgränsen för aktivering av anläggningstillgång är 30 000 kr exkl. moms. För anläggningar 
skapade senast 2018-12-31 gällde beloppsgränsen 20 000 kr. Beloppsgränsen avser anskaffningsvärde 
per huvudanläggning. En enskild anläggning kan ha ett anskaffningsvärde som understiger 30 000 kr, 
men tillhöra en huvudanläggning som har ett totalbelopp som överstiger gränsvärdet. Det ska löpande 
kontrolleras att beloppsgränsen efterlevs.  

Sök fram rapporten Huvudanl under gränsvärde i AGRESSO, se nedan: 

T o m period ska vara perioden som följs upp, dvs 202108 
för T2 2021 osv. Ange aktuellt ansvarsställe i ägaransvar 
från och ägaransvar till.  

Klicka på F12 eller  och ta fram rapporten under 
”Underhåll beställda rapporter”.  

Rapporten visar aktiverade anläggningar summerade per 
huvudanläggning, där huvudanläggningens 
anskaffningsvärde understiger 30 000 kr. I rapporten 
framgår totalt anskaffningsvärde samt kvarstående belopp 
att skrivas av. Poster med för låga belopp som registrerats 
på anläggningskonto 10001 (anläggningsgrupper som 
börjar på 1) ska rättas genom att omföras till 
kostnadskonto (oftast i kontogrupp 56*). OBS! Innan 
omföring ska göras, ska ställning tas till ev. 
tillkommande kostnader till huvudanläggningen. Det 
är det totala anskaffningsvärdet som ska korrigeras. 

Av kreditposten som omföringen genererar på konto 10001 görs kredittillägg på den felaktiga 
anläggningen. Se lathund Registrera tillägg under AGRESSO – manualer och lathundar/3 
Anläggningsreskontra. 

Avskrivningar som tidigare belastat konto 69* kommer automatiskt att krediteras vid nästkommande 
avskrivningskörning. Observera att rättelse enligt ovan inte görs för tidigare räkenskapsår, förutsatt att 
beloppet inte är av väsentlig betydelse för universitetet som helhet. 

Det kan även finnas inköp av utrustning/inventarier som inte borde aktiveras. Detta kontrolleras i 
Skapa anläggningar från fakturor i AGRESSO, se sökväg nedan: 

Poster som inte uppfyller kriterierna för 
anläggningstillgång, rättas genom omföring mellan 
anläggningskonto och kostnadskonto enligt ovan. 
Eftersom ekonomienheten behöver matcha bort kredit- 
och debetposterna i Skapa anläggningar från fakturor 
ska korrigeringen anmälas till ekonomisupporten- 
ange ansvar, verifikationsnummer samt belopp. 

Korttidsinventarier som inte uppfyller kriterierna för 
anläggningstillgång men som bedöms vara 
stöldbegärliga bokförs antingen på konto 5610 (minst 
500 EUR och under 30 000 kr per styck) eller på konto 
5660 (under 500 EUR) för att registreras i 
anläggningsregistret. 

För ytterligare information kring anläggningar, se Redovisa anläggningstillgångar  

https://medarbetarportalen.gu.se/ekonomi/lathundar-och-manualer/agresso_manualer_och_lathundar/
https://medarbetarportalen.gu.se/ekonomi/lathundar-och-manualer/agresso_manualer_och_lathundar/
https://medarbetarportalen.gu.se/ekonomi/redovisa/redovisaanlaggningstillgangar/
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Tillbaka till checklistan 

 Inventering 
Inventering av anläggningstillgångar ska göras kontinuerligt. Prefekt/motsv ska utse en 
inventeringsförrättare, blanketten Beslut avseende inventeringsförrättare ska fyllas i och signeras. 
Blanketten laddas ner här. Om det sedan tidigare finns ett beslut som fortfarande gäller ska kopia av 
detta bifogas inventeringsprotokollet. 

Den 31 oktober är sista dag för inlämning av 2021 års inventeringsunderlag till ekonomienheten. Det 
går dock utmärkt att genomföra inventeringen tidigare under året om institutionen/enheten föredrar 
det. Undertecknade underlag, dvs inventeringsprotokoll och beslut avseende inventeringsförrättare, 
sparas tillsammans som en Pdf-fil som benämns med A och aktuellt ansvar eller ansvarsintervall, t.ex. 
”A1100” eller ”A1100-1199” (för flera ansvar i obruten följd). För inventering som genomförs under 
VT2021 laddas Pdf-filen upp i samarbetsverktyget SharePoint Inventering 2021 protokoll och beslut 
invförrättare.  

Inventeringsprotokoll och beslut om inventeringsförrättare arkiveras i original enligt gällande 
föreskrifter på institutionen/enheten. 

Observera att underlag om avregistrering/utrangering under året ska skickas löpande till 
ekonomisupporten så snart en anläggning/inventarie behöver utrangeras eller har sålts.  

Sök fram rapporten Inventeringsprotokoll i AGRESSO, se nedan: 

Varje post/anläggning ska kontrolleras, bockas av, 
kommenteras och signeras. Inventeringsprotokollet kan 
sparas i Excel och noteringarna kan göras i Excel-
dokumentet. Inventeringsprotokollet skrivs sedan ut och 
undertecknas av inventeringsförrättare och prefekt/motsv. 

För mer information, se Inventera anläggningar och 
inventarier 

Tillbaka till checklistan 

https://medarbetarportalen.gu.se/blanketter/ekonomi/
https://medarbetarportalen.gu.se/ekonomi/redovisa/redovisaanlaggningstillgangar/inventera/
https://medarbetarportalen.gu.se/ekonomi/redovisa/redovisaanlaggningstillgangar/inventera/
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Periodiseringar 

Periodisering av utgifter  
Periodisering av utgifter är en grundläggande princip inom redovisning som innebär att utgifter ska 
kostnadsföras under den period då den underliggande resursen förbrukas. Utgifter som uppgår till 
minst 100 000 kr ska periodiseras om de inte blivit bokförda i rätt period. Periodisering ska ske 
löpande men absolut minst vid T1, T2, november och i bokslutet.  

I statlig redovisning bokförs inte periodiseringar på det ordinarie kostnadskontot utan på specifika 
periodiseringskonton. Dessa konton slutar på -9 och ligger i anslutning till respektive kostnadskonto. 
Vilket balanskonto som ska användas beror på om det är en statlig motpart eller inte och om 
periodiseringen avser förutbetalda kostnader eller upplupna kostnader: 

Förutbetalda kostnader - faktura som erhållits och registrerats under perioden som en utgift, men 
som avser vara/tjänst som kommer att levereras senare, dvs. kostnaden ska ej belasta aktuell period. 
En förutbetald kostnad bokförs i kredit på specifikt periodiseringskonto (slutar på 9) och i debet på 
något av följande balanskonton, beroende på vad kostnaden avser:  
 
16111 Förutbetalda hyreskostnader, statliga 
16112 Förutbetalda hyreskostnader, ej statliga 
16132 Förutbetalda leasingkostnader, ej statliga 
16161 Förutbetalda försäkringskostnader, statliga 
16162 Förutbetalda försäkringskostnader, ej statliga 
16191 Övriga förutbetalda kostnader, statliga 
16192 Övriga förutbetalda kostnader, ej statliga 
 
Upplupna kostnader - vara/tjänst som levererats under perioden eller tidigare och där ingen utgift 
bokförts under samma period. En upplupen kostnad bokförs i debet på ett specifikt 
periodiseringskonto (slutar på 9) och krediteras på något av följande balanskonton:  

2717 Upplupna kostnader Chalmers 
2718 Övriga upplupna kostnader, statliga 
2719 Övriga upplupna kostnader, ej statliga 

Reversering av den upplupna kostnaden görs i den efterföljande period när utgiften bokförs. 
Reversering av den förutbetalda kostnaden görs också i efterföljande period.  
 
För ytterligare information om periodiseringar, se Periodisering av utgifter 
och inkomster. 
 

Tillbaka till checklistan 

  

https://medarbetarportalen.gu.se/ekonomi/redovisa/periodiseringar/
https://medarbetarportalen.gu.se/ekonomi/redovisa/periodiseringar/
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Periodisering av inkomster  
Periodisering av inkomster är en grundläggande princip inom redovisning som innebär att inkomster 
ska tas upp som intäkter under den period då de faktiskt intjänas, även om betalningen i praktiken 
genomförs under en annan period. Inkomster som uppgår till minst 100 000 kr ska periodiseras om de 
inte blivit bokförda i rätt period. Periodisering ska ske löpande men absolut minst vid T1, T2, 
november och i bokslutet.  

I statlig redovisning bokförs inte periodiseringar på det ordinarie intäktskontot utan på specifika 
periodiseringskonton. Dessa konton slutar på -9 och ligger i anslutning till respektive intäktskonto. 
Vilket balanskonto som ska användas beror på om vad intäkten avser och om det är en statlig motpart 
eller inte. Observera att periodisering av bidragsintäkter bokförs på särskilda periodiseringskonton 
enligt nedan. 

Förutbetalda bidragsintäkter - har intäkt från bidragsgivaren bokförts under perioden, men bidraget 
är avsett att användas nästa period, är det en förutbetald bidragsintäkt. Det bokförs då i debet på det 
specifika periodiseringskontot för aktuellt bidrag, konto 3599, 3699 eller 37999 och i kredit på något 
av följande balanskonton beroende på om det är en statlig motpart eller inte: 
 
27781 Förutbetalda bidragsintäkter, statliga, manuell periodisering 
27782 Förutbetalda bidragsintäkter, ej statliga, manuell periodisering 

Upplupna bidragsintäkter - avtalade bidragsintäkter som tillhör aktuell period, men ännu inte är 
inbetalda och bokförda, avser en upplupen bidragsintäkt. Den bokförs då i kredit på det specifika 
periodiseringskontot för aktuellt bidrag, konto 3599, 3699 eller 37999, och i debet på något av 
följande balanskonton beroende på om det är en statlig motpart eller inte: 
 
16377 Upplupna bidragsintäkter, Chalmers 
16781 Upplupna bidragsintäkter, statliga, manuell periodisering 
16782 Upplupna bidragsintäkter, ej statliga, manuell periodisering 

Förutbetalda intäkter (uppdrag/avgifter) 

Har inkomst eller en kundfaktura bokförts för en vara eller tjänst som ännu inte har levererats till 
kunden avser det en förutbetald intäkt. Den bokförs då i debet på det specifika periodiseringskontot 
för aktuell intäkt 3**9 eller 3***9 och i kredit på något av följande balanskonton beroende på vad 
intäkten avser och om det är statlig motpart eller inte: 
 
2771 Förutbetalda hyresintäkter, statliga 
2772 Förutbetalda hyresintäkter, ej statliga 
27791 Övriga förutbetalda intäkter, statliga 
27792 Övriga förutbetalda intäkter, ej statliga 

Upplupna intäkter (uppdrag/avgifter) 

Har en vara eller tjänst levererats till kund under perioden men fakturan eller inkomsten ännu inte är 
bokförd avser det en upplupen intäkt. Den bokförs då i kredit på det specifika periodiseringskontot för 
aktuell intäkt, 3**9 eller 3***9 och i debet på något av följande balanskonton beroende på om det är 
en statlig motpart eller inte: 
16791 Övriga upplupna intäkter, statliga 
16792 Övriga upplupna intäkter, ej statliga 
16793 Övriga upplupna intäkter Chalmers (integrerade institutioner) 

Reversering av den upplupna intäkten görs i efterföljande period när kundfakturan ställs ut. 
Reversering av den förutbetalda intäkten görs också i efterföljande period.  

För ytterligare information om periodiseringar, se Periodisering av utgifter 
och inkomster. 
 

                                                                                   Tillbaka till checklistan 

https://medarbetarportalen.gu.se/ekonomi/redovisa/periodiseringar/
https://medarbetarportalen.gu.se/ekonomi/redovisa/periodiseringar/
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Externa medel 

Samfinansiering enligt kostnadsmetoden 
Samfinansiering ska ske enligt kostnadsmetoden för alla bidragsprojekt som startats senare än 201512 
och som har beviljats samfinansiering. Kostnadsmetoden för samfinansiering innebär att 
samfinansieringen ska ske löpande månadsvis i takt med att kostnader uppstår i projektet. Detta 
gäller även strategisk samfinansiering, i de fall där medel för samfinansiering flyttas från 
anslagsverksamheten som får samfinansieringen i 12e delar till en enskild bidragsverksamhet. 

Samfinansiering enligt kostnadsmetoden ska bokföras på konto 340751 i kredit på 
bidragsverksamheten som ska få intäkten från samfinansieringen och 570751 i debet från 
verksamheten som ska ta kostnaden för samfinansieringen.  

Kontrollera att inga verksamheter på ert ansvar har samfinansierats med fel konto i rapporten Kontroll 
samfinansiering ej kostnadsmetoden i AGRESSO, se sökväg nedan; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyll i aktuellt ansvar och tryck ok.  

Rapporten visar alla bidragsprojekt som startade efter 201512 och där samfinansiering har bokförts 
med konto 34075, dvs med intäktsmetodens konto, under innevarande år. Felaktiga verifikationer för 
innevarande år behöver korrigeras så att de är bokförda med kontot för kostnadsmetoden, 340751. 
Även kostnadskontot för samfinansieringen ska korrigeras, från 57075 till 570751. Detta ska 
korrigeras via en omföring eller en omkontering i AGRESSO. 

Tillbaka till checklistan 

Maskinell samfinansiering i första hand 
För att erhålla en så korrekt redovisning som möjligt och uppnå en parallell förbrukning av 
verksamhetens kostnader behöver samfinansiering av bidrag ske löpande. För att underlätta denna 
hantering finns sedan tidigare systemstöd i AGRESSO för maskinell samfinansiering, dessutom sedan 
2019 med val ifrån vilken verksamhet samfinansieringen ska ske. Vi uppmanar nu därför alla som 
arbetar med bidragsverksamheter som behöver samfinansieras att använda den maskinella 
samfinansieringen i första hand.  
 
Maskinell samfinansiering innebär att samfinansiering triggas automatiskt i projektet utifrån bokförda 
kostnader i projektet, enligt beviljad procentsats för samfinansiering. Det finns flera typer av maskinell 
samfinansiering, beroende på vilka typer av kostnader som samfinansieras. Maskinell samfinansiering 
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läggs upp i AGRESSO av institutionen (med undantag för EU och NIH-projekt vilka administreras av 
FIK). Maskinell samfinansiering underlättar er administration av beviljad samfinansiering, men tänk 
på att ha en rutin för uppföljning av samfinansieringen under året. Vid upplägg av maskinell 
samfinansiering rekommenderar vi att ifyllda blanketter för uträkning av procentsatsen för 
samfinansiering bifogas kontraktet i EKO för att underlätta uppföljningen. 

Aktuella blanketter för uträkning av procentsats för samfinansiering  
 
Blankett: Maskinell samfinansiering – beräkning av procentsats indirekta kostnader och 
lokalkostnader (laddas ned via blankettarkivet) 
 
Blankett: Maskinell samfinansiering – beräkning av procentsats direkta och indirekta kostnader 
(laddas ned via blankettarkivet) 

Lathund Maskinell samfinansiering bidragsprojekt finns under AGRESSO – manualer och lathundar 
/6 Gemensamt  

Tillbaka till checklistan 

Analys av externa projekt 
En mer utförlig analys av externa projekt ska göras för samtliga bidrags- och uppdragsprojekt som 
finns på aktuellt ansvar. Samtliga projekt i rapporten Analys projekt ska analyseras utifrån 
punkterna nedan. Projekt som behöver åtgärdas ska kommenteras på rapporten eller på bilaga till 
rapporten och åtgärdas så snart som möjligt. Den färdiga rapporten inklusive eventuell bilaga ska 
signeras av prefekt och sparas på institutionen. Signerad rapport ska finnas tillgänglig på begäran. 
OBS att uppföljning av projekten endast kan göras efter avslutskörningen för perioden, dvs f o m 
datum för rapportuttag i varje bokslut, se tidplanen för aktuella datum. 

Utgå från rapporten Analys projekt utan 0-saldo i AGRESSO, som söks fram enligt nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://one-lnk.com/x1e7UDsqDuof7FOLr4JKugGKebgJnuYXzUNpVHOP3-KIZqvfx3DQlz9aHFpO5gf0M0sTbs-gEkwcgJO-TcECh_UUg/x1e316EC0Tb1nI2wnuTepSekMEFaEM2NgBS7xvhQhAp8jETC0VbzuF0lK27linA4X-0CLXX4Psgcu_UTvu71gKUAwoz4w6Wd9xty3GhdWYVAGJ8AoIJ_Hx_WJjVJILMViNEaPRhKqi9huj3rcXLZG1kiDj7y9Q7sm5wD1iNhMcAwho/
https://one-lnk.com/x1e7UDsqDuof7FOLr4JKugGKebgJnuYXzUNpVHOP3-KIZqvfx3DQlz9aHFpO5gf0M0sTbs-gEkwcgJO-TcECh_UUg/x1e316EC0Tb1nI2wnuTepSekMEFaEM2NgBS7xvhQhAp8jETC0VbzuF0lK27linA4X-0CLXX4Psgcu_UTvu71gKUAwoz4w6Wd9xty3GhdWYVAGJ8AoIJ_Hx_WJjVJILMViNEaPRhKqi9huj3rcXLZG1kiDj7y9Q7sm5wD1iNhMcAwho/
https://medarbetarportalen.gu.se/ekonomi/lathundar-och-manualer/agresso_manualer_och_lathundar/
https://medarbetarportalen.gu.se/ekonomi/lathundar-och-manualer/agresso_manualer_och_lathundar/
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Aktuella värden för Från period, IB-period och Projektslutsdatum är redan förifyllt, Till period ska 
vara perioden som följs upp, dvs 202108 för T2 2021 osv. Ange aktuellt ansvarsställe i Från ansvar 
och Till ansvar. Spara med F12 eller  .  

 

 

 

 

 

 

 

Analysera projekten i rapporten utifrån följande punkter: 

Granskning av projektslut (PSLUT) – Så länge ett projekt pågår sker en periodisering vid varje 
periodavslut. Genom denna periodisering påverkar projekten inte resultatet för institutionen och 
universitetet. Det är först när ett projekt avslutas som kvarvarande över- eller underskott ger ett 
resultat som läggs till andra resultatavräknade verksamheters resultat. I AGRESSO är det datumet för 
projektslut (relationen PSLUT på verksamheten) som styr när projektets resultat förs över till 
resultaträkningen, därför är det viktigt att korrekt PSLUT anges på verksamheten i AGRESSO.  

 
Pslut ska sättas till det datum då projektet anses vara avslutat rent ekonomiskt. Inga fler inbetalningar 
eller utbetalningar förväntas och den slutliga samfinansieringen är bokförd. Datumet för PSLUT 
sammanfaller ofta med finansiärens dispositionsdatum enligt avtal. Observera att en korrigering av 
dispositionsdatum i EKO även måste korrigeras manuellt i AGRESSO och vice versa, då det inte 
finns någon koppling mellan EKO och AGRESSO vad gäller PSLUT. Granska särskilt PSLUT 
innevarande år för att se om det är korrekt eller bör flyttas fram. Orsak till förlängning av PSLUT ska 
alltid kommenteras i rapporten/bilaga. Kontrollera även att det inte kommer med 
anslagsverksamheter eller uppsamlingsverksamheter i rapporten analys projekt – dessa verksamheter 
ska aldrig ha PSLUT.  
Se lathund Upplägg begreppsvärde under AGRESSO – manualer och lathundar /6 Gemensamt för 
vägledning kring att ändra PSLUT på en verksamhet. 
Läs mer om projektslut. 

 
Granskning av statlig % (FPROC) - Värdet i kolumnen statlig % i rapporten anger andel statlig 
finansiering i procent. Vid upplägg av ny verksamhet ska en procentsats anges i fältet FPROC om 
verksamheten finansieras helt eller delvis av statliga medel (baserat på motpart, ej finansiär). 
Kontrollera att uppgiften för statlig % stämmer på verksamheterna i rapporten analys projekt- 
korrigera relationen FPROC på verksamheten i AGRESSO vid behov.  
e lathund Upplägg begreppsvärde under AGRESSO – manualer och lathundar /6 Gemensamt för 
vägledning kring att lägga till/ändra FPROC på en verksamhet. 

 
Analys stora överskott– Ett negativt UB i rapporten innebär att verksamheten har ett överskott. För 
projekt med projektslut innevarande år och med stora överskott ska en bedömning göras om medlen 
kommer att hinna förbrukas eller om en ansökan till finansiären om förlängning av projektet är 
aktuell. 
 
Analys aktuellt underskott – Ett positivt UB i rapporten innebär att verksamheten har ett 
underskott. Underskottet ska ha täckning, dvs inte överstiga det belopp som återstår att 
rekvirera/fakturera enligt avtal i EKO. Om underskottet saknar täckning ska orsak till underskottet 
samt åtgärd anges som kommentar i rapporten/bilaga.  
 
Risk för underskott vid slutdatum - En bedömning av projektens framtida intäkter och kostnader 
ska göras. Eventuell risk för underskott vid slutdatum ska kommenteras i rapporten/bilaga.  
 

https://medarbetarportalen.gu.se/ekonomi/lathundar-och-manualer/agresso_manualer_och_lathundar/
https://medarbetarportalen.gu.se/ekonomi/redovisa/bidragsforskning/periodavslut/
https://medarbetarportalen.gu.se/ekonomi/lathundar-och-manualer/agresso_manualer_och_lathundar/
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Granskning passiva verksamheter  
Om utfall på verksamheten är noll har verksamheten inte haft några transaktioner under året. 
Kontrollera om verksamheten är passiv, och om verksamheten i så fall ska nollställas och medlen 
överföras till annan verksamhet.  
Om pslut har passerat men ett UB kvarstår ska en bedömning göras om verksamheten är aktiv eller 
passiv. Om verksamheten är passiv ska den nollställas och saldot ska överföras till en 
samlingsverksamhet.  
 

Tillbaka till checklistan 

 

Kontraktsuppgifter registrerade i EKO 
Kontraktsuppgifter i EKO vad gäller bidrag och uppdrag ska registreras löpande, minst tertialvis.  
Lathundar och manualer för registrering i EKO hittar du här: EKO – manual och lathundar 
 

Tillbaka till checklistan 

 

Åtgärda gamla fakturor och rekvisitioner i EKO 
Preliminära/godkända/överförda fakturor/rekvisitioner i EKO ska inte vara äldre än 6 månader. Sök 
fram fakturor och rekvisitioner vars faktura-/rekvisitionsdatum har passerat med 6 månader. Se lathund 
Sök preliminär/godkänd/överförd rekvisition eller faktura i EKO under EKO – manual och lathundar/5 
Kontroller enligt checklista. Undersök varför fakturering/rekvirering inte har skett och åtgärda. Om 
fakturering/rekvirering skall ske senare, ändra datum på fakturan/rekvisitionen i EKO och spara.    
 

Tillbaka till checklistan  

Övrigt 

Kostnadstäckning för lönebidragsfinansierad personal 
Bidrag för lönebidragsfinansierad personal bokförs löpande av personalenheten. Ersättningen för LKP 
utgår med 42 % från Arbetsförmedlingen på den lön som de har beslutat. De kompenserar inte för 
löneökningar under den period som avtalet med dem omfattar. Den kostnad som inte täcks av 
Arbetsförmedlingen finansieras av institutionen. För personal som ingår i stödverksamheten sker 
finansieringen som en indirekt kostnad för kärnverksamheten. För personal som är kategoriserad som 
kärnverksamhet måste omföring göras från annan verksamhet till den del som inte täcks av bidraget. 
Vid omföring används kostnadskontot i både debet och kredit. För frågor hänvisas till 
personalenheten. 
 

Tillbaka till checklistan 

Nollställning av stödverksamhet 
Över- och underskott som uppkommer på stödverksamheten (verksamhetsgrupp 3) som helhet ska 
omföras till kärnverksamheten (verksamhetsgrupp 1-2) inom institutionen - nollställning. Omföring 
ska göras vid tertialuppföljning och årsbokslut. Skälet är att periodens resultat vid dessa tidpunkter ska 
redovisas i sin helhet i kärnverksamheten. Läs mer samt ladda ner Rutin och mall för nollställning 
under Nollställa stödverksamheten.  
 

Tillbaka till checklistan 

 

https://medarbetarportalen.gu.se/ekonomi/lathundar-och-manualer/eko+/
https://medarbetarportalen.gu.se/ekonomi/lathundar-och-manualer/eko+/
https://medarbetarportalen.gu.se/ekonomi/lathundar-och-manualer/eko+/
https://medarbetarportalen.gu.se/ekonomi/redovisa/stodverksamhet/nollstalla/
https://medarbetarportalen.gu.se/ekonomi/redovisa/stodverksamhet/nollstalla/
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Lagerinventering 
Uppgifter om inventerat lagervärde ska lämnas till ekonomienheten via samarbetsverktyget SharePoint 
i samband med inlämning av checklistan. Detta gäller för de enheter som har ett varulager för 
försäljning med ett värde överstigande 50 000 kr. Varulager värderas till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och det verkliga värdet vid inventeringstillfället i anslutning till balansdagen. Med 
anskaffningsvärde förstås utgifterna för tillgångens inköp eller tillverkning. Med det verkliga värdet 
avses försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad. 

Tillbaka till checklistan 
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Specifikationer 

Specifikation av balanskonton  
Bokslutsspecifikationer tas fram för att förklara vad som finns bokfört på varje balanskonto. Det 
innebär att man stämmer av vad som ligger bakom varje summa i balansen. Dessa 
bokslutsspecifikationer utgör sedan underlag till bokslutet.  
 
Alla poster som universitetet redovisar på balanskonton vid bokslut ska specificeras i 
bokslutsspecifikationer och saldot på balanskontot ska styrkas med underlag (faktura, rekvisition etc) 
som visar varför beloppet är bokfört på just det kontot. Utdrag från AGRESSO räknas inte som ett 
giltigt underlag. 
 
Specifikationer enligt särskilda mallar ska laddas upp i samarbetsverktyget SharePoint, för 
balanskonton där institutionerna själva bokfört och där saldon finns per ÅÅ0831 och ÅÅ1231.  
Mallar för specifikationerna laddas ner här: Specifikationer balanskonton 2021 
 
För att se vilka balanskonton som behöver specificeras för ansvaret, gå till rapporten  
Spec balanskonton per ansvar o verks i AGRESSO, se nedan:  
 
 

 
Fyll i aktuellt ansvar och periodintervall.  
För T2 anges period 202100-202108.   
För helår anges period 202100-202112.  
Tryck OK och invänta resultatet.  
 
 
 

 
 
 
De konton som dyker upp i rapporten ska specificeras i mallen Specifikationer balanskonton 2021 och 
på separata flikar enligt följande: 
 

Konton Specificeras i flik:  Specifikation avser: 
15* samt 259* Spec av balanskonton Manuella bokningar på t ex kundfordringar, 

leverantörsskulder samt inbetalningar 
16* Spec period av ink  Manuella periodiseringar av upplupna intäkter och 

förutbetalda intäkter 
27* Spec period av utg  Manuella periodiseringar av förutbetalda kostnader och 

upplupna kostnader 
 
En utförlig lathund till hur specifikationerna tas fram - Specifikation av balanskonton vid bokslut – 
finns under AGRESSO – manualer och lathundar /6 Gemensamt  
 
Endast ett konto och ett ansvar (alternativt en obruten följd av ansvar) ska fyllas i på ett och samma 
blad. Vid inlämning ska varje blad samt tillhörande underlag scannas in så att en PDF-fil skapas för 
varje konto och ansvar. Varje fil döps till Axxxx Kxxxxx (A = ansvar, K = konto), t ex A9151 K25995 
och laddas upp som PDF-filer i särskilda mappar i samarbetsverktyget SharePoint enligt instruktioner 
till de som har behörighet till mapparna i samarbetsverktyget SharePoint. 
 
 

Tillbaka till checklistan 

  

https://medarbetarportalen.gu.se/ekonomi/foljaupp/budget/uppfoljningsarbetet/
https://medarbetarportalen.gu.se/ekonomi/foljaupp/budget/uppfoljningsarbetet/
https://medarbetarportalen.gu.se/ekonomi/lathundar-och-manualer/agresso_manualer_och_lathundar/


15 (15) 

 

Specifikation av upplupna intäkter och oförbrukade medel  
Bokslutsspecifikationer tas fram för att förklara vad som finns bokfört på varje balanskonto. Det 
innebär att man stämmer av vad som ligger bakom varje summa i balansen. Dessa 
bokslutsspecifikationer utgör sedan underlag till bokslutet. Pågående bidrags- och uppdragsprojekt 
redovisas antingen som upplupna intäkter eller oförbrukade medel. 
 
Ta fram specifikationen för projekt som tillhör aktuellt ansvar via rapporten BR-spec upplupna och 
oförbrukade medel i AGRESSO, se nedan: 
 

Rapporten utgör specifikation till 
periodiseringsposterna Upplupna intäkter 
och Oförbrukade medel i balansräkningen 
för respektive ansvar och verksamhet.  
 
För att saldot på upplupna intäkter 
respektive oförbrukade medel för 
verksamheterna på ansvaret ska vara korrekt 
så krävs att analyserna i kontrollen Analys 
av externa projekt är utförda och eventuella 
åtgärder är tagna.  
 
Specifikationen ska signeras av prefekt, 
som därmed intygar att kontroller i 
”Analys av externa projekt” är utförda 
och att eventuella korrigeringar är 
åtgärdade.  
 
 
 
 
 
 

 
En kopia av specifikationen laddas upp i samarbetsverktyget SharePoint efter T2 och bokslutet - 
originalet sparas på institutionen.  Döp specifikationen till AXXXX, t ex A9151.  
 

Tillbaka till checklistan 
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