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ÖVERGRIPANDE TIDPLAN FÖR DELÅRSBOKSLUTET PER 30 JUNI 2006
Nedan ges information om några övergripande tidpunkter/hålltider för delårsbokslutet per 30 juni 2006.
Ytterligare information kommer att ges i ett senare Pengaktuellt som kommer att publiceras i slutet av maj
månad.
24 maj

Sista dag för kostnadsställena att registrera anläggningstillgångar anskaffade under
perioden januari--maj 2006.

1 jun

Nollställning sker av tidigare registrerade belopp i per/res-verktyget i den administrativa
portalen. (Kodsträngen är kvar, dock med belopp 0,00)

19 juni

Sista dag för utställande av interndebiteringar avseende första halvåret 2006. Om
osäkerhet föreligger kring exakt belopp gör accontodebitering i juni och slutreglera under
andra halvåret.

28 juni

Utlandsbetalning. Betalningsgodkända före kl 10.00 för att betalningen ska vara
mottagaren tillhanda senast den 30 juni.

28 juni

Svenska bank- och PlusGirobetalningar ska vara betalningsgodkända senast kl 10.00 för
att betalningen ska vara betalningsmottagaren tillhanda senast den 30 juni.
Lämnade bidrag till statliga myndigheter. Sista dag för betalning av bidrag till svenska
statliga myndigheter avseende första halvåret 2006. Bidragsutbetalningar efter detta
datum kommer att redovisas på andra halvåret.

30 juni

Inventering av handkassor.
Sista dag för godkännande av interndebiteringar avseende första halvåret 2006.

5 juli

Inbetalningar gjorda den 30 juni ska finnas bokförda på respektive institutions
utredningskonto.

6 juli

Kortare driftstopp för ränteberäkning av LU:s internränta avseende andra kvartalet 2006.
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7 juli

Sista dag för utställande av externa kundfakturor avseende första halvåret. Där kunden är
en statlig myndighet bör fakturan om möjligt ställas ut senast den 30 juni.
Sista dag för utbokning av inbetalningar från institutionernas utredningskonton.
Sista dag för kostnadsställena att registrera leverantörsfakturor avseende första halvåret
2006.
Sista dag för kostnadsställena att registrera in anläggningstillgångar inköpta under juni.

10 juli

Brytdag för statliga myndigheter. Leverantörsfakturor från statliga myndigheter som
inkommer denna dag attesteras och konteras och faxas till Ekonomienheten för
registrering före kl 13.00.
Specifikation av institutionernas utredningskonton Ekonomienheten tillhanda.

11 juli

Avskrivningarna för period 06 körs.Sista dag för korrigeringar och bokföring i
huvudboken period 06 inklusive manuella utgiftsperiodiseringar.

12 juli

Driftstopp och fördelning av verksamhetsgren 91.

(12)13--17 juli Per/res inkomstperiodisering för institutionerna. Avslutande arbete med att fastställa och
registrera periodiseringsbelopp.
13 juli

Övriga bokslutsspecifikationer Ekonomienheten tillhanda

14 juli

Sista dag för kostnadsställena att registrera intrastatuppgifter för inköp och leveranser
under första halvåret 2006.

18--20 juli

Per/res uppföljning av inkomstperiodiseringarna av områdena.

21-24juli

Bokföring av inkomstperiodiseringar i Orfi.

15 aug

Delårsbokslutet/-rapporten till regeringen.

Bokslutsträffar och information om Elektronisk inköps- och fakturahantering
Bokslutsträffar kommer att arrangeras i månadsskiftet maj/juni. I samband med dessa träffar kommer
projektgruppen för införandet av Elektronisk inköps- och fakturahantering vid LU att informera mera kring
införandet. Tider och platser meddelas senare i vår.

Adress: Lunds Universitet, Ekonomienheten, Box 117, 221 00 LUND
Telefon: 046-2220000, Fax: 046-2224537
Ansvarig utgivare: Ann-Kristin Mattsson
E-post: webmaster@eken.lu.se
Senast uppdaterad 2006-03-21
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