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Uppföljning av ej hanterade leverantörsfakturor i
Lupin vid helårsbokslutet
Till bokslutet 2014 uppmanade vi er att verka för att alla fakturor skulle vara
granskade och attesterade när leverantörsreskontran stängde för 2014. Alla
fakturor som har skickats till myndigheten senast brytdagen som avser 2014 är vi
skyldiga att bokföra under 2014. I Lupin var senaste tidpunkt för detta 13 januari
kl. 18.00.
Önskemål framfördes på Ekonomidagen om att det skulle finnas en rapport för att
underlätta arbetet. Vi tog fram en rapport och den skickades ut dels inför den 31
december för att underlätta arbetet med de fakturor som skulle vara betalda
senast 31 december och dels i två versioner inför stängningen 13 januari.
Effekten vi fick:
Helår 2014 1754 ej hanterade fakturor på totalt 46 mkr
Att jämföra med tidigare år:
Helår 2013 3748 ej hanterade fakturor på totalt 78 mkr
Helår 2012 4038 ej hanterade fakturor på totalt 69 mkr
Leverantörsskulderna i bokslutet minskade från 173 mkr 2013 till 136 mkr 2014
vilket visar att det även gjordes ett gott arbete inför 31 december. En effekt av
detta är förhoppningsvis mindre antal påminnelser och färre dröjsmålsräntor, en
arbetsbesparing för alla.
Vi fick mycket feed-back på rapporten och önskemål om att den skulle publiceras
oftare. På så sätt har du och din institution möjlighet att kontinuerligt under året
verka för en snabbare fakturahantering vilket bäddar för ännu färre ej hanterade
fakturor i bokslutet 2015.
Rapporten per dags datum, 20 februari, hittar du på Ekonomiwebben under För
mitt arbete/Faktura/Leverantörsfaktura. Rapporten kommer hädanefter att läggas
ut varje kvartal.
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Överlåtelse av statens egendom
Vi får inte så sällan frågor om det är möjligt att tillgångar som inte längre används
i verksamheten säljs till personalen eller skänks bort. ESV svarar så här:
”En försäljning kan ske om egendomen inte längre behövs eller om den blivit obrukbar. En

försäljning ska genomföras affärsmässigt. Det gäller även om tillgångarna är avskrivna och
alltså inte har något bokfört värde i balansräkningen. Ett affärsmässigt pris måste sättas
och ni bör kunna motivera er prissättning genom en marknadsvärdering. Detta regleras i
förordningen (1996:1191) om överlåtelse av statens lösa egendom.
Priset till personalen måste alltid motsvara ett marknadsvärde för att den anställde inte ska
förmånsbeskattas (frågor om förmånsbeskattning besvaras av Skatteverket).
Marknadsvärdet måste inkludera moms. En anställd kan ju aldrig köpa en tillgång utan
moms om han/hon köper den från någon annan. Priset till den anställde måste alltså vara
priset inklusive moms motsvarande marknadsvärdet.
Är kostnaderna för att försälja eller utrangera tillgångarna större än marknadsvärdet
(eventuellt försäljningsbelopp) och är alternativet att skänka tillgångarna till en
organisation mer ekonomiskt fördelaktigt bör det alternativ väljas som är billigast för
staten.”

Ordermatchning av beställningar hos Bokus och
Adlibris
Häromveckan skickade vi ett Ekonominytt där du kunde läsa om en ny rutin för
alla som beställer i Lupin. Samtidigt skickades riktade mail till alla
inköpssamordnare och de som beställer i Lupin hos Adlibris och Bokus. Rutinen
innebär att den som beställt själv måste ta hand om sina beställningar som får
statusen ”Ordermatchning krävs”. Detta gäller Bokus och Adlibris när
matchningen inte fungerat. Tidigare har detta skötts av sektionen Ekonomi.
Anledningen till att hanteringen lämnas över till beställaren är att denne är den
som bäst känner till om rätt vara till rätt pris har levererats.
På Ekonomiwebben finns en lathund med instruktioner om hur denna status ska
hanteras. Sprid gärna denna vidare i organisationen. Den kommer även att finnas
på kommande Medarbetarwebben.

Prenumerera på Kompetensportalens nyhetsbrev
Sektionen Ekonomis utbildningar finns på Kompetensportalen. Du vet väl om att
du kan prenumerera på portalens nyhetsbrev? Prenumererar gör du via denna
länk: http://utskick.lu.se/b.aspx?subscribeto=80&ucrc=4FC0F7B4
Vi informerar även om våra utbildningar i våra nyhetsbrev Ekonominytt, Inköpsnytt
samt Budget- och prognosnytt. Sektionen Ekonomis nyhetsbrev kan du
prenumerera på via Ekonomiwebben. Våra utbildningar inom budget och ekonomi
finns också med i kalendariet på Ekonomiwebben. Sprid gärna denna information
till nyanställda kollegor så att de inte missar något utbildningstillfälle.
Utgivet av: Sektionen Ekonomi
Redaktion: infomaster@eken.lu.se
Bild: Johan Persson

På Ekonomiwebben (http://www.ekonomiwebben.lu.se/) finns kontaktuppgifter, information om
rutiner och regler kring ekonomi samt administrativa verktyg.
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