
Bokslutsinformation
SEKTIONEN EKONOMI – 2 DECEMBER 2022 – KL. 10.00



Nedslag i tidplanen

• Fullständig tidplan på Ekonomiwebben

• Datum som visas är sista datum – vänta inte till sista dagen!

Nu är det bokslut!



7 december till sektionen Ekonomi 
• Underlag för utbetalning skattefria ersättningar för personliga utlägg

• Underlag för stipendieutbetalningar

• Påfyllnad/redovisning av handkassor



15 december till statliga kunder
• Fakturera statliga kunder

• Rekvirera bidrag från statliga motparter

• Underlag för vidareförmedlingar/återbetalningar av bidrag



15-16 december anläggningstillgångar
15 dec 
Hantera fakturor för anläggningsinköp med fakturadatum i december (gäller 
lånefinansiering, ej verksamhet 35) 

16 dec 
Anläggningsinköp med anskaffningsdatum t o m december ska vara 
registrerade i Raindance anläggningsregister 

Hantera beslutade utrangeringar i Raindance anläggningsregister

Meddela din fakultetsekonom uppskattat värde av anläggningar som ännu inte 
finns i Lupin/Raindance (annan verksamhet än 35)



30 december upplupen löneökning

Årets lönerevision kommer inte att bli utbetald 2022

Bokförs på aktivitet där den ursprungliga lönekostnaden är bokförd

Stängd aktivitet vid bokföring per 221231: istället aktivitet 990097

Stängd aktivitet vid utbetalning 2023: istället korrekt aktivitet



9 januari till sektionen Ekonomi

Underlag för manuell utgiftsperiodisering

• Fakturor som bokförts 2022 men avser 2023 (kontrollera särskilt 
licenskostnader) 

• Ej fakturerade kostnader som avser 2022

Beloppsgräns 50 000 kr exkl moms



10 januari sista dagen i Lupin
Sprid gärna till alla era Lupinanvändare:

• Alla fakturor där kostnaden ska belasta år 2022 ska vara hanterade och ha 
status Klar senast den 10 januari 18:00. 

• Gå igenom alla fakturor även de som är markerade under utredning.

• Tänkt på att hantera din faktura innan förfallodatum, det är först när fakturan 
har status Klar som den kan skickas till banken för betalningsbevakning!

• Hjälpmedel: Listan - Ej hanterade fakturor



10 januari i reskontrorna
• Fakturera externa icke statliga kunder

• Definitivregistrera anläggningstillgångar 

• Rätta ev felaktigt kostnadsförd anläggningstillgång

• Åtgärda nya och preliminära poster i Kund- och Leverantörsreskontran 
samt i internfaktureringen

• Töm utredningskontot på de sista posterna. Saldo ska var 0.



11 januari i bokföringsportalen

Sista dag att rätta poster i bokföringsportalen i Raindance



12 januari central bokföring
T ex automatisk samfinansiering, påläggsbokföring 
och fördelning av vsh 91



13-17 januari av institutionerna
Slutgranskning av inkomstperiodiseringar

(17 januari efter överenskommelse med din fakultet)



18 januari av fakulteterna

Slutgranskning periodiseringar



18 januari upplupna löner

Preliminärt datum för bokföring på aktivitet 990097 per verksamhet



19-20 januari inkomstperiodiseringar

Central bokföring och kvalitetssäkring av inkomstperiodiseringarna



20 januari resultatavräkning

Resultatavräkning bokförs

Avvakta med rapporter tills ni fått klartecken från sektionen Ekonomi



Bokslutspecifikationer digitalt i 
Raindance

• 18 januari Specificera saldo för vissa balanskonto

• 31 januari Kommentera eventuella utfall i kontroll periodiseringar och 
förfallna kundfakturor

Instruktioner finns på Ekonomiwebben



Forskningsinfrastruktur

• Nytt bemyndigande om att vi får ta betalt för att låta andra använda vår 
forskningsinfrastruktur 

• Särskilda intäktskonto

• Definiera vilka infrastrukturer som detta bemyndigande gäller på Lunds 
universitet - information kommer



Resultatavräkna externa projekt i 
tertial
• Bidrag och uppdrag

• Märkta med R(resultatavräkna)

• Status Önskar avsluta 

• Resultatavräkning kommer att bokföras 

• Projekten får ett bokfört kapital

• Avslut av aktiviteter behöver inte vänta till nästa år.



Vi måste byta bank
• Riksgälden har tecknat avtal med två banker Swedbank och 

Danske Bank

• Inga förändringar av bankkonto för inbetalningar och 
utbetalningar – utländska betalningar kommer att vara kvar i 
Danske Bank och bankgiro-nummer kan behållas men flyttas 
över till annan bank om det skulle bli aktuellt

• Löneutbetalningar ny bank



Ett rättvisande anläggningsregister

• Utrangera efter utförd inventering 

• Inventeringsrapporten ink underskrift = utrangeringsbeslut

• Senast 10 januari



Fri kost - skattepliktig

• 57323 Måltid arbetsmöte 
- Inget momsavdrag, bifoga deltagarförteckning samt upplys 
deltagarna att förmånsbeskattning ska göras i Primula



Fri kost – ej skattepliktig

• 49600 Intern representation 

• 55200 Extern representation 

- Inget momsavdrag, ange syfte och bifoga deltagarförteckning.

Deltagarförteckning ska även bifogas vid kontering på 
57324 Förtäring studentevenemang – fullt momsavdrag 



Se upp för bedragare !



Frågor och svar
• När blir retroaktiva löner bokförda 2023?

– Svar: De nya lönerna beräknas betalas ut i februari. Sektionen HR 
skriver om lönerevisionen på Medarbetarwebben.

• Hur detaljerad behöver en deltagarförteckning vara?
– Svar: Deltagarlista ska innehålla organisationstillhörighet både för 

interna och externa deltagare. Om intern ange institution eller 
motsvarande.

https://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/lon/lonerevision


    

God Jul och 
Gott Bokslut!
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