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På agendan idag

• Erfarenheter från kvartalsbokslutet

• Tidplan delårsbokslutet

• Förberedelser t o m 8 juli

• Slutgranskning 11-13 juli

• Uppföljning



Erfarenheter kvartalsbokslutet

På en del aktiviteter:

• Saknades uppgift ”Kontraktsbelopp akt” 

• Saknades uppgifter om Konto-Motpart-Finansiär

• Felaktiga kombinationer Konto – Motpart (flik 2, akt)

• Periodiseringsgrupper med olika aktivitetstyper/vsh

• Aktiviteter upplagda med fel aktivitetstyp



• Felanmäldes till systemleverantör:

– Ändrad status Per/Res slog inte igenom i 

avstämningsrapporten

– Krånglig lösning för ändring av kontering

– Justerade periodiseringsbelopp försvann utan varning

Åtgärder i slutfasen!

Erfarenheter kvartalsbokslutet, forts



Tidplan i delårsbokslutet



• Sektionen Ekonomi:

– Nya tester efter systemförbättringar

– Utökat innehåll i periodiseringsguiderna

– Nya/utökade periodiseringsrapporter

– Utökade centrala avstämningar inför 

periodiseringarna

Förberedelser



Förberedelser – allmänt på inst

Löpande - att bokföringen är korrekt, ex:

• Kontrollera att rätt lönekostnader belastar projektet 

• Korrekt samfinansiering är gjord 

Inför bokslut:

• Vilka projekt ska periodiseras – vid behov genomgång 

med projektledare



Förberedelser – bokföringsunderlag

• Kontroll aktivitetsstatus (P/R) för 

aktivitetstyperna bidrag och uppdrag

• Aktiviteter som ska periodiseras: kontrollera 

kontraktsuppgifter inkl konto, motpart och 

finansiär

• Kontrollera att konto och motpart ”hör ihop”

Guider:

• Kontroller inför inkomstperiodiseringar (steg 1)

• Upplägg av aktivitet



Förberedelser – i vissa fall 

• Aktiviteter som ska periodiseras tillsammans

– Se till att gruppen är i ordning

• Transfereringar

– Stäm av kkl 7

• Guide: Kontroller inför inkomstperiodiseringar (steg 2-4)



Kontroll P/R inför periodisering



Kontroll konteringsunderlag

Rapporten visar aktiviteter märkta P som saknar information i ett eller flera fält.

Uppdatera aktiviteten i bild Adm aktiviteter och bifoga dokument

När aktiviteten är uppdaterad försvinner den från kontrollbilden

OBS

För periodiseringsgrupperna försvinner inte rader vid komplettering – detta för att 

enkelt få en helhetsbild över gruppen. Kontrollera att alla aktiviteter i gruppen har 

samma akttyp, ligger på samma verksamhet och har samma kontraktsuppgifter. 

Endast överordnad aktivitet ska ha ett belopp i fält Kontraktsbelopp akt, övriga 0,00 

i fältet.



Används:

Periodiseringskontering

Rekvisition (bidrag)

Faktura (uppdrag)

Konteringsuppgifter till aktivitet

Flik 2: Faktureringsinfo

Konto Ange 3-konto för inbetalning av uppdrags- resp bidragsmedel

Finansiär Ange finansiär

Motpart Ange den som pengarna närmast kommer ifrån

Obs! Konto och motpart måste höra ihop



Kontroll konto - motpart

• Guide: Upplägg av aktiviteter



Slutgranskning

11-13 juli

• Kontroll belopp

• Kontroll kontering

• Rimlighetsbedömning

Kolla särskilt på projekt med:

• Underskott

• Flera finansiärer



Kontroll periodiseringsbelopp

När ändra periodiseringsbelopp? 

Automatiskt periodiseringsförslag av underskott där inbetalningar skett 

före 20150101. Beräkning av Återstående kontraktsbelopp blir då fel.

GUIDE: Kontroll periodiseringsbelopp



Nya rapporter som visar vilka aktiviteter som hämtar sin 

kontering från flik 2 på aktiviteten:

• Kontering periodisering utan intäkt

• Kontering periodisering utan intäkt pergrupp

Information: Periodiseringskontering 

från aktivitetsfliken



Kontroll periodiseringskontering

När ändra kontering?

T ex vid flerfinansierat projekt där beloppen ska fördelas 

annorlunda än i automatiska förslaget

GUIDE Kontroll periodiseringskontering



Kontroll periodiseringskontering

Rapporten Finansiärskontroll visar de aktiviteter med status P som har flera 

finansiärer

TIPS – Använd rapporten för att kontrollera att flerfinansiering inte beror på 

felbokföring! Detta kan du göra redan nu.



Avstämningsrapport

• Guide: Rapport för avstämning av de preliminära periodiseringarna

Uppföljning av resultat före och efter periodisering, används 11 – 14 juli

Om rapporten beställs på kostnadsställe måste du lägga till flik Avstämning prel per 99-

akt för att få en komplett lista över samtliga aktiviteter på kostnadsstället.

Aktivitet som fått periodiseringsförslag och därefter bytt status från Per till Res:

Se flik Uppdatera - akt P till R

Aktivitet som fått periodiseringsförslag och därefter markerats tillhöra 

periodiseringsgrupp:

Se flik Uppdatera – ny akt i pergrupp

Kontroll resultat periodiseringsgrupp per aktivitet:

Se flik: Pergrupp saldo per akt för att se pergruppens resultat per aktivitet



Kuben - Uppföljning efter bokslut



Checklista nu

Grundbokföringen OK 

– Löner, samfinansiering etc rätt bokförda

Bokföringsunderlag OK 

– P/R-markering

– Kontraktsuppgifter

– Konteringsuppgifter

– Periodiseringsgrupper



Fokus 11-13 juli

Kolla:

• Belopp

• Kontering

• Rimlighet

Kolla särskilt på aktiviteter med:

• Underskott

• Flera finansiärer



Glad sommar!


