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Bokslutet för 2011 är klart
Bokslutet är nu överlämnat till styrelsen och du kan läsa mer om det här:
Frågor och svar om bokslut 2011 och budget 2012

Välkommen till Inköpsnätverk!
23 mars hälsas alla inköpssamordnare och
du som arbetar med inköpsfrågor välkomna
till kickoff för inköpsnätverk! Öppet hus
börjar på Akademiska föreningen kl. 9 och
avslutas efter en enklare lunch kl. 12.30.
Under förmiddagen har du möjlighet att gå
på två olika miniseminarier och träffa några
av våra leverantörer i en minimässa. I
bifogad inbjudan hittar du mer information
och länk till anmälan.

Utbildningar i eKontrakt har startat
eKontrakt är installerat i produktionsmiljö och det som återstår är att
konvertera de pågående ärendena från Orfi-diariet. Under tiden har vi
inlett utbildningar områdesvis och har hittills varit hos Naturvetenskap och
Medicin. Om du inte har möjlighet att gå vid det tillfälle som ditt område
tilldelats, kontakta ekontrakt@eken.lu.se för alternativa tider.
På sidan Ekonomiportalen/Verktyg/eKontrakt finns behörighetsblanketter
och där kommer även manualen att publiceras när de första användarna får
sina behörigheter.
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Restaurangmomsen
Momsen på restaurangmat sänktes den 1 januari 2012 till 12 procent,
vilket vi informerade om i Pengaktuellt 267. Momspåslaget på alkoholhaltiga drycker är 25 procent. Frågan har uppkommit om vilket tillåtet
momsavdrag som ska användas vid bokföring av en restaurangnota;
22,50/person eller 10,80/person. Frågan har ställts till Skatteverket och svar
avvaktas. Eftersom maten är den huvudsakliga anledningen till
restaurangbesöket rekommenderar vi tills vidare att du bokför
10,80/person och tillfälle som moms och resterande som kostnad.

Preliminär tidplan för bokslutsarbetet
2012
Första kvartalsbokslutet närmar sig och som vanligt meddelar vi här en
preliminär tidplan inför detta. Du får dessutom redan nu motsvarande
tider även för delårsbokslutet och tredje kvartalsbokslutet. Observera att
tiderna är preliminära och vi kommer att publicera den fastställda
tidplanen i samband med respektive bokslut. Tänk även på att brytdagen
för delårsbokslutet tidigarelagts, liksom för helåret. Detta innebär att flera
tider tidigarelagts.
Kvartalsbokslut
31 mars

Delårsbokslut
30 juni

Kvartalsbokslut
30 september

Utställande och godkännande av
internfakturor

30 mars

30 juni

28 sep

Granska och attestera fakturor i
Lupin

4 april

5 juli

3 okt

Komplettera anläggningstillgångar

5 april

5 juli

3 okt

Utbokning från institutionernas
utredningskonto

5 april

5 juli

3 okt

Utställande av externa fakturor

5 april

5 juli

3 okt

Avskrivningarna bokförs

10 april

6 juli

4 okt

Bokföring i huvudboken

10 april

6 juli

4 okt

Bokföring av samfinansiering

11 april

9 juli

5 okt

Fördelning av vg 91

11 april

9 juli

5 okt

10-12 juli

8-10 okt

13-16 juli

11-12 okt

Inkomstperiodisering för
institutionerna
Uppföljning av
inkomstperiodiseringarna områdena

12-16
april
17-18
april

Bokföring av
inkomstperiodiseringarna

19 april

17 juli

15 okt

Områdenas analys och prognos
sektionen Ekonomi tillhanda

27 april

25 juli

23okt
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Ny portal i EOS samt nyheter i
prognosarbetet 2012
Med den nya portalen i EOS kan du nu ha flera flikar öppna samtidigt,
t.ex. prognosuppgift och resultaträkning. Läs mer om detta här:
Ny portal i EOS
Prognos 1 2012 öppnar under vecka 12 och nytt är att uppgiften ”Prognos
intäkter/kostnader” är identisk med samma uppgift i budget. Du kan alltså
numera även lägga prognosvärden på underkontogrupp och på kontonivå.
Det är fortfarande valfritt att arbeta med personalen på individnivå i
prognosen.
Information om den nya portalen och prognosarbetet kommer att ges vid
följande tillfällen (Platsen är Edens hörsal vid alla tillfällena);
Tisdagen den 13 mars
10.15 -12.00
Tisdagen den 13 mars
13.15 -15.00
Onsdagen den 14 mars
13.15 -15.00
Informationen beräknas ta ca en halvtimme, därutöver finns utrymme för
frågor och synpunkter.
Anmälan till detta görs här;
http://www.ch.lu.se/index.php?id=1333&no_cache=1&h=86c281cf679d

Utgivet av: Sektionen Ekonomi
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På Ekonomiportalen (http://www.eken.lu.se/) finns kontaktuppgifter,
information om rutiner och regler kring ekonomi samt administrativa verktyg.
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