
 
Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU.ua.Fe.2010.1.4-1636 1(3) 
Universitetsdirektören  

                   BESLUT 

 2010-05-28 

 

 

Postadress:  Box 7086, 750 07 Uppsala Telefon: 018-67 10 17 E-post:malin.larsson.lewin@adm.slu.se 

Besöksadress:  Arrheniusplan 6 Fax: 018-67 35 13    

 

 

 Enligt sändlista 

 

Redovisning av kapital 

Beslut 

SLU beslutar: 

 

att kapital ska bokföras på ”projekt”, dvs. dimension 2 i 

ekonomisystemet Agresso 

 

att det normalt innebär att årets resultat efter bokslutet disponeras till 

generella samlingsprojekt per redovisningsområde
1
 och enhet, med 

särredovisning av avgiftsfinansierad verksamhet, men att prefekten kan 

besluta annat 

 

att för pågående externfinansierade projekt med kontrakt ska kapitalet 

alltid bokföras på projektet om det är pågående och på samlingsprojekt 

om det är avslutat 

 

att omdisponering av kapital inte får göras mellan redovisningsområden 

och inte heller mellan anslags-/bidragsfinansierat å ena sidan och 

avgiftsfinansierat å andra sidan. 

 

att institutionerna senast den 15 september 2010 ska lämna in beslut till 

ekonomienheten för bokföring av resultatdisposition för 2009 samt för 

fördelning av kapital som har uppstått t.o.m. 2008 

 

att uppdra åt ekonomichefen att utarbeta metod och anvisningar för 

ovanstående. 

 

Ärendet 

Rektor har den 5 oktober 2009 i budgetinstruktionen för 2010 fattat 

beslut om att resultat och kapital framöver ska bokföras per redovis-

ningsområde.  Där sägs att utgångspunkten för upparbetat kapital t.o.m. 

2008 är att kapitalet för utbildning på grundnivå nollställs och rensas 

från underskott.  

 

Enligt statsmakternas krav ska SLU också redovisa kapitalet för olika 

typer av avgiftsfinansierad verksamhet.  

 

I SLU:s redovisning ger ”projekt” information om redovisningsområde 

och finansieringstyp vilket gör att resultat och kapital bör redovisas på 

                                                      

1
 dvs. utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning/forskarutbildning eller fortlöpande miljöanalys 
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projekt. Ekonomienheten har tagit fram ett förslag till hur detta ska 

genomföras, se bilaga 1. Genom den föreslagna modellen verkställs alla 

dispositionsbeslut i redovisningen och det blir tydligt vem som 

disponerar kapitalet. 

 

Beslut i detta ärende har fattats av universitetsdirektör Ulf Heyman efter 

föredragning av ekonomichef Malin Larsson Lewin.  

 

 

 

Ulf Heyman 

 Malin Larsson Lewin 
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