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Projektöversyn 2015 

Projektöversynen är en årlig värdering av uppdrags- och bidragsfinansierade 

projekt med kontrakt. Rapporten används som specifikation till årsbokslutet för 

de automatiska periodiseringarna av uppdrag och bidrag. Rapporten används 

även för att avsluta projekt som är markerade i kolumnen Avslutas nu.  

Nyhet för i år är att rapporten är i excelformat. Alla öppna externfinansierade 

projekt är med, även om det är noll i alla kolumner. Dessa projekt bör avslutas.  

* Rapporten ska tas fram för en avslutad period. Ta ut rapporten för augusti 

eller vänta och ta ut den för september tidigast den 9 oktober.  

* Excelfilen skickas via e-post till redovisning@slu.se senast den 6 november.  

* En papperskopia som överensstämmer med den inskickade excelfilen ska 

undertecknas av prefekten och skickas till ekonomiavdelningen senast den 6 

november. Bifoga ev nya dokument som ska arkiveras med kontraktet. Ange 

kontraktsnummer och institution på varje bifogat dokument.  

Läs i avsnitt 5.2.13 i ekonomihandboken om vad som ska noteras i 

rapporten. Där framgår även hur rapporten beställs, sparas, tolkas m.m. Här 

finns ny information som vi ber att ni läser.  

Ingen information som kommer ut i rapportbeställningen får ändras, men 

använd gärna raden för kommentarer i rapporten!  

Ekonomiavdelningen kommer att lämna eventuella kommentarer från 

granskningen av projektöversynen till institutionens övergripande ekonom.  

Om du i rapporten fyllt i Avslut nu, kommer ekonomiavdelningen avsluta 

projektet under 2015 förutsatt att den underskrivna rapporten och excelfilen 

skickats till ekonomiavdelningen senast den 6 november. Institutionen ansvarar 
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för att stämma av att ingen mer bokföring kommer att ske på projektet; bl a 

avskrivningar, OH-upplyft, triggrar, lön och reseräkningar. Se 

ekonomihandbokens avsnitt 5.6 om avslut av projekt.  

Kolumnen Avslut vid årsskiftet är till för att visa att ni har för avsikt att avsluta 

projektet när all redovisning för 2015 är bokförd. Därför ber vi er att i början av 

nästa år gå igenom den inlämnade rapporten och skicka in blankett om avslut 

för dessa projekt.  

Eventuella frågor ställs till redovisning@slu.se  
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