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Tidplan för delårsbokslut 2018
Kravet på myndigheter att lämna delårsrapport har slopats från och med 2018. Det
innebär att SLU inte behöver sammanställa en formell delårsrapport för
myndigheten. Förändringen innebär också att Riksrevisionen inte kommer
genomföra granskning av delårsbokslutet vilket medför lägre krav på samlade
specifikationer av bokslutsposter mm. Kraven på att myndigheten ska ha god
redovisningskvalitet kvarstår dock och delåret är ett viktigt internt
uppföljningstillfälle. Det är därför viktigt att vi alla hjälps åt att säkerställa hög
kvalitet i bokslutet.

Några viktiga datum är:
4 juli

Sista dag för slutattest av leverantörsfakturor (interna och externa)

10 juli

Sista dag för institutionerna att bokföra på juni månad

11 juli

Sista dag för fakulteterna att bokföra på juni månad.

Detaljerad tidplan hittar du i bifogad bilaga ”Tidplan delårsbokslut 2018”. Datum
för delårsbokslutet finns också upplagda i kalendern ”Ekonomiroller”. Kalendern
finns tillgänglig på arbetsplatsen ”Ekonomiroller” och nås enklast via
ekonomiavdelningens sida på medarbetarwebben. På förstasidan finns en länk till
kalendern ”Ekonomiroller under rubriken ”Kalendrar”.

SLU Ekonomiavdelningen, Box 7086, 750 07 Uppsala
Org.nr 202100-2817
https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/ekonomi/

Ekonomimeddelande 2018:10

Nyheter i delårsbokslutet 2018:


Ekonomiavdelningen kommer inte att periodisera utlägg och resekostnader
i delåret, utan detta görs fortsättningsvis endast vid helårsbokslut.



Bokslutsspecifikationer för balansposter behöver inte upprättas eller laddas
upp på arbetsplatsen ”Ekonomiroller” i delåret. Observera att avstämningar
av balanskonton dock behöver göras i sedvanlig ordning för att säkerställa
god redovisningskvalitet. Se ekonomihandboken kapitel 12.5. 1
Avstämningar av balanskonton och specifikationer.

Tidigareläggning av julibokslut till 31 juli
Periodstängningsschemat för 2018 har uppdaterats vad gäller stängningen av juli
månad. Nytt sistadatum för institutioner/avd är den 31 juli, och uppföljning av juli
månad i Lins kommer att kunna göras från och med den 6 augusti. Om
tidigareläggningen skulle medföra problem med anledning av semestrar, hör av er
till ekonomiavdelningen (redovisning@slu.se).
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