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Delårsrapport för Stockholms universitet per den 30 juni 2017 
 
I enlighet med förordningen om årsredovisning och budgetunderlag (2000:605) ska Stockholms 
universitet senast den 15 augusti lämna en delårsrapport till regeringen och 
Utbildningsdepartementet. Därutöver ska även handlingarna lämnas till Ekonomistyrningsverket, 
Finansdepartementet, Riksdagens utredningstjänst, Riksrevisionen och Statskontoret. 
Delårsrapporten ska avse de sex första månaderna av det pågående räkenskapsåret.  
 
Delårsrapporten ska bestå av:  
• Resultaträkning  
• Balansräkning  
• Anslagsredovisning  
• Prognos över verksamhetens kostnader och intäkter  
 
Beslut om delårsrapporten fattas av styrelsens ordförande Kerstin Calissendorff efter samråd med 
rektor Astrid Söderbergh Widding. 
 

Sammanfattning 
 

 Det ekonomiska utfallet visar ett underskott på 110 miljoner kronor för det första halvåret 
2017. Det är inga större avvikelser jämfört med samma period förra året då underskottet var 
114 miljoner kronor. Resultatet för årets första sex månader är normalt ett underskott 
eftersom en av de större resultatpåverkande posterna, semesterlöneskulden, är som störst 
per sista juni.  
 

 I den ekonomiska prognosen för helåret 2017 beräknas ett underskott på 5 miljoner kronor, 
vilket kan jämföras med överskottet på 5 miljoner kronor för helåret 2016. Det är enligt plan 
då universitetet strävar efter att använda ackumulerat kapital i verksamheten.  

 

 Universitetet beräknas uppnå takbeloppet för 2017. Den senaste prognosen pekar på en 
överproduktion på 15 miljoner kronor för 2017. Överproduktionen har successivt minskat de 
senaste åren och 2018 räknar universitetet med en underproduktion på 6 miljoner kronor. 
Produktionen ligger därmed nära takbeloppet vilket är ett resultat av universitetets arbete 
med att anpassa utbildningsutbudet till den nya nivån.  

 

Händelser under första halvåret 2017 
 
Samarbete för världsledande mikroskopi 
Stockholms universitet har under våren slutfört en upphandling av ett av världens mest avancerade 
transmissionselektronmikroskop för drygt 35 miljoner kronor. I anslutning till upphandlingen 
lanserades samarbetet CEM4MAT, Centre of Electron Microscopy for Materials, för att bättre 
utnyttja de mikroskop som finns i regionen och bli världsledande inom elektronmikroskopi. 
Stockholms universitet, KTH, Uppsala universitet och forskningsinstitutet Swerea-KIMAB har alla 
egna elektronmikroskop, men instrumenten och specialistkompetensen skiljer sig åt. Genom 
samarbetet effektiviseras elektronmikroskopiresurserna och görs tillgängliga för fler. 
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Kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen 
Stockholms universitet har tillsammans med KTH fått i uppdrag att anordna en ny särskild 
kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för personer med forskarexamen. Antagna till 
utbildningen har möjlighet att söka ett utbildningsbidrag på 25 000 kronor i månaden. Stockholms 
universitet och KTH har sedan länge ett väl fungerande samarbete inom lärarutbildning och 
dessutom mångårig erfarenhet av att erbjuda utbildning inom de ämnen som regeringen prioriterat 
för satsningen: matematik, biologi, fysik, kemi och teknik. Utbildningen startade i januari 2017. 
  
Flytten till Albano  
Universitetets arbete med att planera och förbereda inför flytten till Albano-området har fortsatt 
under året. Projektet, som initierades under 90-talet, är inne i slutskedet och flytten av 
verksamheter kommer att påbörjas 2020 och pågå till 2022. Universitets ledning har i samråd med 
berörda institutioner, institut och centra arbetat för att flytta verksamheter som har nära samverkan 
eller som av andra skäl bedöms få bättre förutsättningar att kunna utveckla och bedriva sin 
verksamhet i de lokaler som erbjuds i Albano. I juni 2017 fattades beslut om vilka verksamheter som 
ska flytta dit. 
 

Delårsresultat och årsprognos  
 
Resultatet för första halvåret 2017 visar ett underskott på 110 miljoner kronor, vilket är i paritet med 
fjolårets underskott på 114 miljoner kronor. Intäkterna ökar med 2,9 procent och kostnaderna med 
2,6 procent jämfört med föregående år. Det är heller inga enskilda poster som uppvisar några 
väsentligare avvikelser. De poster med störst förändringar kommenteras i anslutning till 
resultaträkningen.    
 
Det prognostiserade årsresultatet beräknas ge ett underskott med 5 miljoner kronor. Underskottet 
för helåret förväntas inte bli lika stort som utfallet för delåret 2017. Det beror framför allt på att 
kostnaderna för personal blir lägre under andra halvåret då semesterlöneskulden minskar. Dessutom 
är intäkterna av avgifter och andra ersättningar högre på hösten än på våren enligt den normala 
årscykeln. Avskrivningarna förväntas öka under andra halvåret med anledning av kommande och 
redan gjorda investeringar.  
 
Universitetet beräknas uppnå takbeloppet för 2017. Enligt prognosen för utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå som lämnades till regeringen i april beräknas Stockholms universitet 
överproducera med 15 miljoner kronor 2017. Universitetet kommer inte att få ersättning för 
överproduktionen eftersom det inte finns något anslagssparande att ta i anspråk.  
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RESULTATRÄKNING (tkr) Utfall Utfall Prognos 
  17-01-01 16-01-01 17-01-01 
  -17-06-30 -16-06-30 -17-12-31 
     

Verksamhetens intäkter    

Intäkter av anslag 1 629 017 1 601 957 3 266 046 
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 189 227 191 501 402 000 
Intäkter av bidrag 713 241 666 922 1 450 000 

Finansiella intäkter 2 954 2 423 5 000 
Summa 2 534 440 2 462 804 5 123 046 
     

Verksamhetens kostnader    

Kostnader för personal -1 849 476 -1 786 695 -3 496 000 
Kostnader för lokaler -361 876 -345 569 -727 000 
Övriga driftkostnader -367 323 -384 661 -757 000 
Finansiella kostnader -6 662 -7 386 -15 000 
Avskrivningar -59 230 -52 408 -133 000 
Summa -2 644 566 -2 576 720 -5 128 000 
     

Verksamhetsutfall -110 127 -113 916 -4 954 
     

Resultat från andelar i hel- och delägda företag 0 0 0 
     

Transfereringar    

Medel som erhållits från statsbudget för    

finansiering av bidrag 23 995 20 112 40 000 
Medel som erhållits från myndigheter för     

finansiering av bidrag 42 057 41 347 84 000 
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 32 429 28 296 65 000 

Lämnade bidrag -98 481 -89 755 -189 000 
Saldo 0 0 0 
     

Årets kapitalförändring -110 127 -113 916 -4 954 
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Kommentarer till resultaträkning 

Verksamhetens intäkter  
 
Intäkter från anslag uppgår till 1 629 miljoner kronor per den 30 juni och ökar med 27 miljoner 
kronor jämfört med motsvarande period föregående år. I nettoökningen av anslagsintäkter ska även 
ökningen på 4 miljoner kronor i transfererade anslagsmedel beaktas. Takbeloppet har utökats med 
regeringens satsning för att bygga ut lärarutbildningarna. Samtidigt minskar takbeloppet då 
regeringen även gör satsningar på vård- och ingenjörsutbildningar som inte finns vid Stockholms 
universitet. Summan av de två satsningarna innebär dock ett högre takbelopp för Stockholms 
universitet.   
 
Bidragsintäkter är den intäktspost som ökat mest vilket främst förklaras av ett ökat nyttjande av 
oförbrukade bidragsmedel för VAL (Vidareutbildning av lärare utan lärarexamen) och ULV (Utländska 
lärares vidareutbildning).  
 
Verksamhetens kostnader  
 
Personalkostnaderna ökar med 3,5 procent och uppgick till 1 849 miljoner kronor per 30 juni 2017. 
Lönerna ökade med 2,2 procent i 2016 års lönerevision. Förändringen i övrigt beror huvudsakligen 
på att antalet anställda har ökat.  
 
Att de finansiella kostnaderna är större än de finansiella intäkterna beror på den rådande 
minusräntan. Den negativa räntan innebär en räntekostnad på insatta medel hos Riksgälden.  
 

Resultat per verksamhetsgren 
 
Nedanstående tabell visar resultat per verksamhetsgren.  
 

RESULTAT per verksamhetsgren (tkr) Utfall Utfall Förändring 

  17-01-01 16-01-01 gentemot 

  -17-06-30 -16-06-30 föreg år 

     

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå    

 Intäkter 1 028 463 965 449 63 014 

 Kostnader -1 161 443 -1 142 621 -18 822 

 Resultat -132 980 -177 172 44 192 

     

Forskning och utbildning på forskarnivå    

 Intäkter 1 505 976 1 497 355 8 621 

 Kostnader -1 483 124 -1 434 098 -49 026 

 Resultat 22 853 63 257 -40 404 
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BALANSRÄKNING (tkr) 17-06-30 16-06-30 

    

TILLGÅNGAR   

Immateriella anläggningstillgångar   
 Rättigheter och andra immateriella tillgångar 9 955 5 848 
Summa immateriella anläggningstillgångar 9 955 5 848 
    

Materiella anläggningstillgångar   

 Förbättringsutgifter på annans fastighet 165 723 175 905 
 Maskiner, inventarier, installationer m.m. 317 862 292 618 
 Pågående nyanläggningar 41 638 19 967 
Summa materiella anläggningstillgångar 525 223 488 490 
    

Finansiella anläggningstillgångar   
 Andelar i hel- och delägda företag 2 550 3 108 
 Andra långfristiga värdepappersinnehav 23 133 21 423 
Summa finansiella anläggningstillgångar 25 683 24 531 
    

Kortfristiga fordringar   
 Kundfordringar 10 636 13 044 
 Fordringar hos andra myndigheter 52 979 63 513 
 Övriga kortfristiga fordringar 819 1 543 
Summa kortfristiga fordringar 64 434 78 100 
    

Periodavgränsningsposter   
 Förutbetalda kostnader 175 329 180 237 
 Upplupna bidragsintäkter 314 683 256 095 
 Övriga upplupna intäkter 40 163 37 642 
Summa periodavgränsningsposter 530 175 473 974 
    

Avräkning med statsverket   
 Avräkning med statsverket 0 0 
Summa avräkning med statsverket 0 0 
    

Kassa och bank   
 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 2 214 269 2 327 846 
 Kassa och bank 2 143 2 475 
Summa kassa och bank 2 216 412 2 330 321 
    

Summa tillgångar 3 371 882 3 401 264 
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BALANSRÄKNING (tkr) 17-06-30 16-06-30 
    

KAPITAL OCH SKULDER   

Myndighetskapital   
 Statskapital 298 23 
 Donationskapital 0 139 
 Resultatandelar i hel- och delägda företag 3 108 3 054 
 Balanserad kapitalförändring 1 243 468 1 244 422 
 Kapitalförändring enligt resultaträkningen -110 127 -113 916 
Summa myndighetskapital 1 136 747 1 133 722 
    

Avsättningar   
 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 9 518 11 966 
 Övriga avsättningar 6 554 2 290 
Summa avsättningar 16 072 14 256 
    

Skulder m.m.   
 Lån i Riksgälden 407 475 438 099 
 Kortfristiga skulder till andra myndigheter 108 016 113 883 
 Leverantörsskulder 87 047 137 260 
 Övriga kortfristiga skulder 59 013 62 262 
 Depositioner 20 30 
Summa skulder m.m. 661 571 751 534 
    

Periodavgränsningsposter   
 Upplupna kostnader 347 114 344 739 
 Oförbrukade bidrag 1 120 213 1 084 951 
 Övriga förutbetalda intäkter 90 164 72 062 
Summa periodavgränsningsposter 1 557 491 1 501 752 
    

Summa kapital och skulder 3 371 882 3 401 264 
    

    

Ansvarsförbindelser   
 Åtaganden lokalfrågor   
 Om universitetet beslutar att inte fullfölja projekten äger   
 avtalsparten rätt att fakturera upp till 100 % av upparbetade   
 förgäveskostnader inklusive mervärdesskatt i projekten 10 749 121 417 
 Hyror 102 812 100 382 

Totalt belopp vid fakturering 100 % av förgäveskostnader   

inklusive hyror 113 561 221 799 
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Kommentarer till balansräkning 
 
Tillgångar 
 
Immateriella anläggningstillgångar har ökat med 4 miljoner kronor jämfört med föregående period. 
Ökningen består till största delen av licenskostnader för programvaror. 
 
Materiella anläggningstillgångar visar en ökning mot föregående period om sammanlagt 37 miljoner 
kronor. Det avser främst ombyggnationer inom Frescatiområdet samt forskningsfartyget R/V Electra.  
 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter visar en sammanlagd ökning om 56 miljoner kronor 
vilket främst förklaras av att fordran för bidragsprojekt från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 
samt EU har ökat mot föregående år. 
 
Kapital och skulder  
 
Stockholms universitet har ett positivt myndighetskapital som vid halvåret 2017 uppgår till  
1 137 miljoner kronor. Universitetet har sedan tidigare initierat ett antal betydelsefulla investeringar 
vilket kommer att innebära att myndighetskapitalet minskas de kommande åren. Universitetets 
planerade investeringar rör bland annat omfattande lokalinvesteringar i syfte att säkra den 
långsiktiga lokalförsörjningen.  
 
Lån i Riksgälden minskar med 31 miljoner kronor jämfört med föregående delår. Det förklaras av att 
universitetet under 2016 ändrade rutinen för låneupptag då anläggningstillgångar finansierade med 
medel från icke-statliga bidragsgivare inte längre lånefinansieras i Riksgälden.  
 
Svenska leverantörsskulder har minskat med 63 miljoner kronor vilket till största delen består av 
hyresfakturor från Akademiska hus som 2016 fakturerade hyror från tidigare hyresperioder under 
juni 2016. När det gäller utländska leverantörsskulder har de ökat med 13 miljoner kronor, vilket 
består av fakturor avseende anläggningar som fakturerades i juni 2017. 
 
Ökningen avseende oförbrukade bidrag beror främst på intäkter från Styrelsen för internationellt 
utvecklingssamarbete och EU samt ökning gällande periodisering av förutbetalda intäkter gentemot 
föregående år. 
 

Ansvarsförbindelser  
 
De ansvarsförbindelser som redovisas avser ombyggnationer och hyresavtal där avtalsparten har rätt 
att, om universitetet väljer att inte fullfölja projekt eller hyresavtal, fakturera universitetet för de av 
avtalsparten upparbetade förgäveskostnaderna respektive återstoden av hyrestiden. Ansvars-
förbindelserna minskar jämfört med föregående delår vilket främst beror på att startavtalet för 
Albano har övergått i ett hyresavtal och därmed inte längre utgör en ansvarsförbindelse. 
 
Fysikcentrum (AlbaNova) - bedömning av finansiell risk 
Stockholms universitet och KTH tecknade år 2001 ett 25-årigt hyresavtal för Fysikcentrum AlbaNova. 
Fastighetsägare är Fysikhuset Stockholm KB. Avtalet är baserat på att universiteten under hyres-
perioden betalar ränta och amortering på ett 25-årigt obligationslån på 1 200 miljoner kronor. 
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Staten har option på att ta över fastigheten. Under 2015 och 2016 förde universitetet och KTH 
dialoger med utbildningsdepartementet. Dessa dialoger resulterade i att Statens fastighetsverk i sitt 
regleringsbrev för 2016 fick i uppdrag att förbereda statens utnyttjande av optionen och därmed ta 
över fastigheten. Enligt den information som universitetet har pågår dessa förberedelser. Som följd 
av detta uppdrag torde frågan om den finansiella risken för universitetet och KTH inte längre vara 
aktuell. 

 

 

ANSLAGSREDOVISNING (tkr) Ing. 
över-

förings-
belopp 

Årets till-
delning 

enl regler-
ingsbrev 

Omdisp-
onerat 
anslag 

Totalt 
disponi-

belt 
belopp 

Utgifter Utg.  
över-

förings- 
belopp 

 

(a)=Ramanslag 

Utgiftsområde 16        

Utbildning och universitetsforskning       

16:02:009 Utbildning på grundnivå        

och avancerad nivå (a) 0 1 669 947 0 1 669 947 -834 972 834 975 

 001 Takbelopp (a) 0 1 669 947 0 1 669 947 -834 972 834 975 
        

16:02:010 Forskning och utbildning       

på forskarnivå (a) 0 1 580 369 0 1 580 369 -790 182 790 187 

 004 Basresurs (a) 0 1 580 369 0 1 580 369 -790 182 790 187 
        

16:02:065 Särskilda medel till universitet       

och högskolor (a) 0 55 730 0 55 730 -27 858 27 872 

 008 Nationellt resurscentrum kemi (a) 0 1 373 0 1 373 -684 689 

 009 Tolk -och översättarutbildning (a) 0 11 884 0 11 884 -5 940 5 944 

 010 Särskilda uppgifter rörande svenska 0 3 572 0 3 572 -1 788 1 784 

 som andraspråk och svenskundervisning       

 för invandrare (a)       

 011 Stöd till studenter med funktions- 0 34 392 0 34 392 -17 196 17 196 

         hinder inkl. teckentolkning (a)       

 012 Utveckling av lärarutbildningen för 0 2 393 0 2 393 -1 194 1 199 

         dövas och hörselskadades behov (a)       

 043 Lärarutbildning i minoritetsspråk (a) 0 2 116 0 2 116 -1 056 1 060 
                

Summa utgående överföringsbelopp exkl  0 3 306 046 0 3 306 046 -1 653 012 1 653 034 

obetecknade anslag       
        

Summa obetecknade anslag (överförs ej)       
        

SUMMA 0 3 306 046 0 3 306 046 -1 653 012 1 653 034 
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Underskrift av delårsrapport 
 
Styrelsen för Stockholms universitet har med stöd av högskoleförordningen (1993:100, kap 2 § 4a) och 
regleringsbrevet avseende universitet och högskolor beslutat att delegera till styrelseordförande att 
efter samråd med rektor besluta om delårsrapporten. 
 
Beslut om denna delårsrapport har fattats av styrelsens ordförande, justitieråd Kerstin Calissendorff 
efter samråd med rektor, professor Astrid Söderbergh Widding. Närvarande vid beslutet var 
redovisningschef Karolina Pihlblad (föredragande).  
 
Vi intygar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av verksamhetens kostnader, intäkter och 
myndighetens ekonomiska ställning. 
 
 
Stockholm den 11 augusti 2017  
 
 
 
 
 
Kerstin Calissendorff  Astrid Söderbergh Widding 
Ordförande                                            Rektor 
 

 


