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Stockholms universitet Besöksadress: Telefon:  

  Telefax:  

 E-post:  

 

 

Bilaga 1 – Kodstruktur kontogrupp 

Balansräkning 

Kontoklass 1 och 2 visar universitets ekonomiska ställning vid en viss tidpunkt, det är dessa konton 

som bildar universitetets balansräkning.  

 

Tillgångar (kontoklass 1) 
 

Kontogrupp Benämning 

11 Förbättringsutgifter annans fastighet 

12 Materiella och immateriella anläggningstillgångar 

13 Finansiella anläggningstillgångar 

15           Kortfristiga fordringar 

16 Periodavgränsningsposter 

17 Avräkning med statsverket 

19           Kassa och bank 

 

Anläggningstillgångar i kontorubriker 11 och 12 visar anskaffningsvärden och ackumulerade 

avskrivningar, d.v.s. restvärdet. Avskrivningar görs varje månad på definitivsatta anläggningsobjekt.  

 

Skulder, avsättningar och kapital (kontoklass 2) 
 

Kontogrupp Benämning 

20 Myndighetskapital 

22 Avsättningar 

25 Erhållna förskott, lån, leverantörsskulder mm 

26 Övriga kortfristiga skulder 

27 Periodavgränsningsposter  

 

I kontogrupp 20 återfinns myndighetskapitalet, d.v.s. institutionens/motsvarande över åren summerade 

bokförda över- och underskott. Kapitalet påverkas inte under året utan först vid årsbokslutet. 

 

Kontogrupp 25 Erhållna förskott innehåller de resterande medel i bidragsprojekten av det som 

finansiären hittills betalat in efter att kostnader avräknats, s.k. oförbrukade bidrag.  
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Resultaträkning 

Kontoklass 3–7 innehåller intäkts- och kostnadskonton (= resultatkonton). Dessa konton används när 

det ekonomiska utfallet av verksamheten mäts under en period (resultaträkningen). Denna period 

(räkenskapsåret) är lika med kalenderåret.   

 

Intäkter (kontoklass 3) 

  

Kontogrupp Benämning Kommentar 

30 Intäkter av anslag  Bokföring görs av Ekonomiavdelningen 

31 Uppdragsverksamhet Endast i kombination med uppdragsprojekt 

32 Offentligrättsliga avgifter 

33 Intäkter av avgifter 4§ 

34 Övriga intäkter 

35 Erhållna bidrag ej forskning Endast i kombination med bidragsprojekt 

36 Erhållna bidrag forskning Endast i kombination med bidragsprojekt 

37 Interna intäkter     

38 Finansiella intäkter     

 

Personalkostnader (kontoklass 4) 
 

Personalkostnader återfinns kontoklass 4. I denna bokförs förutom lön och avgifter andra kostnader för 

personalen.  

 

Kontogrupp Benämning 

40 Löner och arvoden 

41 Löner och arvoden (ej lönekostnadspålägg LKP) 

42 Andra kontanta ersättningar 

43 Kostnader för naturaförmåner till anställd 

44 Kostnadsersättningar 

45 LKP, arbetsgivaravgifter och andra avgifter enligt lag och avtal 

46 Pensionsavgifter 

47 Kostnader för sjuk-, hälso- och friskvård 

48 Kostnader för utbildning egen personal 

49 Övriga personalkostnader 

 

Lokalkostnader, övriga driftskostnader mm. (kontoklass 5) 
 

Kontogrupp Benämning 

50  Lokalkostnader 

52 El, gas, värme, vatten, reparation och underhåll 

53 Reaförlust vid avyttring av anläggningstillgångar  

54 Offentligrättsliga avgifter, skatter och kundförluster 

55 Resor, representation och information 

56 Inköp av varor 

57 Inköp av tjänst 

58 Indirekta kostnader 

59 Finansiella kostnader 
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Avyttring, av- och nedskrivning av anläggningstillgångar (kontoklass 6) 
 

Kontogrupp   Benämning 

67 Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar    

69 Avskrivningar enligt plan  

    

Transfereringar, stipendier, lämnade och erhållna bidrag m.m. (kontoklass 7) 

  
Kontogrupp Benämning Kommentar 

73 Medel som erhållits från statens budget och  Används ej av inst.  

 myndigheter för finansiering av bidrag   

74 Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag Används ej av inst. 

77 Lämnade bidrag till den offentliga sektorn  

78 Lämnade bidrag till internationella organisationer 

79 Lämnade bidrag till övriga 

 

Under kontorubrik 73 och 74 sker bokföring endast av Ekonomiavdelningen. 

Resultat från andelar i dotterföretag och kapitalförändring (kontoklass 8) 
 

Kontogrupp Benämning  Kommentar 

87  Resultatandelar dotterföretag 

89  Kapitalförändring Motbokning konto 20**

     


