
AN 2020 

Logga in i Mercur! 

 

Välj någon av dina enheter och budgetår 2024. Obs. Viktigt att välja budgetår 2024! 

 

Övning 1.  Budgetera avskrivning (Blankett Budget Avskrivningar) 

a) Din enhet kommer att köpa 2st skrivare á 55.000kr (exkl. moms). En av dessa köps 15 

januari 2024 för grundutbildning och den andra den 1 april 2024 för forskning. 

b) din enhet kommer att investera i ombyggnad av toaletter 100.000 kr, den 1 mars 2024. 

 

Övning 2.  Lönekostnad – personalblankett - enkel (Blankett Personal Ental) 

a) Registrera nyanställd lärare, Lena Lärsson. Jobbar heltid på anslagsutbildning. Börjar 

1.jan.2024 tillsvidare. Lön 32.000 kr. 

 

b) Registrera ny forskare, Fredrika Forsksson. Heltid fr.o.m. 1 jan 2024. Lön 35.000 kr. 

Är förändrarledig helt t.o.m. 30 juni 2024. 

 

c) Registrera en ny ekonomihandläggare, Ture Ekosson. Han arbetar heltid med 

stödverksamhet, och börjar anställningen 1.feb.2024. Arbetar halva tiden på GU 

anslag (10***) och andra halvan på F anslag (30***). Lön 30.000kr. Är tjänstledig 

halvtid hela året, lika mycket från båda sysslorna. 

 

d) I samråd med prefekten har ni kommit fram att det blir 5% höjning på löner under år 

2024, som träder i kraft fr.o.m. oktober 2024. Budgetera höjningen.  

 

Övning 3. Budgetera intäkter och kostnader på summanivå (Blankett Budget EKUP) 

a) Budgetera nästa års anslagsintäkt, 20 miljoner GU och 7 miljoner FU,  

Jämt fördelade över året. Budgetera även för inköp av tjänster 80.000kr, jämt 

fördelade kvartalsvis, samt Lokalhyra 1 miljon fördelat månadsvis (hälften på GU och 

hälften på F)  

 

Övning 4. Budgetera intäkter och kostnader detaljnivå (Blankett Budget Alla Konton) 

Budgetera detta på en annan enhet 

a) Budgetera intäkt anslagsforskning, 4 miljoner, jämt fördelad, med detaljblankett  

 

b) Budgetera även resekostnader för forskarteamet: Inrikes biljetter 30.000 kr, & inrikes 

hotell 340.000 kr jämt fördelade. Samt utrikes biljetter 50.000 kr & utrikes hotell 

70.000 kr , två gånger om året.  

 

Övning 5. Extern projekt, bidrag (Blankett Budget bidragsprojekt) 

a) Välj ett fiktivt bidragsprojekt och en fiktiv bidragskostnadsbärare. Din forskare har 

fått beviljat 300.000 och 35% avlyft för 2024. Forskaren tänker använda bidraget till 

resor 50.000 kr, inköp av forskartjänster 20.000 kr samt timlöner50.000 kr + LKP 

50%. Fastighetsavdelningen debiterar lokalhyra 10.000. Registrera intäkt, avlyft samt 

kostnader. 

 

Övning 6. Extern projekt, uppdrag slutförs under 2024 (Blankett Budget EKUP) 

a) Välj ett fiktivt projektnummer. Budgetera för 2024: timlöner 30.000 kr + lkp, och 

resor 40.000 kr. Du får fakturera 75.000 i oktober. 
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Övning 7.  Beräkning 5809 och 5807 samt 3709 

a) Kör beräkningen av ”Konto 5809 o 5807” 

b) Kör beräkningen  av ”Konto 3709”. 

 

Övning 8. Täcka medfinansiering på KB bidrag - FUF 

a) Täcka Medfinansiering på bidragsKB på övning 7. 

 

 

Övning 9.  Granska budget 2024 

a) Institutionen totalbudget för 2024 

b) Totalbudget per enhet 

c) Totalbudget per kostnadsbärare 

 


