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1. INSTITUTIONENS MEDEL – EN INTRODUKTION 

 

Stockholms universitet (SU) tilldelas varje år anslag för utbildning och forskning i enlighet 

med riksdagens beslut om budgetpropositionen. De tilldelade anslagen fördelas på utbildning 

på grundnivå och avancerad nivå (UGA) samt på forskning och utbildning på forskarnivå 

(FUF).  

 

Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV) har följande medel till sitt förfogande under 

året. 

• Anslag för UGA och FUF som erhålls av Naturvetenskapliga fakulteten  

• Externa forskningsbidrag – bidrag från externa forskningsfinansiärer 

• Uppdragsmedel inom forskning 

• Övriga intäkter från studentavgifter, laboratorieanalyser etc.  

 

Fakulteten fakturerar kvartalsvis IGV för institutionens del av SU-gemensamma indirekta 

kostnader (overhead=OH)1 genom den så kallade täckningsfakturan. Täckningsfakturans 

storlek beror på fakultetens totala personalkostnader i förhållande till övriga fakulteters 

personalkostnader samt på institutionens genomsnittliga personalkostnader. 

Nedan följer en redovisning av det ekonomiska utfallet vid institutionen per 191231, med 

jämförande siffror mot utfall 2018. Utfallet redovisas på total nivå (samtliga intäktsslag och 

kostnader för Anslag, Bidrag, Uppdrag och Övriga intäkter) samt nedbrutet på intäktsslaget 

Anslag. Varje tabell kompletteras med kommentarer om utfallet. Föregående års siffror 

redovisas inom parantes. Då Bolincentret är en del av IGV:s ekonomi ingår även 

institutionens delar av Bolincentrets intäkter och kostnader i institutionens bokslut2. Dock 

särredovisas Bolincentrets ekonomi för att öka överskådligheten över institutions ekonomi. 

Bolincentret benämns BC i tabellerna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

1 SU-gemensamma indirekta kostnader avser kostnader för centralt administrativt stöd inom förvaltningen, 

kostnader för universitetsbiblioteket, områdesnämndens gemensamma kostnader samt naturvetenskapliga 

fakultetens gemensamma kostnader. 
2 Endast intäkter och kostnader som hänförs till IGV (anställda vid IGV) ingår i bokslutet för IGV. Bolincentret 

har totalt sett en betydligt större ekonomi då delar av Bolincentrets intäkter och kostnader redovisas vid andra 

institutioner som ingår i Bolincentret. 
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2. ÖVERGRIPANDE KOMMENTARER – BOKSLUT 
2019 

Anslag från fakulteten (UGA och FUF) är institutionens ”egna” medel som IGV 

använder för att finansiera utbildning, forskning, forskarutbildning samt administrativt 

stöd vid institutionen. Genom att göra besparingar i verksamheten eller genom att 

investera i personal och utrustning kan institutionen påverka förbrukningen av dessa 

medel och därmed även institutionens utfall i form av ekonomiskt överskott eller 

underskott. Bidragsmedel och uppdragsmedel som tillfallit forskare vid institutionen 

ingår i institutionens ekonomi, men dessa medel är öronmärkta för viss verksamhet 

genom avtal och de ska på sikt generera ett nollresultat.  

Årets resultat och totalt kapital för institutionens anslagsmedel är centrala uppgifter i 

institutionens bokslut, då dessa poster talar om huruvida institutionen gjort ett 

överskott eller underskott för resultatåret samt om institutionen totalt sett har ett 

kapitalöverskott eller kapitalunderskott, även inkluderande tidigare års resultat. Nedan 

redovisas institutionens resultat och kapital för 2019 och 2018.  

Av siffrorna nedan framgår att årets resultat för 2019 inom Anslag är positivt och 

uppgår till 3 732 tkr. Det positiva resultatet minskar institutionens totala underskott 

med motsvarande belopp och ger ett totalt kapital på -6 899 tkr.  

 

Årets resultat/Totalt kapital (Anslag) År 2019   År 2018 

Årets resultat - Anslag (exkl BC)   3 732 Tkr   1 440 Tkr 

Totalt kapital - Anslag (exkl BC)   -6 899 Tkr                -10 630 Tkr 
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3. BOKSLUT IGV – TOTALA INTÄKTER OCH 
KOSTNADER (ANSLAG, UPPDRAG, BIDRAG, 
ÖVRIGA INTÄKTER 

Utfall: anslag, uppdrag, bidrag, övriga intäkter Utfall Utfall Not 

  1801-1812 1901-1912   

INTÄKTER       

Anslag (IGV) 58 980,1 61 717,6 1) 

Anslag (BC) 15 556,6 16 510,6   

Anslag (Tot) 74 536,7 78 228,2   

Uppdrag (IGV) 1 385,4 888,6 2) 

Uppdrag (BC) 0,0 0,0   

Uppdrag (tot) 1 385,4 888,6   

Bidrag (IGV) 14 230,5 14 449,9 3) 

Bidrag (BC) 0,0 0,0   

Bidrag (tot) 14 230,5 14 449,9   

Övriga intäkter (IGV) 2 394,9 1 977,7 4) 

Övriga intäkter (BC) 142,0 13,3   

Övriga intäkter (tot) 2 536,9 1 991   

Summa intäkter (IGV) 76 990,9 79 033,8   

Summa intäkter (BC) 15 698,6 16 523,9   

Summa intäkter (Tot) 92 689,5 95 557,7   

        

KOSTNADER       

Personalkostnader (IGV) -42 434,3 -40 811,4 5) 

Personalkostnader (BC) -3 233,2 -4 538,1   

Personalkostnader (tot) -45 667,5 -45 349,5   

Semesterlöneskuld (IGV) -85,8 41,5   

Semesterlöneskuld (BC) -30,9 -14,6   

Semesterlöneskuld (tot) -116,7 26,9   

Lokalkostnader (IGV) -9 312,5 -11 501,0 6) 

Lokalkostnader (BC) -382,0 -360,9   

Lokalkostnader (tot) -9 694,5 -11 861,9   

Driftskostnader (IGV) -11 534,5 -10 863,1 7) 

Driftskostnader (BC) -2 081,2 -2 440,7   

Driftskostnader (tot) -13 615,7 -13 303,8   

Overhead (IGV) -9 956,0 -9 441,9 8) 

Overhead (BC) -1 811,0 -1 898,0   

Overhead (tot) -11 767,0 -11 339,9   

Avskrivningar (IGV) -1 970,7 -1 085,0 9) 

Avskrivningar (BC) 0,0 0,0   

Avskrivningar (tot) -1 970,7 -1 085,0   

Lämnade medel (IGV) -365,5 -1 669,2 10) 

Lämnade medel (BC) 0,0 -100,0   

Lämnade medel (tot) -365,5 -1 769,2   

Summa kostnader (IGV) -75 659,3 -75 330,1   

Summa kostnader (BC) -7 538,3 -9 352,3   

Summa kostnader (tot) -83 197,6 -84 682,4   
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Årets resultat (IGV), a 1 331,6 3 703,7 11) 

Årets resultat (BC), a 8 160,3 7 171,6   

Årets resultat (tot), a 9 491,9 10 875,4   

        

Resultat från tidigare år (IGV), b -12 168,0 -10 836,4 12) 

Resultat från tidigare år (BC), b 10 283,1 18 443,4   

Resultat från tidigare år (Tot), b -1 884,9 7 607,0   

        

Totalt kapital (IGV), a+b -10 836,4 -7 132,7 13) 

Totalt kapital (BC), a+b 18 443,4 25 615,0   

Totalt kapital, a+b 7 607,0 18 482,4   

        

Återstående avskrivningskostnad (Tot):  -3310,8 -2566  

 

3.1 KOMMENTARER TILL BOKSLUT –  TOTALA INTÄKTER OCH 
KOSTNADER 

Nedan följer kommentarer till bokslut IGV – totala intäkter och kostnader. Figur 1 nedan visar 

institutionens totala intäkter inom de olika inkomstslagen (anslag, uppdrag, bidrag, övriga intäkter). 

Av figur 1 nedan framgår att av institutionens totala intäkter motsvarar Anslag: 78%, Bidrag: 18%, 

Uppdrag: 1% och Övriga intäkter: 3%.  

Figur 1. Fördelning intäkter IGV 

 

 

Figur 2 nedan visar utvecklingen av totala intäkter under perioden 2017-2019. Intäkterna ligger 

relativt konstant 2019 jämfört med 2018, men har fluktuerat relativt mycket i förhållande till år 2017 

vad gäller både anslag och bidrag. Att storleken på bidragsintäkterna kan skilja sig åt mellan åren 

61 718; 78%

14 450; 18%

889; 1%
1 978; 3%

Intäkter IGV 2019 (Tkr / %)

Anslag Bidrag Uppdrag Övriga intäkter
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styrs av antalet ansökningar och beviljade ansökningar avseende externa medel och förklaras 

naturligen därav. När det gäller anslaget så var det lägre 2017 till följd av två huvudsakliga faktorer; 

lägre forskningsanslag och en betydande återbetalning av undervisningsanslaget till följd av  

underprestation inom fakulteten. 

 

 Figur 2. Utveckling intäkter IGV 2017-2019 

 

 

 

1) Anslag 

Intäkter av anslag från fakulteten uppgår totalt till 61 718 tkr (58 980 tkr) och utgörs av nedanstående 

poster. Till anslag tillkommer en post om 1 735 tkr som felaktigt bokförts som övrig intäkt. Anslaget 

har totalt ökat med cirka 2,7 mkr jämfört med föregående år. Förändringen förklaras huvudsakligen av 

ökat utbildningsanslag till följd av ökat utbildningsuppdrag under 20193.   

 

• 26 946 tkr (23 083 tkr) Anslag utbildning 

• 27 126 tkr (27 693 tkr): Anslag forskning 

• 3 830 tkr (3 781 tkr): Anslag forskarutbildningen 

• 3 816 tkr (4 423 tkr): Anslag forskning (särskilda beslut4) 

 

- Utbildningsanslaget ökade under 2019 genom ett tilläggsäskande av HÅP för 2019. Den 

ursprungliga budgeten för IGV från fakulteten ökade därmed med 3 217 tkr, efter justering av 

återbetalning om 282 tkr till följd av underprestation inom fakulteten. Ursprunglig budget för 

utbildningsanslaget uppgick till 23 729 tkr.   

                                                      

3 IGV äskade ytterligare 29 HÅP under 2019 vilket möjliggjorde ett ökat utbildningsanslag om netto 3 217 tkr. 
4 Posten utgörs av särskilda forskningsanslag för bl.a. Sabbatical, lönemedel för administrativ chef, lönemedel 

från Östersjöcentrum för biträdande lektorat samt medel för sektionsdekanens disposition.  
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- Det minskade forskningsanslaget förklaras huvudsakligen av lägre ersättning för 

prestationsdelen inom forskningsanslaget5.  

- Tilldelade forskningsanslag genom särskilda beslut har minskat med cirka 600 tkr, vilket 

förklaras av högre fakultetsanslag av engångskaraktär 2018 som inte har sin motsvarighet 

2019.  

2) Uppdrag 

Intäkter av uppdrag uppgår till 889 tkr (1 385 tkr). Med uppdrag avses verksamhet som enskild 

forskare vid institutionen genomför för en uppdragsgivare med särskilda krav på motprestation. 

Uppdragsmedel faktureras uppdragsgivaren enligt avtal. Uppdragsintäkterna har minskat med cirka 

430 tkr jämfört med föregående år och förklaras av periodisering. Vid IGV finns två pågående externa 

uppdrag inom forskning per 191231.  

3) Bidrag 

Bidrag uppgår till 14 450 tkr (14 230 tkr) och avser årets förbrukning av externa forskningsbidrag. 

Bidragsintäkterna ligger relativt konstant jämfört med 2018. Under 2019 tillkom ett antal 

bidragsprojekt med finansiering av Vetenskapsrådet och Formas och ett par externa bidragsprojekt 

avslutades. Ej förbrukade bidragsmedel (som ligger balanserade i institutionens balansräkning) uppgår 

till 13 382 tkr (10 630 tkr).  

4) Övriga intäkter 

Övriga intäkter uppgår till 1 978 tkr (2 395 tkr) och avser i huvudsak intäkter från 

laboratorieverksamheten samt studentavgifter i samband med exkursioner. Övriga intäkter har 

minskat med cirka 400 tkr jämfört med föregående år. Posten kan variera mellan åren varför 

förändringen lämnas utan vidare kommentar. Från övriga intäkter avgår en anslagspost om 1 735 tkr 

till anslag, då den felaktigt bokförts som övrig intäkt.  

 

5) Personalkostnader 

Personalkostnader uppgår till -40 811 tkr (-42 434 tkr) och avser lönekostnader, sociala avgifter och 

andra direkta lönerelaterade kostnader. Lönekostnaderna har minskat med cirka 1,6 mkr jämfört med 

föregående år. Minskningen av personalkostnader förklaras huvudsakligen av minskade 

personalkostnader inom Anslag till följd av lägre personalkostnader för TA-personal och doktorander 

jämfört med 2018. 

 

6) Lokalkostnader 

Lokalkostnaderna uppgår till -11 501 tkr (-9 313 tkr) och har ökat med cirka 2,1 mkr jämfört med 

föregående år. Med lokalkostnader avses hyreskostnader för undervisningslokaler och kontorslokaler. 

Ökningen av lokalkostnader förklaras av ökade lokalkostnader genom en årlig upptaxering av hyrorna 

samt av en periodisering, där en hyreskostnad tillhörande år 2018 istället bokfördes år 2019. 

 

7. Driftkostnader 

Driftskostnaderna uppgår till -10 863 tkr (-11 535 tkr) och avser huvudsakligen kostnader för IT, 

telefoni, resor, logi, service, reparation och underhåll. Driftskostnaderna har minskat med cirka 700 

tkr jämfört med föregående år och förändringen är huvudsakligen hänförlig till minskade 

driftskostnader inom intäktsslaget Bidrag.  

 

 

                                                      

5 Prestationsdelen utgör 15% av FUF-anslaget och fördelas på basis av andelen externa medel, presterade HÅP 

samt antalet examinationer i utbildningen på forskarnivå. 
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8. OH-kostnader/indirekta kostnader 

Overhead-kostnaden (OH) uppgår till -9 442 tkr (-9 956 tkr)6. OH-kostnaden för IGV har minskat 

med cirka 500 tkr jämfört med 2018, vilket förklaras av lägre OH kostnader som fakturerats från 

fakulteten.  

Figur 3 nedan visar utvecklingen av OH-kostnader som fakturerats IGV under perioden 2014-2019. 

De redovisade OH-kostnaderna i figuren inkluderar även den del av kostnaden som bärs av BC. 

 
Figur 3. Utveckling OH-kostnader 

 

 
 

9) Avskrivningar 

Kostnaderna för avskrivningar uppgår till -1 085 tkr (-1 971 tkr) och avser kostnader för 

värdeminskning på anläggningstillgångar i form av maskiner och inventarier. 

Avskrivningskostnaderna har minskat med cirka 900 tkr jämfört med föregående år, vilket förklaras 

av att färre anläggningstillgångar varit föremål för avskrivning 2019. 

 

10) Lämnade medel 

Lämnade medel uppgår till -1 669 tkr (-366 tkr) och avser överförda bidragsmedel från IGV till andra 

lärosäten som utgör samarbetspartners inom externa bidragsmedel. Storleken på lämnade medel styrs 

av kontrakt med samarbetspartners inom intäktsslaget Bidrag och kan variera över tid.  

 

11) Årets resultat 

Årets resultat inkluderar resultaten för inkomstslagen Anslag, Bidrag och Uppdrag och uppgår till        

3 704 tkr (1 332 tkr). Årets resultat utgörs av nedanstående resultatposter.  

 

• 3 732 tkr (1 440 tkr), Årets resultat Anslag  

• -28 tkr (-319 tkr), Årets resultat Uppdrag 

• 0 tkr (211 tkr), Årets resultat Bidrag 

 

                                                      

6 Totalt har IGV fakturerats 11 340 tkr (11 767 tkr) för OH av fakulteten 2019, varav BC står för 1 898 tkr och 

IGV resterande 9 442 tkr.  
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12) Resultat från tidigare år 

Med resultat från tidigare år avses verksamhetens ackumulerade resultat som uppkommit före 2019. 

Resultat från tidigare år uppgår till -10 836 tkr (-12 168 tkr) och utgörs av nedanstående 

resultatposter. 

• - 10 630 tkr, Resultat från tidigare år Anslag 

• -      206 tkr, Resultat från tidigare år Uppdrag 

 

13) Totalt kapital 

Totalt kapital uppgår till -7 133 tkr (-10 836 tkr) och utgörs av posterna Årets resultat samt Resultat 

från tidigare år. Nedan specificeras posterna som ingår i totalt kapital i detalj.   

• -6 899 tkr, Totalt kapital Anslag  

• -234 tkr, Totalt kapital Uppdrag 
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4. BOKSLUT – ANSLAG  

Anslag Utfall Utfall Not 

  1801-1812 1901-1912   

INTÄKTER       

Anslag (IGV) 58 980,1 61 717,6 1) 

Anslag (BC) 15 556,6 16 510,6   

Anslag (Tot) 74 536,7 78 228,2   

Övriga intäkter (IGV) 2 396,2 1 966,0 2) 

Övriga intäkter (BC) 142,0 13,3   

Övriga intäkter (Tot) 2 538,2 1 979,3   

Medfinansiering av bidrag (IGV) -743,9 -1 380,3 3) 

Medfinansiering av bidrag (BC) 0,0 0,0   

Medfinansiering (Tot) -743,9 -1 380,3   

Summa intäkter (IGV) 60 632,4 62 303,3  

Summa intäkter (BC) 15 698,6 16 524,0   

Summa intäkter (Tot) 76 331,0 78 827,2   

KOSTNADER       

Personalkostnader (IGV) -35 235,3 -33 691,2 4) 

Personalkostnader (BC) -3 227,0 -4 538,1   

Personalkostnader (Tot) -38 462,3 -38 229,3   

Semesterlöneskuld (IGV) -306,5 161,9   

Semesterlöneskuld (BC) -30,9 -14,6   

Semesterlöneskuld (Tot) -337,4 147,3   

Lokalkostnader (IGV) -8 173,8 -10 217,9 5) 

Lokalkostnader (BC) -382,0 -360,9   

Lokalkostnader (Tot) -8 555,8 -10 578,8   

Driftskostnader (IGV) -7 786,1 -7 771,2 6) 

Driftskostnader (BC) -2 081,0 -2 440,7   

Driftskostnader (Tot) -9 867,1 -10 211,9   

Overhead (IGV) -5 763,3 -6 026,2 7) 

Overhead (BC) -1 811,0 -1 898,1   

Overhead (Tot) -7 574,3 -7 924,3   

Avskrivningar (IGV) -1 927,2 -1 027,0 8) 

Avskrivningar (BC) 0,0 0,0   

Avskrivningar (Tot) -1 927,2 -1 027,0   

Lämnade medel (IGV) 0,0 0,0  

Lämnade medel (BC) 0,0 -100,0   

Lämnade medel (Tot) 0,0 -100,0   

Summa kostnader (IGV) -59 192,2 -58 571,6   

Summa kostnader (BC) -7 531,9 -9 352,4   

Summa kostnader (Tot) -66 724,1 -67 924,0   

Årets resultat (IGV), a 1 440,1 3 731,6 9) 

Årets resultat (BC), a 8 166,7 7 171,6   

Årets resultat (Tot), a 9 606,9 10 903,2   

Resultat från tidigare år (IGV), b -12 070,3 -10 630,2 10) 

Resultat från tidigare år (BC), b 10 276,5 18 443,4   

Resultat från tidigare år (Tot), b -1 793,8 7 813,2   

Totalt kapital (IGV), a+b -10 630,2 -6 898,6 11) 

Totalt kapital (BC), a+b 18 443,2 25 615,0   

Totalt kapital, a+b 7 813,0 18 716,4   
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4.1 KOMMENTARER –  ANSLAG 

I detta avsnitt följer kommentarer till posterna i anslagsredovisningen. I det totala anslaget ingår 

anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, anslag för forskning samt studiestöd för 

forskarutbildningen. Figur 3 nedan visar det totala anslaget vid IGV samt anslagets fördelning mellan 

utbildning, forskning och forskarutbildningen. I det totala anslaget ingår även särskilda anslagsmedel 

som specificeras i not åtta nedan.   

Figur 4. Anslagsintäkter 2017-2019 

 

 

1) Anslag 

Intäkter av anslag från fakulteten uppgår totalt till 61 718 tkr (58 980 tkr) och utgörs av nedanstående 

poster. Till anslag tillkommer en post om 1 735 tkr som felaktigt bokförts som övrig intäkt. Anslaget 

har totalt ökat med cirka 2,7 mkr jämfört med föregående år. Förändringen förklaras huvudsakligen av 

ökat utbildningsanslag till följd av ökat utbildningsuppdrag under 20197.   

 

• 26 946 tkr (23 083 tkr): Anslag grundutbildningen. (efter justering av över/underprestation) 

• 27 126 tkr (27 693 tkr): Anslag forskning 

• 3 830 tkr (3 781 tkr): Anslag forskarutbildningen 

• 3 816 tkr (4 423 tkr): Anslag forskning (särskilda beslut8)  

 

 

                                                      

7 IGV äskade ytterligare 29 HÅP under 2019 vilket möjliggjorde ett ökat utbildningsanslag med netto 3 217 tkr. 
8 Särskilda forskningsanslag från fakulteten för bl.a.; Sektionsmedel, Sabbatical och täckning lönekostnader för 

administrativ chef. 
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2) Övriga intäkter 

Övriga intäkter för IGV uppgår till 1 966 tkr (2 396 tkr) och avser i allt väsentligt intäkter från 

laboratorieverksamheten samt studentavgifter i samband med exkursioner. Övriga intäkter har 

minskat med cirka 400 tkr jämfört med föregående år och bedöms vara en naturlig fluktuation 

över åren, främst beroende på variationer i intäkter från laboratorieanalyser.  

 

3)  Medfinansiering bidrag 

 

Medfinansieringen av anslags- och bidragsprojekt uppgår till -1 380 tkr (-744 tkr) och har ökat 

med cirka 600 tkr jämfört med föregående år. Ökningen förklaras av att institutionen haft fler 

projekt som kräver medfinansiering år 2019 jämfört med 2018.  I figur 5 nedan redovisas 

institutionens kostnader för medfinansiering under åren 2015-2019. 

 
      Figur 5. Medfinansiering av externa bidrag 

 

 
 

 

4) Personalkostnader 

Personalkostnaderna uppgår till -33 691 tkr (-35 235 tkr) och inkluderar sociala avgifter och andra 

direkta lönerelaterade kostnader. Personalkostnaderna har minskat med cirka 1.5 mkr jämfört med 

föregående år och förklaras av lägre kostnader för TA-personal och doktorandlöner.   

 

5) Lokalkostnader 

Lokalkostnaderna uppgår till -10 218 tkr (-8 174 tkr) och har ökat med cirka 2 mkr jämfört med 

föregående år. Med lokalkostnader avses hyreskostnader för IGV för undervisningslokaler och 

kontorslokaler. Ökningen av lokalkostnader förklaras av följande faktorer; årlig prisjustering av 

hyreskostnaderna, periodisering där en hyresfaktura om 1,2 mkr tillhörande år 2018 som belastade 

år 2019 samt ett ökat lokalutnyttjande av undervisningslokaler.  

 

6) Driftskostnader 

Kostnaderna för drift uppgår till -7 771 tkr (-7 786 tkr) och avser huvudsakligen kostnader för IT, 

resor, logi, service, reparation, underhåll och telefoni. Driftskostnaderna ligger nästan konstant i 

förhållande till föregående år och lämnas utan vidare kommentar.  
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7) OH-kostnader 

OH-kostnader som belastar anslaget utgörs av ett netto-belopp som uppgår till -6 026 tkr (- 5 763 

tkr). Se beräkning nedan. Resultatposten avser kostnader för den centrala förvaltningen, fakulteten 

och områdesnämnden vid SU. IGV fakturerades totalt  -11 340 tkr9 år 2019 (-11 767 tkr) för OH-

kostnader. I resultatposten ryms följande delposter: 

 

 

-11 340 tkr, OH-fakturan från fakulteten 

+ 3 134 tkr, OH-intäkter från externt finansierade bidragsprojekt10 

+    282 tkr, OH-intäkter från externt finansierade uppdragsprojekt 

+ 1 898 tkr, Bolincentrets del av OH-fakturan från fakulteten       

               -6 026 tkr 

 

8) Avskrivningar 

Kostnaderna för avskrivningar uppgår till -1 027 tkr (-1 927 tkr) och avser kostnader för 

värdeminskning av anläggningstillgångar vid IGV i form av maskiner och inventarier. 

Avskrivningskostnaderna har minskat med 900 tkr jämfört med 2018, vilket förklaras av att färre 

anläggningstillgångar varit föremål för avskrivning 2019.  

Figur 6 nedan visar utvecklingen av avskrivningskostnader under perioden 2015-2019.  
 

 

Figur 6. Avskrivningskostnader 2015-2019 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

9 Inklusive Bolincentrets del av fakturan. Fakturan baseras på personalkostnaderna vid institutionen och på de 

centrala kostnader för personal och drift som OH-fakturan syftar till att täcka.  
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9) Årets resultat 

Årets resultat uppgår till 3 732 tkr (1 440 tkr) och utgörs av nedanstående poster.  

 

• 1 486 tkr (-1 607tkr), Årets resultat UGA 

•   -880 tkr (1 078 tkr), Årets resultat Forskning 

• 3 126 tkr (1 969 tkr), Årets resultat Forskarutbildningen 

 

 

10) Resultat från tidigare år 

Resultat från tidigare år uppgår till -10 630 tkr (-12 164 tkr) och utgörs av ackumulerade resultat över 

åren. Resultatposten utgörs av nedanstående poster.  

 

 

•       0 tkr, Resultat från tidigare år UGA 

•    2 623 tkr, Resultat från tidigare år Forskning 

• -13 253 tkr, Resultat från tidigare år Forskarutbildningen 

 

Underskottet om cirka -13 mkr inom Forskarutbildningen har uppstått p.g.a. att lönekostnaderna under 

många år överskridit intäkterna för Forskarutbildningen samt p.g.a. att forskningsanslaget inte 

bokförts korrekt med syfte att täcka de OH-kostnader som årligen uppstår på lönekostnaderna inom 

Forskarutbildningen. Genom bokföringstekniska åtgärder11 kommer underskottet successivt betas av 

under de kommande åren för att sedan hamna i balans.  

 

 

11) Totalt kapital 

I totalt kapital ingår årets resultat och resultat från tidigare år. Totalt kapital uppvisar ett underskott 

som uppgår till -6 899 tkr (-10 724 tkr) och utgörs av nedanstående poster. 

Det negativa totala kapitalet är främst ett resultat av de neddragningar i utbildningsvolymen som 

skedde 2014, avseende orienteringskurser. Genom medvetna prioriteringar fokuserar institutionen på 

att i första hand nå överskott på årsbasis och i andra hand successivt beta av det ackumulerade 

underskottet. Önskvärt är att institutionen på sikt har ett positivt totalt kapital som möjliggör ökad 

flexibilitet för verksamheten.  

 

•    1 486 tkr, Totalt kapital UGA 

•    1 743 tkr, Totalt kapital Forskning 

• -10 128 tkr, Totalt kapital Forskarutbildningen 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

11 Där forskningsanslaget enligt praxis vid SU ska bära lönerelaterade OH-kostnader samt driftskostnader för 

Forskarutbildningen.  
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5.BUDGET 2020 

 

 

 Tkr Budget Utfall Not 

  2020 1901-1912   

INTÄKTER       

        

Anslag  66 500 61 718 1) 

 

Uppdrag  1 600 889  2) 

 

Bidrag  16 200 14 450 3) 

 

Övriga intäkter  2 200 1 977 4) 

 

SUMMA INTÄKTER  86 500 79 034  

       

KOSTNADER      

       

Personalkostnader  -44 000 -40 811 5) 

 

Semesterlöneskuld  -100 42   

 

Lokalkostnader  -10 500 -11 501 6) 

 

Driftskostnader -12 000 -10 863 7) 

 

Overhead  -12 000 -9 442 8) 

 

Avskrivningar -800 -1 085 9) 

 

Lämnade medel -900 -1 669 10) 

 

SUMMA KOSTNADER  -80 300 -75 330   

       

 

ÅRETS RESULTAT (a)  6 200             3 704 11) 

RESULTAT FRÅN TIDIGARE ÅR (b) -7 133          -10 836  

TOTALT KAPITAL (a+b)         -933            -7 133  

       

       

Återstående avskrivningskostnad (Tot):  -1 766 -2 566  
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5.1 KOMMENTARER - BUDGET 2020 

Nedan följer kommentarer till budget 2020 med utfall 2019 inom parantes.  

 

 

1) Anslag 

Anslag budgeteras 66 500 tkr (58 980 tkr) och utgörs av följande poster. Anslagsmedlen för UGA 

och FUF är budgeterade i fakultetens budget för 2019. 

 

• 35 017 tkr, anslag UGA 

• 27 131 tkr, anslag Forskning12 

• 3 937 tkr, anslag Forskarutbildningen 

• 3 100 tkr, särskilda anslagsmedel (lön administrativ chef, biträdande lektorat finansierade 

av Östersjöcentrum)  

• - 1500 tkr, avgår återbetalning för budgeterat underskott inom Naturvetenskapliga 

fakulteten p.g.a. underprestation inom fakultetens utbildningsåtagande. 

• -1 200 tkr, avgår budgeterad medfinansiering av externa bidrag där overhead enligt avtal 

understiger institutionens overhead.  

 

 

2) Uppdrag 

Uppdrag budgeteras till 1 600 tkr (952 tkr) och avser uppdragsintäkter som huvudsakligen härrör 

till projekt Seabed 2030.  

 

 

3) Bidrag 

Bidragsintäkter budgeteras till 16 200 tkr (14 231 tkr) inklusive institutionens budgeterade 

medfinansiering om 1,2 mkr för år 2020. De bidragsintäkter som budgeterats 2020 är externa 

forskningsbidrag som forskare vid IGV avser förbruka under 2020. Utöver projekt som fortlöper 

sedan tidigare år har vissa projekt avslutats under 2019 och nya projektmedel har tillkommit för 

2020, huvudsakligen beviljade av Vetenskapsrådet. En medfinansiering om cirka 1 mkr har 

budgeterats från anslaget till bidraget för att täcka ofinansierad overhead inom externa 

bidragsprojekt Nettoeffekten av denna medfinansiering blir noll i denna budget, då denna budget 

inkluderar alla inkomstslag vid institutionen. Inom inkomstslaget Anslag innebär 

medfinansieringen att institutionens ”egna medel” i form av anslag minskar.   

 

4) Övriga intäkter  

Övriga intäkter budgeteras till 2 200 tkr (1 977 tkr). I posten ingår budgeterade studentavgifter för 

utbildning och exkursioner samt intäkter från analysuppdrag inom laboratorieverksamheten inom 

IGV. 

 

5) Personalkostnader 

Personalkostnader inklusive sociala avgifter budgeteras till -44 000 tkr (-40 811 tkr), vilket är en 

ökning med cirka 3 mkr jämfört med utfallet 2019. Den budgeterade ökningen förklaras av ökade 

lönekostnader för postdoktorer, doktorander och TA-personal. 

 

 

 

                                                      

12 Varav 600 tkr för sektionsdekanens disposition 
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6) Lokalkostnader 

Lokalkostnaderna budgeteras till -10 500 tkr (-11 501 tkr) och avser hyreskostnader för 

undervisningslokaler och kontorslokaler.  Den budgeterade posten innebär en minskning om cirka  

1 mkr jämfört med utfallet 2019. Förändringen förklaras av lägre kostnader för 

undervisningslokaler till följd av ett minskat nyttjande samt av en periodisering 2019 som saknar 

motsvarighet 2020.  

 

 

7) Driftskostnader 

Driftskostnader budgeteras till -12 000 tkr (-10 863 tkr) och avser huvudsakligen kostnader för 

resor, logi, datorer, telefoni samt inköp av labbartiklar. Den budgeterade ökningen av 

driftskostnader hänger samman med ökade intäkter (även bidragsintäkter) 2020 jämfört med 

2019. Budgeterar cirka 14% av totala intäkter, vilket även var utfallet för 2019.  

 

 

8) OH/Indirekta kostnader 

Indirekta kostnader budgeteras till -12 000 tkr (-9 442 tkr). Beloppet utgör ett nettobelopp efter 

budgeterad ersättning av OH-kostnader från Bolincentret. Bruttofakturan från fakulteten för 2020 

uppgår till 12 989 tkr.  

 

 

9) Avskrivningar 

Avskrivningar budgeteras till -800 tkr (-1 085 tkr). Avskrivningarna beräknas minska jämfört med 

2019 till följd av att färre maskiner och inventarier är föremål för avskrivning 2020 jämfört med 

2019.  

 

10) Lämnade medel 

Lämnade avser medel som överförs till annat lärosäte som utgör medelförvaltare eller 

samarbetspartner. Lämnade medel budgeteras till -900 tkr (-1 669 tkr) och avser medel som enligt 

avtal ska överföras till Lunds Universitet inom ramen för ett VR-projekt.  

 

 

11) Årets resultat 

Årets resultat budgeteras till 6 200 tkr och hänger samman med den kraftiga ökning av 

utbildningsanslag som institutionen begärt och erhållit för år 2020. Under förutsättning att 

institutionen lyckas genomföra sitt utbildningsuppdrag kommer årets resultat kraftigt minska 

institutionens totala underskott från - 7 133 tkr till -933 tkr under 2020.  


