Underlag för Ekonomisk rapportering av EU projekt inom
kommissionens ramprogram för forskning och innovation (FP7 och
Horizon 2020)
För att ta fram listor som stöd för ekonomisk rapportering av EU projekt inom FP7 eller H2020 ska Kuben
användas.
Listor ska tas ut i Pdf och Excell.
•
•

Pdf för att visa opåverkat utdrag från bokföringssystemen.
Excell för att bearbeta siffrorna till ekonomiska rapporter, t.ex. göra summeringar per konto och
anteckningar om ej rapporterade kostnader.

Båda versionerna, Pdf och Excell, skickas som underlag till revisionsbyrå om granskning ska utföras.

Underlag för ekonomiska rapporteringen tas ur Kuben.
Ekonomi
Projektuppföljning
Projekt EU
Välj Period Start och Period Slut för aktuell rapporteringsperiod samt Aktivitet

Specifikt för rapporten Projekt EU:
Rapporten sorterar konto i grupper anpassat för ekonomisk rapportering av EU-projekt.
Indirekta kostnader och hyror sorteras in under rubriken ”Ineligible costs” eftersom de inte tas upp i
rapporteringen. Indirekta kostnader rapporteras istället enligt schablon. Respektive kontrakt föreskriver
vilken schablon % för pålägg som gäller för Indirekta kostnader.

Lönebikostnader, LBK, ligger på en egen rad. LBK transaktionerna har ingen knytning till vilken typ av
grundtransaktion som har genererat LBK. Därför kan vi inte få det uppdelat och sorterat under ”Travel”
och ”Personnel”. Listor från Primula krävs för att se uppdelningen av LBK.
Under Equipment finns endast avskrivningskostnader eftersom det är dessa som får rapporteras som
projektkostnad till EU.

Första vyn i rapporten Projekt EU visar saldo per kostnadskategori
Under Costs finns följande kategorier:
Personnel
Social security payments
Travel
Other goods and services
Equipment
Subcontracting/Third Party
Ineligible costs

Rapport 1: Välj ”Visa saldo per konto” för att få fram vilka konto som ingår i
respektive kostnadskategori.
Den här rapporten ger en överblick av vad som ska rapporteras i Financial Statement uppdelat på
Personnel eller Other costs.
Pdf versionen av Projekt EU, Visa saldo per konto, ger en lista med detaljer om vilka konto som ingår i
respektive kostnadskategori.
Excell versionen gör det möjligt att lägga in extra rader för att summera varje kostnadskategori. Möjligt
att flytta konto mellan kostnadskategorier.
Det går att dyka vidare genom att klicka på ”Visa transaktioner i konto”. Transaktionerna för valt konto
visas.

Rapport 2: Välj ”Visa alla transaktioner” för detaljerad transaktionslista
Den här rapporten visar alla transaktioner.
För att få listan sorterad per konto - Klicka på konto i rubrikraden.
Pdf versionen används för att ge en opåverkad bild av vilka transaktioner som finns bokförda på
projektets aktivitet.
Excell versionen gör det möjligt att lägga in extra rader för att summera varje konto. En extra kolumn bör
läggas till för kommentarer eller ändringar. T.ex. för reseräkning som innehåller utländsk moms kan
momsen dras bort. Lägg även till en kolumn för att räkna om SEK till € med rätt växelkurs.

Växelkurser
Växelkurs tas alltid från ECB – European Central Bank;
http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-sek.en.html
Växelkurs FP7: Första dagen i månaden efter rapporteringsperiodens slut.
Växelkurs H2020: Genomsnittskurs för hela rapporteringsperioden.

Ekonomisk rapportering - Financial Statement
Rapporteringskolumn Kostnadskategori Kuben
Financial Statement
Projekt EU

Kommentarer

Personnel costs

Beräkning av godkända lönekostnader
måste göras enligt särskilda regler för
FP7 och H2020.
För uppdelningen av LBK per Personnel
och Travel behövs Primulalista. Obs! ev.
ombokningar som inte finns med i
Primula.
Specificeras om Other costs är mer än
15 % av “Personnel” (H2020)

Personnel + Social security
costs

Other direct costs
Travel
Other goods and services

Equipment
Subcontracting/Third Party

Indirect costs
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Subcontracting/Third Party

Varor och tjänster som inte tillhör
utförandet av forskningen inom
projektet, t.ex. revision, tvätt
labbrockar, tryckning av posters…
Endast avskrivningar som genereras
under projektperioden
Tjänster som är uppgifter inom
projektets forskning. Genererar inget
schablonpålägg för indirekta kostnader.
Bör finnas med i Grant Agreement,
budget Annex II
Räknas automatiskt i
rapporteringsformulär i Participant
Portal enligt respektive kontrakt (25 %
för Horizon 2020, men särskilda regler
för Marie S Curie)

