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Delårsrapport 2017 
 
Universitetsstyrelsen beslutade vid sammanträde 2010-06-10 att uppdra till styrelsens ordförande 
att efter samråd med rektor fastställa delårsrapport, detta uppdrag gäller årligen.  
 
Styrelsens ordförande Chris Heister har idag beslutat att fastställa den bilagda delårsrapporten 
2017 efter samråd med rektor Hans Adolfsson. 
 
Vi intygar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av verksamhetens kostnader, intäkter och 
myndighetens ekonomiska ställning.  
 
Delårsrapporten är vid tidpunkt för fastställande inte granskad av Riksrevisionen, granskning sker 
enligt plan under senare delen av augusti.  
 
 
Umeå 2017-08-14 
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1. Händelser första halvåret 
 

Arktiskt fokus 
Genom att sätta särskilt fokus på arktisk forskning under hela 2017 vill Umeå universitet ytterligare 
stärka sin position som ett ledande arktiskt universitet i Sverige. Redan under första halvåret har en 
rad evenemang präglats av det arktiska temat: Kunskapsnoden i Stockholm, Pax Nordica, Samiska 
veckan samt konferensen People and Place som lockade ca 800 forskare, beslutsfattare och 
opinionsbildare från olika delar av världen. En av de frågor som stod i fokus under konferensen var 
klimatförändringarna. Utmaningar kopplade till klimatförändringar är också en viktig del av den 
utökade samverkan som har inletts mellan Umeå universitet och Polarforskningssekretariatet. Det 
var också temat för seminariet Kunskap i samverkan som arrangerades vid Umeå universitet och 
som tog sin utgångspunkt i den senaste forskningspolitiska propositionen. Vid seminariet deltog 
ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson. 

Nya satsningar 
Umeå universitet fortsätter att befästa sin framstående position inom infektionsforskning. Detta 
uppmärksammades bl a när Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse under sitt 100-årsjubileum bjöd in 
till ett internationellt symposium vid Umeå universitet. Världsledande forskare samlades för att 
diskutera t ex antibiotikaresistens och infektioners förändrade spridningsmönster. Under våren 
invigdes också universitetets nya forskningscentrum, Wallenberg centrum för molekylär medicin.  

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har tilldelat Umevatoriet en jubileumsdonation på 20 miljoner 
kronor till en s k domteater. Syftet med satsningen är att öka intresset för teknik och 
naturvetenskap, framförallt bland unga.  

Umeå universitet har beviljats ett femårigt forskningsanslag på 35 miljoner kronor av Stiftelsen för 
Strategisk Forskning för att i ett tvärvetenskapligt projekt kartlägga hur växter reagerar på stress,    
t ex torka och extrema temperaturer. Forskare vid universitetets datavetenskapliga institution har 
beviljats 12 miljoner kronor från EU Horizon 2020 för deltagande i två forskningsprojekt som 
fokuserar på smartare och effektivare resurshantering för framtida datormoln. Vinnova och 
Vetenskapsrådet har satsat 100 miljoner kronor på uppbyggnad av tre nya forskningscentrum. Ett 
av centrumen, Centre for Advanced Medical Products, leds av Umeå universitet och omfattar 25 
parter från hela landet. 

Intensivt kvalitetsarbete 
Umeå universitet har under våren bedrivit ett intensivt kvalitetsarbete med utbildning på alla 
nivåer. Rektor har beslutat om ett nytt kvalitetssystem för forskarutbildning och ett reviderat 
kvalitetssystem för utbildning på grund- och avancerad nivå.  

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har på uppdrag av regeringen tagit fram ett nytt nationellt 
system för kvalitetssäkring som kommer att användas under åren 2017-2022. Umeå universitet har 
som enda lärosäte i landet deltagit i den första omgången av alla fyra granskningar: 
granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete, utbildningsutvärderingar, tematiska 
utvärderingar samt prövningar av examenstillstånd. Ett stort antal medarbetare från fakulteter, 

institutioner och universitetsförvaltningen har bidragit till arbetet med självvärderingar samt 
deltagit vid UKÄ:s platsbesök.  

Umeå universitetets arbete med värdegrundsfrågor har inletts. Utgångspunkten är de sex 
värdegrundsprinciper som utgör fundamentet i den statliga värdegrunden. Efter en inledande 
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diskussion vid vårens chef- och prefektmöte ska nu samtliga universitetets medarbetare involveras 
för att omsätta värdegrundsprinciperna till universitetets förhållanden och förutsättningar. 

Ökat antal sökande 
Rekordmånga ungdomar lockades till Öppet hus som Umeå universitet arrangerade för 
gymnasister i Norrbottens, Jämtlands, Västernorrlands och Västerbottens län. Efter att i två år ha 
följt den nationella trenden med minskat söktryck till universitetets utbildningar kunde Umeå 
universitet glädjas åt en ökning av antalet sökande med fyra procent. Det innebär att Umeå 
universitet är landets tredje största lärosäte när det gäller antalet anmälningar till höstens 
utbildningar.  

I februari offentliggjordes resultatet av 2016 års International Student Barometer, en enkät som 
besvarats av studenter vid 182 lärosäten runt om i världen och som mäter hur nöjda studenterna är 
med sina studier vid universitetet och med vardagslivet i staden de studerar i. Bland de svenska 
lärosätena intar Umeå universitet en förstaplats bl a när det gäller bibliotek, IT-stöd, sociala 
aktiviteter, bostadskontor och introduktionsdagar. Exempel på utvecklingsområden är 
karriärvägledning och stöd för ökad arbetslivserfarenhet. 

Nya styrelseledamöter 
Heidi Hansson har ersatt Anders Fällström som vice rektor för utbildning och utbildnings-
samverkan. Heidi Hansson har även särskilt ansvar för lika villkorsfrågor. Rektor har utsett nya 
dekaner och prodekaner för samtliga fakulteter.  

Stockholms läns landshövding Chris Heister har tillträtt som ny ordförande i Umeå universitets 
styrelse. Länsråd Lars Lustig, tidigare universitetsdirektör, har utsetts till styrelsens vice 
ordförande. Nya styrelseledamöter är även professorerna Mohammad Fazlhashemi och Sophia 
Hober. I februari fastställde universitetsstyrelsen budgetunderlag för den kommande 
treårsperioden. Några av de utmaningar som styrelsen särskilt betonade för regeringen var 
ersättningsnivåer till utbildning, kvalitet i utbildning, andelen basanslag till forskning samt 
forskningsinfrastruktur. Universitetsstyrelsen har också beslutat om en ny modell för universitetets 
verksamhetsplanering. Modellen utgår från Umeå universitet 2020 – Vision och mål, men 
innehåller betydligt färre delmål än tidigare och formerna för uppföljning är utvecklade. 

Invigningar 
I februari invigde Umeå universitet sin nya forskningsrestaurang med Sveriges just nu tekniskt 
mest avancerade kök. Den nya forskningsrestaurangen är en milstolpe i Restauranghögskolans 
ambitioner om en verksamhet med ännu större akademisk tyngd. Slutligen kan konstateras att 
Umeå universitets nya forskningsfartyg R/V Botnica är döpt och redo för tjänstgöring till havs. 
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2. Ekonomi 
 

2.1 Ekonomiskt resultat för perioden 2017-01-01 – 2017-06-30 
 

Resultatet för perioden  
 

Ekonomiskt resultat Delår 2013 Delår 2014 Delår 2015 Delår 2016 Delår 2017 

Intäkter 1 954 2 036 2 054 2 083 2 118 

Kostnader 2 124 2 163 2 199 2 240 2 176 

Resultat -170 -127 -145 -157 -58 
 
Tabell 1: Resultat delår 2013-2017, per 30/6 resp. år (miljoner kr) 

 
Det ekonomiska resultatet för perioden 2017-01-01 – 2017-06-30 är ett underskott med -58 mnkr 
att jämföra med utfallet för motsvarande period 2016 som visade ett underskott med  -157 mnkr. 
Förändringen av resultatet år 2017 jämfört med år 2016 finns både inom anslagsverksamheterna 
och inom bidrags- och uppdragsverksamheterna. Se sidan 11 för fullständig resultaträkning.  
 
Den ackumulerade kostnaden för semesterlöner är som störst vid delår på grund av 
periodiseringar. På grund av denna säsongsvariation beräknas kostnaden vid årets slut bli 100 
mnkr lägre. Om hänsyn tas till detta är det justerade resultatet +42 mnkr vid halvårsskiftet 2017 
(justerat resultat per delår 2016: -62 mnkr). 
 
Ungefär hälften av det högre resultatet vid delår 2017 (dvs +99 mnkr) förklaras av att antalet 
anställda är färre första halvåret 2017 jämfört med föregående år, den största minskningen finns 
inom doktorandtjänster. En felaktig periodisering första halvåret 2016 medförde att kostnaderna 
första halvåret 2016 var 12,1 mnkr för höga. Under första halvåret 2017 borde totalt 8,6 mnkr 
avseende ett uppdragsutbildningsprojekt ha periodiserats vilket inte skett, detta medför att 
universitetets intäkter för perioden jan-juli 2017 är 8,6 mnkr för höga. Rutinerna för periodisering 
kommer att ses över för att undvika att felaktigheter uppstår.  
 
 
Intäkter 
 

Intäkter Delår 2013 Delår 2014 Delår 2015 Delår 2016 Delår 2017 

Intäkter av anslag 1 253 1 294 1 313 1 341 1 376 
Intäkter av avgifter och 
andra ersättningar 256 279 281 289 287 

Intäkter av bidrag 438 457 460 451 453 

Finansiella intäkter 8 6 1 1 2 

Summa intäkter 1 954 2 036 2 054 2 083 2 118 
 
Tabell 2: Utfall intäkter delår 2013-2017, per 30/6 resp. år (miljoner kr). 

 
Totalt har intäkterna ökat med 35 mnkr (+1,7 procent) första halvåret 2017 jämfört med 2016. 
Intäkterna var totalt 2 118 mnkr första halvåret 2017, vilket är en ökning med +8 procent jämfört 
med delår 2013. Se sidan 11 för fullständig resultaträkning. 
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Intäkter av anslag har ökat med 35,5 mnkr (+2,6 procent) första halvåret 2017 jämfört med 
motsvarande period 2016. Orsaken till denna ökning är främst den statliga indexregleringen år 
2017 med 1,5 procent samt ökat anslag för utökning av utbildningsplatser.  
 
Intäkter av avgifter och andra ersättningar har minskat med 2 mnkr (-0,7 procent) jämfört 
med motsvarande period 2016. Stora förändringar har dock skett inom avgiftsområdet. 
Intäkter från uppdragsutbildning har ökat 30 mnkr (+76 procent) där Socialstyrelsen och 
Rikspolisstyrelsen står för de största ökningarna. Uppdragsforskning däremot är relativt 
oförändrad, en minskning med 1 mnkr (-1 procent) jämfört med delår 2016.  
 
Intäkter av studieavgifter från avgiftsskyldiga studenter har minskat med 7 mnkr (-45 procent) 
vilket beror på ett minskat antal studenter jämfört med samma period 2016, orsaken är bland annat 
att programmet Science Without Borders med Brasilien upphört efter år 2016.  
 
Övriga försäljningsintäkter har minskat med 24 mnkr mnkr främst på grund av att 
Ladokkonsortiet från och med 2017 internfaktureras, för utvecklingskostnaderna för det 
studieadministrativa systemet. Tidigare år har Universitets- och högskolerådet (UHR) fakturerats 
av universitetets IT-stöd och systemutvecklingsenhet (ITS) och UHR har i sin tur fakturerat 
konsortiet. Den nya rutinen gör att både avgiftsintäkter och driftkostnader minskat. ITS 
avgiftsintäkter gentemot UHR är 29 mnkr lägre (-49 procent) jämfört med motsvarande period 
2016. 
 
Intäkter av bidrag har ökat med 1,5 mnkr (+0,3 procent) jämfört med samma period år 2016. 
Intäkterna avser endast de bidrag som har använts under första halvåret. Erhållna bidrag från 
externa finansiärer har minskat med 13,5 mnkr (- 3 procent) medan användning av erhållna bidrag 
ökat med 15 mnkr första halvåret 2017 jämfört med motsvarande period 2016.  Minskningen av 
erhålla bidrag finns bl.a. från finansiärerna Formas respektive Vetenskapsrådet. Vetenskapsrådet 
respektive Wallenbergstiftelserna är de två största bidragsgivarna. 
 
Finansiella intäkter för perioden har ökat från fjolårets 1,3 mnkr till 1,6 mnkr. Universitetet har 
enligt regelverket för statliga myndigheter sina likvida medel och lån placerade hos 
Riksgäldskontoret. 
 
 
Kostnader 
 

Kostnader Delår 2013 Delår 2014 Delår 2015 Delår 2016 Delår 2017 

Kostnader för personal 1 338 1 350 1 397 1 418 1 397 

Kostnader för lokaler 200 199 202 203 207 

Övriga driftkostnader 511 521 519 525 466 

Finansiella kostnader 3 2 2 4 4 

Avskrivningar 73 90 80 90 103 

Transfereringar erhållna medel 64 63 69 69 79 

Transfereringar lämnade bidrag -64 -63 -69 -69 -79 

Summa kostnader 2 124 2 163 2 199 2 240 2 176 
 
Tabell 3: Utfall kostnader delår 2013-2017, per 30/6 resp. år (miljoner kr).  
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Totalt har kostnaderna minskat med 65 mnkr (-2,9 procent) första halvåret 2017 jämfört med 2016. 
Kostnaderna var totalt 2 176 mnkr första halvåret 2017, vilket är en ökning med 2 procent jämfört 
med delår 2013. Se sidan 11 för fullständig resultaträkning. 
 
Kostnader för personal har minskat med 21,6 mnkr (-1,5 procent) första halvåret 2017 jämfört 
med motsvarande period 2016, trots att lönerevision genomförts under hösten 2016. Minskningen 
av personalkostnader är särskilt tydlig inom verksamhetsgrenen Forskning och forskarutbildning 
med stödfunktioner där personalkostnader minskat med 17 mnkr (- 2,4 procent).  
 
Antalet anställda är färre första halvåret 2017 och totalt har antalet anställda inom universitetet 
minskat med 3,7 procent i maj 2017 jämfört med motsvarande månad 2016. Antal anställda med 
doktorandtjänst har minskat med 11,7 procent år 2017 jämfört med samma månad 2016. Även inom 
gruppen teknisk-administrativ personal och inom vissa lärarkategorier är det färre anställda första 
halvåret 2017 jämfört med föregående år. Minskningen av antalet anställda ligger främst inom 
visstidsanställd personal, men även antalet tillsvidareanställd personal har minskat något.  
 
Kostnader för lokaler har ökat med 4 mnkr (+1,9 procent). Hyrorna har blivit något högre på 
grund av att konsumentprisindex ökat, högre elpris har också bidragit till ökade lokalkostnader. 
Hyrda lokalytor har förändrats och hyreskontrakt har omförhandlats med anledning av om-
byggnationer och renoveringar. Sammantaget innebär dessa förändringar att lokalkostnaderna är 
högre än motsvarande period 2016. 
 
Övriga driftkostnader har minskat med 59 mnkr (-11,3 procent) jämfört med delår 2016. Den 
främsta orsaken är den nya rutinen för fakturering av Ladokkonsortiet. Tidigare fakturerades 
Ladokkonsortiet via Universitets- och Högskolerådet (UHR) men från och med 2017 sker 
faktureringen internt, direkt från universitetets IT-stöd och systemutvecklingsenhet. Den direkta 
påverkan på driftskostnaderna är en minskning med 29 mnkr. Kostnader för köpta datortjänster 
och dataprogram har minskat med 19 mnkr. Även kostnader för anlitande av juridiska personer i 
undervisning, inköp av böcker, tidskrifter och prenumerationsavgifter samt resekostnader är lägre 
än under motsvarande period 2016. Köp av forskningstjänster och övriga främmande tjänster 
(innehåller bl.a. kostnader för ALF-avtal och avgifter Nya-systemet m.m.) har också minskat, 
däremot har kostnaderna för köp av konsulttjänster ökat med 18 mnkr.  
  
Finansiella kostnader uppgår till 3,7 mnkr för första halvåret 2017 vilket är en marginell 
minskning jämfört med 2016.  
 
Avskrivningar har ökat med 12,4 mnkr (+13,7 procent) jämfört med motsvarande period 2016. 
Ökningen återfinns inom alla tillgångsslag. Avskrivning av maskiner, inventarier och installationer 
har ökat med 7,9 mnkr, avskrivningar för förbättringsåtgärder på annans fastighet med 2,0 mnkr 
och avskrivning för immateriella anläggningar med 2,5 mnkr. Immateriella anläggningar består till 
övervägande del av IT-systemet Ladok3 inom Ladokkonsortiet. 
 
Transfereringar i form av lämnade bidrag har ökat jämfört med delår 2016. Lämnade bidrag 
uppgår till 79 mnkr, att jämföra med 69 mnkr 2016.  
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2.2 Årets prognos  
 

Ekonomiskt resultat År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 
År 2017 
prognos 

Intäkter 3 970 4 132 4 158 4 221 4 279 

Kostnader 4 078 4 139 4 216 4 227 4 185 

Resultat -109 -8 -59 -6 94 

 
Tabell 4: Årets ekonomiska resultat år 2013-2016 samt prognos år 2017 (miljoner kr).  
 
Intäkter och kostnader 
 
När det gäller prognos av intäkter beräknas både avgiftsintäkter och bidragsintäkter öka det andra 
halvåret medan anslagsintäkterna är jämnt fördelade på resp halvår. Denna prognos grundar sig på 
trender från tidigare år samt bedömd utveckling andra halvåret 2017. Intäkterna prognostiseras år 
2017 till 4 279 mnkr, vilket är 1,4 procent högre jämfört med föregående år.  
 
Kostnader för personal för det andra halvåret är alltid lägre än det första halvåret beroende på att 
mer semester tas ut under andra halvåret. Kostnaderna prognostiseras år 2017 till 4 185 mnkr, 
vilket är 1,0 procent lägre jämfört med föregående år.  
 
 
Ekonomiskt resultat 
 
Umeå universitets prognostiserade ekonomiska resultat för år 2017 är +94 mnkr, vilket ska 
jämföras med 2016 års ekonomiska resultat som var ett underskott med -6 mnkr. Observera att 
prognosen innehåller osäkerheter. Denna prognos innebär att Umeå universitet då skulle få ett 
samlat myndighetskapital om 603 mnkr per 2017-12-31.  
 
Efter åtta år i rad med positiva ekonomiska resultat redovisade Umeå universitet år 2013 ett planerat 
negativt ekonomiskt resultat motsvarande -109 miljoner kronor. Universitetsstyrelsen beslutade år 
2013 att anpassning till en lägre kostnadsnivå skulle ske planerat fr.o.m. år 2014. I oktober år 2015 
beslutades om åtgärder i syfte att anpassa kostnaderna till en lägre nivå. 

Av dokumentet Budget Umeå universitet år 2018, inkl. ekonomisk plan 2019−2020 framgår att det 
ekonomiska resultatet för universitetet planerades vara +-0 miljoner kronor år 2017 respektive +-0 
mnkr år 2018.  

Se diagram för myndighetskapital per 31/12 år 2007-2016 samt prognos per 31/12 år 2017 på nästa 
sida.  
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Diagram 1: Myndighetskapital per 31/12 år 2008-2016 samt prognos per 31/12 2017, miljoner kr. 

 
 
2.3 Balansräkning per 2017-06-30 
 
Omslutningen på balansräkningen är totalt 2 434 mnkr per 2017-06-30, vilket är en ökning med 75 
mnkr (+3,2 procent) jämfört med motsvarande tidpunkt 2016. Se sidan 13 för fullständig 
balansräkning.  

 

 
 
Diagram 1: Balansomslutning (Tillgångar resp. kapital och skulder) delår, per 30/6 år 2008-2017.   
 

År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016
År 2017
prognos

Myndighetskapital 423 478 605 674 686 578 570 514 509 603
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Se kommentarer på nästa sida avseende tillgångar samt kapital och skulder per 30/6 år 2017. 
Balansomslutningen har legat relativt konstant sedan år 2011 samt har ökat med 761 mnkr jämfört 
med år 2008.  
 
 
Tillgångar 
 
Immateriella anläggningstillgångar består till huvudsaklig del av IT-systemet Ladok3 inom 
Ladokkonsortiet. Dessa tillgångar har ökat med 1 mnkr (+0,8 procent) jämfört med delår 2016. 
 
Materiella anläggningstillgångar består av flera olika kategorier av tillgångar.  
Förbättringsutgifter på annans fastighet har minskat i värde med 11 mnkr (-7  procent). Maskiner, 
inventarier och installationer har sammanlagt ökat i värde med 19 mnkr (+ 5 procent).  
 
Finansiella anläggningstillgångar består av andelar i det av universitetet helägda 
holdingbolaget Umeå universitet Holding AB. 
 
Varulager m.m. består till största del av kemikalier inom Kemiförrådet men även lager kopplat 
till Bildmuseet och Servicecenterbutik. 
 
Kortfristiga fordringar ligger på en lägre nivå per 2017-06-30 än motsvarande tidpunkt 2016, 
en minskning med 15 mnkr (-15 procent). Fordringarna består till övervägande del av 
kundfordringar. 
 
Periodavgränsningsposter såsom förutbetalda kostnader består till stor del av periodiseringar 
av lokalkostnader, system- och licenskostnader samt serviceavgifter. De förutbetalda kostnaderna 
har ökat med 14 mnkr (+12 procent) jämfört med föregående delår. Upplupna bidragsintäkter har 
minskat med 19 mnkr (-11 procent) jämfört med 2016-06-30. Fordran på förväntade 
bidragsintäkter, beror på att det finns forskningsprojekt där bidragen utbetalas i efterhand. 
 
Kassa och bank har ökat med 82 mnkr (+6 procent) i omslutning jämfört med delår 2016. 
 

Kapital och skulder 
 
Myndighetskapitalet har ökat med 95 mnkr (+27 procent) jämfört med delår 2016.  
 
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser har ökat marginellt medan övriga 
avsättningar ökat med 3 mnkr (+11 procent). Av övriga avsättningar är det avsättningar för 
kompetensåtgärder som ökat medan avsättningar för kvittblivning av strålningskällor är 
oförändrade. 
 
Skulder såsom lån hos Riksgäldskontoret, för finansiering av anläggningstillgångar, har ökat med 
13 mnkr (+2,5 procent) jämfört med förra halvårsskiftet. Det är en direkt följd av de totalt sett 
ökade anläggningstillgångarna. Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder är 22 mnkr lägre 
(-9 procent) jämfört med delår 2016. 
 
Periodavgränsningsposter såsom upplupna kostnader har minskat med 16 mnkr (-5,5 
procent), Denna skuld utgörs till övervägande del av semesterlöner och relaterade sociala avgifter, 
där skulden är 8,8 mnkr lägre på grund av färre sparade semesterdagar jämfört med föregående 
delår. Resterande minskning beror till stor del på lägre skuld för transfereringar som inte är 
utbetalda per 170630. Oförbrukade bidrag har minskat marginellt med 1 mnkr (-0,1 procent) per 
2017-06-30 jämfört med motsvarande tidpunkt 2016 medan övriga förutbetalda intäkter har ökat 
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med 3 mnkr (+15 procent). De förutbetalda intäkterna består främst av förutbetalda hyror samt 
studieavgifter.  
 
 
Ansvarsförbindelser 
Universitetet har en ansvarsförbindelse gentemot Akademiska Hus på 35 mnkr. Ansvars-
förbindelsen avser ett hyresavtal gällande Stadsliden 6:6. Om uppsägning för avflyttning sker från 
Umeå universitets sida till 2031-10-31 ansvarar universitetet ekonomiskt för 35 mnkr (halva 
restvärdet). Senare avflyttningsdag än 2031-10-31 innebär att restvärdet faller på Akademiska Hus. 
 
Ytterligare en ansvarsförbindelse gentemot Akademiska hus gäller upparbetade kostnader för 
projektering och utredning gällande Beteendevetarhuset, Tanken. Det upparbetade beloppet 
uppgår vid bokslutsdatum till 0,24 mnkr och om universitetet beslutar avstå projektet ska 
upparbetade kostnader ersättas. 
 
Universitetet har även en ansvarsförbindelse gentemot Kustbevakningen på 12,1 mnkr. Det är en 
överenskommelse gällande finansiering av ombyggnad av ett fartyg. Fartyget tillhör Kust-
bevakningen och ska nyttjas av universitetet, det är därför behov av ombyggnad uppkommit. Under 
en tioårsperiod ska universitetet betala en årlig ersättning. Om universitetet säger upp avtalet inom 
tioårsperioden ska universitetet betala den del av investeringskostnaden som ännu inte betalats. 
Totalt uppgår kostnaden för ombyggnation och anpassning till 12,1 mnkr. Ansvarsförbindelsen vid 
bokslutsdatum motsvarar hela kostnaden. 
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RESULTATRÄKNING (tkr)

Utfall Utfall Prognos Utfall

2017-01-01 -- 2016-01-01 -- 2017-01-01-- 2016-01-01 --

2017-06-30 2016-06-30 2017-12-31 2016-12-31

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 376 474 1 340 974 2 753 000 2 676 225

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 287 410 289 480 598 000 614 926

Intäkter av bidrag 452 677 451 226 925 000 927 327

Finansiella intäkter 1 592 1 295 3 000 2 854

Summa 2 118 153 2 082 975 4 279 000 4 221 332

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 1 396 727 1 418 335 2 612 000 2 617 577

Kostnader för lokaler 206 763 202 844 419 000 408 460

Övriga driftkostnader 465 701 524 981 931 000 1 004 473

Finansiella kostnader 3 683 3 847 8 000 7 822

Avskrivningar och nedskrivningar 102 779 90 378 215 000 188 835

Summa 2 175 654 2 240 385 4 185 000 4 227 168

Verksamhetsutfall -57 501 -157 410 94 000 -5 836

Resultat fr andelar i hel- och delägda företag 0 0 0 39

  

Transfereringar   

Medel som erh fr statens budget f finans av bidr 13 858 14 804 28 000 35 335

Medel som erh fr myndigheter f finans av bidr 27 517 27 266 55 000 58 510

Övr erhållna medel f finansiering av bidrag 37 496 27 098 75 000 59 294

Lämnade bidrag -78 872 -69 167 -158 000 -153 139

Saldo 0 0 0 0

Årets kapitalförändring -57 501 -157 410 94 000 -5 797
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RESULTATRÄKNING

per verksamhetsgren 2017-01-01 -- 2017-06-30

(tkr) Utbildning grundnivå/avancerad nivå Forskning/utb. på forskarnivå

TOTAL
Utbildning grund- 

/avancerad nivå

Uppdrags-

utbildning

Forskning/utb 

på forskarnivå

Uppdrags-

forskning

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 376 474 749 949 0 626 525 0

Intäkter av avgifter och andra ers. 287 410 63 568 69 911 82 706 71 226

Intäkter av bidrag 452 677 15 438 0 437 239 0

Finansiella intäkter 1 592 869 14 703 7

Summa 2 118 153 829 824 69 925 1 147 172 71 232

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 1 396 727 542 028 25 596 775 641 53 463

Kostnader för lokaler 206 763 112 359 3 108 89 904 1 393

Övriga driftkostnader 465 701 161 563 26 405 255 331 22 403

Finansiella kostnader 3 683 1 463 3 2 170 47

Avskrivningar och nedskrivningar 102 779 25 886 600 75 412 881

Summa 2 175 654 843 299 55 711 1 198 457 78 186

Verksamhetsutfall -57 501 -13 475 14 213 -51 285 -6 954

Resultat från hel/delägda företag 0 0

Transfereringar

Medel fr statens budget f finans av bidr 13 858 0 0 13 858 0

Medel fr myndigheter f finans av bidr 27 517 7 982 0 19 535 0

Övr erhållna medel f finans av bidrag 37 496 1 587 0 35 910 0

Lämnade bidrag -78 872 -9 569 0 -69 303 0

Saldo 0 0 0 0 0

Årets kapitalförändring -57 501 -13 475 14 213 -51 285 -6 954
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BALANSRÄKNING (tkr)  

  

TILLGÅNGAR 2017-06-30 2016-06-30
 

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling 137 255 136 143

Rättigheter o andra immateriella anläggningstillg 2 655 2 601

Summa immateriella anläggningstillgångar 139 910 138 744

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet  156 922 168 143

Maskiner, inventarier, installationer m.m.  366 213 347 382

Summa materiella anläggningstillgångar 523 135 515 525

Finansiella anläggningstillgångar  

Andelar i hel- och delägda företag  10 079 9 040

Varulager m.m.

Varulager och förråd 1 968 2 087

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 26 468 31 185

Fordringar hos andra myndigheter 60 607 71 352

Övriga kortfristiga fordringar 794 831

Summa kortfristiga fordringar 87 869 103 368

Periodavgränsningsposter  

Förutbetalda kostnader 128 059 114 290

Upplupna bidragsintäkter 153 282 171 969

Övriga upplupna intäkter 4 555 720

Summa periodavgränsningsposter 285 896 286 979

Avräkning med statsverket  

Avräkning med statsverket 0 0

Kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret  1 359 842 1 299 686

Kassa och bank  25 191 3 147

Summa kassa och bank  1 385 033 1 302 833

SUMMA TILLGÅNGAR 2 433 891 2 358 577
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(tkr)

KAPITAL OCH SKULDER 2017-06-30 2016-06-30

 

Myndighetskapital  

Statskapital 12 167 11 128

Balanserad kapitalförändring 496 581 502 417

Kapitalförändring enl resultaträkningen -57 501 -157 410

Summa myndighetskapital 451 247 356 135

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser  25 110 24 732

Övriga avsättningar 31 286 28 287

Summa avsättningar 56 396 53 019

Skulder m.m.

Lån i Riksgäldskontoret  553 770 540 411

Övriga långfristiga skulder 41 42

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 82 235 90 148

Leverantörsskulder 67 718 103 808

Övriga kortfristiga skulder 68 541 47 142

Summa skulder m.m. 772 306 781 552

Periodavgränsningsposter  

Upplupna kostnader 275 184 291 246

Oförbrukade bidrag  854 739 855 664

Övriga förutbetalda intäkter 24 019 20 961

Summa periodavgränsningsposter 1 153 942 1 167 871

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 2 433 891 2 358 577

ANSVARSFÖRBINDELSER

Statliga garantier för lån och krediter Inga Inga

Övriga ansvarsförbindelser 47,3 mnkr 35 mnkr
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Anslagsredovisning

Redovisning mot anslag

Anslag Ingående Årets tilldelning Omdisponerat Totalt disponibelt Utgifter Saldo

överföringsbelopp enligt regleringsbrev anslagsbelopp belopp

16 02 011  Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 0 1 336 777 0 1 336 777 668 388 668 389

 001 Takbelopp (ram) 0 1 336 777 0 1 336 777 668 388 668 389

16 02 012  Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 0 1 082 429 0 1 082 429 541 212 541 217

 005 Basresurs (ram) 0 1 082 429 0 1 082 429 541 212 541 217

16 02 065  Särskilda medel till universitet och högskolor 0 24 383 0 24 383 12 192 12 191

 014  Decentraliserad utbildning (ram) 0 17 737 0 17 737 8 868 8 869

 015  Bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet (ram) 0 2 479 0 2 479 1 242 1 237

 045  Lärarutbildning i minoritetsspråk (ram) 0 4 167 0 4 167 2 082 2 085

16 02 066  Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 0 337 084 0 337 084 168 540 168 544

 004  Umeå universitet (ram) 0 268 694 0 268 694 134 346 134 348

 008  Umeå universitet (ram) 0 68 390 0 68 390 34 194 34 196

Summa totalt för myndigheten 0 2 780 673 0 2 780 673 1 390 332 1 390 341
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