Myndighetskapital
Totalt myndighetskapital är 17 426 499’.
Det fördelar sig enligt följande,
GU: 3 390 043
Astronomi: 8 506 810
TF: 1 058 468
Institution: 4 471 178

Astronomi
Kapitalet fördelar sig mellan fakultetsmedel (vgren 21) och externa medel (vgren 35). Fakultetsmedel
uppgår till 1 647 883 och externa medel till 6 858 927.
Fakultetsmedlen har vi grupperat i
Allmän drift: 108 855
Samlingar: 1 539 028

Externa medel har vi grupperat i
Allmän drift: 4 801 607
Samlingar: 234 897
Fysiografen: 665 638
Arne: 939 882
Uppdragsforskning: 216 901
(vgren 54, 55 och 58)

Teoretisk fysik
Kapitalet fördelar sig mellan fakultetsmedel (vgren 21) och externa medel (vgren 35) samt mellan de
två ämnena och en del som kvarstår att dela upp. Fakultetsmedel uppgår till 1 268 460 och externa
medel till -209 992.
Fakultetsmedel för teoretisk fysik fördelar sig mellan
CBBP: -3 447 523
TPP: 3 490 033
156171: 1 225 950

Fakultetsmedlen har vi delat upp så långt vi har kunnat mellan CBBP och TPP. En del kvarstår som
ligger kvar på det gamla kostnadsstället 156171 och uppgår till 1 225 950, dessa skal delas jämnt
mellan CBBP och TPP.
Externa medel är fördelat enligt följande,
CBBP: 725 816
CBBP, felaktigt resavr: -218 437
TPP: -723 390
156171, kvar att dela upp: 6 019
Vi har ägnat oss åt att städa upp och stänga gamla aktiviteter för att få en klar bild av var vårt
myndighetskapital ligger. Därför bör man på teoretisk fysik sidan även ta hänsyn till det städande
som är utfört under 2018 och ännu inte hamnat i myndighetskapitalet men som kommer att göra det
när ytterligare ett årsskifte har passerat och böckerna stängs.
CBBP har ett plus på 119 245 som kommer att minska deras underskott på vgren 35 efter 2018 års
utgång.
TPP har ett plus på 660 822 som kommer att minska deras underskott på vgren 35 efter 2018 års
utgång.
Det ligger också ett minus på 218 437 på uppdragsforskning (vgren 55) som hör till Mattias Ohlssons
Immunovia uppdrag och som är felaktigt resultatavräknat och täcks upp av löpande års resultat.

GU
Kapitalet på GU fördelar sig enligt följande
156160: 3 211 325
156171: 15 836
156101: 162 882
Grundutbildningen är sammanslagen under ett kostnadsttälle, 156160, men vi har en del kapital som
ligger kvar på astronomi och teoretisk fysik och som är ’låst’ till personliga samlingar. Kapitalet på
3 211 325 på kostnadsställe har vi grupperat enligt följande:
Astronomi: 2 552 846
TPP: 36 000 (Leif Lönnblad)
CBBP: 376 312 (Mattias Ohlsson samling)
Planetariet: 92 724
Övrigt: 153 443

