Till den som erhållit forskningsanslag
från Prostatacancerförbundet

Ekonomisk redovisning av forskningsmedel
På www.prostatacancerforbundet.se redovisas vilka rutiner som alla som
erhåller forskningsanslag från Prostatacancerförbundet måste följa.
Årlig redogörelse för pågående projekt
För pågående projekt ska en kortfattad redogörelse över hur arbetet fortlöper lämnas in
till Prostatacancerförbundet senast den 31 december varje år. Det finns inga formkrav
och den bör vara kortfattad.
Slutrapport
Den ekonomiska rapporten ska omfatta samtliga utgifter för den del av projektet som är
finansierat av Prostatacancerfonden. Utgifternas redovisas inklusive moms såvida inte
anslagsmottagaren har rätt att göra avdrag för ingående moms i projektet, är så fallet
redovisas utgiften exklusive moms.
Rapporteringen ska vara Prostatacancerförbundet tillhanda senast tre månader efter
dispositionstidens utgång, om inte annat angivits på kontraktet. Redovisningen avser det
sammanlagda beloppet för en ansökans alla år.
Eventuellt överskott ska återbetalas till Prostatacancerförbundet, Plusgiro 900101-7 eller
Bankgiro 900-1017. Var vänlig uppge namn och ärendenummer. Om överskottet
understiger visst belopp kan det behållas och användas för ändamål liknande det som
bidraget avsåg. Den som inte slutredovisar sitt projekt senast efter tre månader efter
dispositionstidens utgång kommer få ett krav på återbetalning.
Glöm inte att underteckna rapporten innan en skickas in.
Den ekonomiska rapporten ska innehålla:
• Löner och arvoden: inkl. lönebikostnader och sociala avgifter. Anslagsmottagares
egen lön accepteras ej.
• Stipendier: Bidrag till stipendium accepteras enligt lokala föreskrifter vid
varje universitet/högskola.
• Resor och konferensavgifter.
• Utrustning: Avser anläggningstillgångar, redovisas till inköpspris.
• Material: Avser sådan utrustning och annan forskningsmaterial som inte
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är anläggningstillgång, t ex kemikalier, litteratur, programvaror.
Övriga direkta projektkostnader: Specificera och summera
Indirekta kostnader: Prostatacancerförbundet godkänner att 15,25 % av anslaget
används till projektrelaterad stödverksamhet som exempelvis ekonomi- och
personaladministration.
Totala direkta kostnader: De totala kostnaderna summerat
Totala indirekta kostnader: De totala indirekta kostnaderna summerat.
Totala kostnader: Samtliga kostnader summerat.

Uppgifternas riktighet gås i god för av den mottagaren som skriver under. Den
undertecknade ekonomiska rapporten skickas per post till:
Prostatacancerförbundet
Barks väg 14
170 73 Solna

