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UPPRAGSBESKRIVNING FÖR ÅRLIG GRANSKNING OCH 
RAPPORTERING ENLIGT SÄRSKILD ÖVERENSKOMMELSE (ISRS 
4400)  

Hjälptexten i kursivt ska tas bort innan uppdragsbeskrivningen bilagts till 
avtalet.  
 
I. Introduktion 
Kortfattad bakgrundsinformation om projektet/programmet:  
Beskriv projektet/programmet; volym, avtalsperiod osv. Redogör för 
upplägget; att det inte finns en budget för den del som avser schablonen 
för doktorander utan att medel i stället får användas till ett antal 
kostnadslag som listas nedan och att Sida inte har några restriktioner 
avseende fördelningen mellan de olika kostnadstyperna. Redogör för vilka 
övriga kostnadstyper som finns förutom schablonersättningen för 
doktorander.  
 
[Universitetet] önskar upphandla/beställa en granskning av den finansiella 
rapporten för [namn på projektet/programmet] i enlighet med de villkor 
som anges i avtalet och dess bilagor mellan [Universitetet] och Sida. 
Granskningen ska utföras i enlighet International Standard for Related 
Services; ISRS 4400 utgivna av IASSB1. Granskningen ska utföras av en 
oberoende och kvalificerad (godkänd eller auktoriserad) revisor. 
 
II. Granskningens omfattning och syfte 
Syftet är utföra en granskning av den finansiella rapporten för perioden [år 
– månad- dag till och med år – månad - dag] avseende [namn på 
projektet/programmet]. 

Granskningen ska verifiera att kostnaderna har ägt rum, är korrekta och är 
rapporterade i enlighet med det som stipuleras i avtalet mellan 
[Universitetet] och Sida, artikel 5, artikel 7 och artikel 10. Resekostnader 
för doktorander och handledare ersätts i enlighet med det som stipuleras i 
avtalet samt enligt riktlinjerna i Avtal om ersättning m.m. vid tjänsteresa 
och förrättning utomlands.  

Vidare ska revisorn granska om det ekonomisystem som [Universitetet] 
använder gör redovisning och korrekt kategorisering av kostnaderna 
nedan för [namn på projektet/programmet] möjlig.   

Finansieringen från Sida består av ett schablonbelopp om 250 000 SEK 
per doktorand som ska användas för att täcka direkta och indirekta 
kostnader för [namn på projektet/programmet]. Den påslagsprocent som 
används för de indirekta kostnaderna ska vara i enlighet med den modell 
som universitetet har beslutat ska gälla för respektive institution. 

                                            
1	International	Auditing	and	Assurances	Standards	Board		
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Finansieringen från Sida får användas till att täcka följande kostnadsslag:  

 

Kostnader för handläggning: 

- Lön för handledning av doktorander, inklusive sociala avgifter 

- Handledarens resekostnader till det utländska universitetet 

 

Kostnader för doktoranden i Sverige 

- Kontors/laboratorie plats (hyreskostnad-lokalvård etc.) 
- Kemikalier och förbrukningsvaror  
- Tillgång till dator med uppkoppling  
- Biblioteksservice 
- Telefon på kontoret, kopieringskostnader 
- Böcker, datorprogram  
- Eventuell försäkring  
- Deltagande i konferenser för presentation av forskningsresultat 
- Avgift per sida vid tryckning av internationella forskningstidskrifter  
- Kostnader för tryckning av avhandling samt kostnader för 

disputation 

- Revisionskostnad 

- Indirekta kostnader 

 

Om programbudgeten innehåller andra typer av kostnader än schablon 
ersättning avseende doktorander så ska dessa kostnader också ingå in i 
granskningen. Räkna upp kostnadsslagen nedan. Om programmet enbart 
består av schablonersättning för doktorander ska stycket nedan tas bort.  

Utöver schablonersättsättningen avseende doktorander består 
programmet även av följande kostnader vilka även framgår av den av Sida 
godkända budgeten: 

• ??? 
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• ??? 

 

Utöver budget, den finansiella rapporten och avtalet mellan [Universitetet] 
och Sida, ska granskningen baseras på: 

• Transaktionslista från bokföringssystemet för aktuell period 
beskrivning av transaktion/kostnadsslag, belopp och 
bokföringsdatum för respektive transaktion. Revisorn ska granska X 
procent av transaktionerna för perioden. 

• Avstämning av totalt belopp från transaktionslistan mot det totala 
beloppet som redovisas i den finansiella rapporten. 

• Kontroll av att det belopp som enligt transaktionslistan transfererats 
från Sida stämmer med det belopp som anges i avtalet och det som 
Sida uppger transfererats.  

• Kontroll av att rekvisition från för varje transferring stämmer med 
[Universitetets] kontoutdrag 

• Kontroll av att den av [Universitetets] rapporterade räntan stämmer 
med ränta enligt kontoutdrag  

• Kontroll av att [Universitetets] använt en form av tidsredovisning 
som på ett rimligt och tillförlitligt sätt visar hur stor del av 
årsarbetstiden som nedlagts och debiterats på 
[projektet/programmet]. Revisorn ska granska X procent av de 
lönekostnader som debiterats projektet under perioden.  

• Kontroll av att [Universitetet] använt sig av korrekt påslagsprocent 
för de indirekta kostnader som debiterats [namn på 
projektet/programmet].  

 

III. Revisorns rapportering  
 

Granskningens omfattning och den använda metodologin ska redogöras 
för i rapporten.  

Rapporten ska skrivas under av den ansvarige revisorn och inkludera titel. 

Revisorns rapportering ska inkludera en redogörelse för de iakttagelser 
och svagheter som framkommit under granskningsprocessen. Revisorn 
ska oavsett väsentlighet, kvantifiera belopp för kostnader som saknar 
tillräckliga underlag.  
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Om revisorn bedömer att medel använts till andra typer av kostnader än 
de ovan angivna så ska kostnadsslag, belopp per kostnadsslag samt 
totalbelopp anges i rapporteringen.  

Revisorn ska också göra rekommendationer för hur de identifierade 
svagheterna bör åtgärdas. Rekommendationerna ska presenteras i 
prioritetsordning. 

Åtgärder som [Universitetet] vidtagit för att komma till rätta med svagheter 
i tidigare granskningar skall presenteras i rapporteringen.  

Uppdragsbeskrivningen skall bifogas som bilaga.  

 
 


