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Bilaga 5 – Mall för Finansiell Rapportering  

 

Sidas överenskommelse för bidrag till myndighet – bilaga 2, finansiell rapportering 

Instruktion för finansiell rapportering, myndigheter 

• Ansvarig på Myndigheten för den Sidafinansierade ska underteckna den 
finansiella rapporten. 

• Den finansiella rapporten ska redovisa budget mot utfall för den godkända 
budgeten för den aktuella perioden. Om projektet/programmet sträcker sig över 
mer än ett år ska även det totala utfallet från projektets/programmets början 
redovisas mot den totala godkända budgeten.  

• Bokföringsprincip (kontantprincipen eller bokföringsmässiga grunder) ska anges 
i not till den finansiella rapporten. 

• Princip för att beräkna den nedlagda tid/lönekostnad, inklusive overhead, som 
debiterats projektet/programmet ska anges i not till den finansiella rapporten. 
Den använda principen måste kunna verifieras och följas upp genom revision.  

• Den princip som använts för beräkning av valutakursdifferenser ska anges i not 
till den finansiella rapporten. Valutakursvinster eller -förluster ska redovisas i 
den finansiella rapporten. 

• De rapporterade kostnaderna ska kunna härröras från Myndighetens bokföring. 

• Ränta som ackumulerats från Sidabidraget ska årligen rapporteras i den 
finansiella rapporten.  

• De redovisade kostnaderna måste ha tillräckliga underlag.  

Tilläggskrav när Myndigheten vidareförmedlar medel till efterföljande led 

• Medel som vidareförmedlats ska anges i belopp per Tredje part, inklusive Tredje 
parter i andra och efterföljande led, till vilken medel vidareförmedlas, i not till 
den finansiella rapporten. 

• En lista över finansiell rapportering och revision som ännu inte mottagits från 
Tredje parter, inklusive Tredje parter i andra och efterföljande led, som medel 
vidareförmedlats till, ska anges i not till den finansiella rapporten. 
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• Myndigheten ska ha underskrivna avtal med sina Tredje parter. Myndigheten 
ansvarar för att revision av Tredje parter, inklusive Tredje parter i andra och 
efterföljande led utförs i enlighet med de krav som stipuleras i avtalet mellan 
Myndigheten och Sida. 

• Myndigheten ska göra dokumenterade ställningstaganden till den 
revisionsrapportering som inkommer från Tredje parter, inklusive Tredje parter i 
andra och efterföljande led, och tillse att rekommendationerna i 
revisionsrapportering följs upp. 


