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Diarienr
17.12.2013
Revisorernas granskningsrapport enligt särskild överenskommelse
[till finansieringsmottagaren]
Vi har genomfört de granskningsåtgärder som vi kommit överens om och som anges nedan rörande Finlands
Akademis finansieringsbeslut nr [xxx] samt [finansieringsmottagaren]s undertecknade redovisning för
perioden [dd.mm–dd.mm.20yy]utvisande totala kostnader om xxx euro.
Vårt uppdrag har utförts enligt den standard för näraliggande tjänster som är tillämplig på uppdrag att utföra
granskning enligt särskild överenskommelse (SNT 4400) samt enligt Finlands Akademis allmänna villkor och
anvisningar för finansiering [namn och datum på dokumentet] (härefter finansieringsvillkor)1.
Finansieringsmottagaren svarar för redovisningen samt för att de kostnader som uppges har uppkommit inom
projektet, att kostnaderna har anvisats projektet i enlighet med finansieringsvillkoren och att kostnaderna hör
samman med forskningen.
Eftersom de granskningsåtgärder som nämns nedan varken är en revision enligt internationella
revisionsstandarder (ISA) eller en översiktlig granskning enligt standarden för översiktlig granskning (SÖG)
bestyrker vi inget.
Om vi hade genomfört ytterligare granskningsåtgärder, eller om vi hade utfört en revision enligt ISA eller en
översiktlig granskning enligt SÖG, skulle andra förhållanden kanske ha kunnat komma till vår kännedom och ha
rapporterats till er.
Följande granskningsåtgärder har vidtagits enbart för att Finlands Akademi skulle kunna bedöma hur dess
finansieringsvillkor har följts.
1. Vi fick en beskrivning av organisationens projektbokföring och intervjuade [xx/xx] för att utreda
- hur bokföringen utförts och hur tillförlitlig den är
- hur heltäckande spårbarhetskedjan är
- om bokföringen följer finansieringsvillkoren.
2. Vi fick en beskrivning av projektets arbetstidsredovisning och intervjuade [xx/xx] för att utreda
- hur arbetsredovisningen utförts och hur tillförlitlig den är
- om redovisningen följer finansieringsvillkoren.
3. I fråga om uppgifterna i redovisningen vidtog vi följande granskningsåtgärder. Åtgärderna täckte 30
procent av de löner som redovisats för projektet.
- Vi jämförde den lönesumma som rapporterats för projektet i den lönespecifikationsblankett som
ingår i redovisningen med projektets bokföring.
- Vi jämförde andelen (eller timmarna) av den arbetstid som använts inom projektet och som
uppgetts i lönespecifikationsblanketten med de uppgifter som allokerats till organisationens
arbetstidsredovisning.
- Vi jämförde den helhetslön som betalats under rapporteringsperioden och som uppgetts i
lönespecifikationsblanketten med organisationens lönebokföring.

1

Jämförelse med de allmänna villkor och anvisningar som bifogats finansieringsbeslutet.
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Dessutom intervjuade vi [xx] (som ansvarar för projektets lönebokföring) för att utreda huruvida
projektets löner har följt den praxis som vanligen följs i organisationen.
4. Vi fick en specifikation per kostnadspost av de kostnader som uppgetts i redovisningen och vidtog
nedan nämnda granskningsåtgärder. Åtgärderna täckte 40 procent av de kostnader som redovisats för
projektet. För de valda kostnadernas del uppskattade vi
- om kostnaderna hade baserats på projektbokföringen och finansieringsmottagarens bokföring
- om kostnaderna hade uppkommit på prestationsbasis under projektets lopp
- hur kostnadsspecifikationen hade framställts per kostnadspost
- om upphandlingen inom projektet hade följt upphandlingslagstiftningen och organisationens
anvisningar om upphandlingar. Vi fäste uppmärksamhet vid
 upphandlingsanmälningar
 grunderna för direktupphandlingar
 upphandlingsdokumentens tillförlitlighet
 eventuell uppdelning av upphandlingar i syfte att kringgå tröskelvärden
 lika behandling av anbudsgivare.
För följande kostnadsposter uppskattade vi även följande:
- Resekostnader
 om man vid resor hade följt organisationens reseanvisningar
- Kostnader för råvaror och förnödenheter
 om kostnaderna baserats på fakturor
 om organisationens interna faktureringar för råvaror och förnödenheter har gjorts till
självkostnadspris
- Maskiner och apparater
 om inköp av maskiner och apparater grundar sig på den kostnadsberäkning som bifogats
Finlands Akademis finansieringsbeslut/om inköp av maskiner och apparater har gjorts enligt
den framförda/specificerade forskningsplanen
 om inköp av apparater baserats på fakturor
- Köpta tjänster
 om de köpta tjänsterna baserats på fakturor
- Övriga kostnader
 om de övriga kostnaderna baserats på fakturor eller intern fakturering samt om den interna
faktureringens grunder har dokumenterats
 om stipendierna som betalats till forskare följt Akademins finansieringsvillkor.
Vad gäller dessa kostnader har vi uppskattat huruvida kostnaderna har godkänts i enlighet med
finansieringsmottagarens praxis för godkännande. Vi har enbart granskat de aspekter som nämns
ovan. Om granskningen har lyft fram andra aspekter i anslutning till godkännandet av kostnader har vi
rapportetar om dessa i samband med iakttagelserna nedan.
Vi har gjort följande iakttagelser:
a) Vid punkt 1 konstaterade vi att finansieringsmottagarens projektbokföring har genomförts på följande
sätt: [beskriv hur projektbokföringen har genomförts och kommentera särskilt de aspekter som rör
bokföringens genomförande och tillförlitlighet, spårbarhetskedjans fullständighet samt iakttagandet av
finansieringsvillkoren].

3 (3)

b) Vid punkt 2 konstaterade vi att arbetstidsredovisningen inom finansieringsmottagarens projekt har
utförts på följande sätt: [beskriv hur arbetstidsredovisningen ar utförts och kommentera särskilt de
aspekter som rör genomförandet och tillförlitligheten samt iakttagandet av finansieringsvillkoren].
c) Vid punkt 3 konstaterade vi att de uppgifter i lönespecifikationsblanketten, som ingår i redovisningen,
som granskats överensstämmer med lönebokföringen och arbetstidsredovisningen [med undantag av
följande poster…].
d) Vid punkt 4 konstaterade vi att de granskade kostnaderna
- grundar sig på projektbokföringen och finansieringsmottagarens bokföring
- har uppkommit på prestationsbasis under projektets lopp
- har framställts vederbörligt per kostnadspost.
Vi konstaterade också att upphandlingarna gjorts enligt upphandlingslagstiftningen och
organisationens anvisningar om upphandlingar.
Dessutom konstaterade vi att
man vid resor har följt organisationens reseanvisningar
kostnaderna för råvaror och förnödenheter grundar sig på fakturor samt att organisationens
interna faktureringar för råvaror och förnödenheter har gjorts till självkostnadspris
inköp av maskiner och apparater ingår i den kostnadsberäkning som bifogats Finlands Akademis
finansieringsbeslut/den framförda forskningsplanen
köpta tjänster grundar sig på fakturor
övriga kostnader grundar sig på fakturor eller intern fakturering samt att den interna
faktureringens grunder har dokumenterats
stipendier som betalats till forskare har följt Akademins finansieringsvillkor.
Vår rapport är enbart avsedd för det syfte som angivits i det andra stycket i denna rapport och den ska inte
användas för något annat syfte eller spridas till andra parter än Finlands Akademi. Trots det har Akademin rätt
att överlämna denna rapport till övriga myndigheter för finansiell kontroll. Rapporten gäller endast den
finansiella rapport som angivits ovan och inte [finansieringsmottagaren]s bokslut i sin helhet.
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