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Instruktion för finansiell rapportering 
Praktikantprogrammet 
 
UHRs mall för finansiell rapportering ska användas. Mallen, i form av en Excel-
arbetsbok innehåller följande flikar: 
 

1 Instruktion och information om övriga flikar samt krav på vad som ska 
redovisas. 

2 Gråmarkerade flikar 
2.1 Exempel på ifylld mall för ekonomisk redovisning VF, DF 
2.2 Exempel på utbetalda bidrag DF 
2.3 Exempel på utbetalda bidrag VF 

3 Gulmarkerade flikar (ska fyllas i) 
3.1 Missiv 
3.2 Mall ekonomisk redovisning 
3.3 Mall utbetalda bidrag direktförmedlande organisation 
3.4 Mall utbetalda bidrag vidareförmedlande organisation 

 
4 Mallar som sändande och mottagande organisationer kan använda 

gällande 
4.1 Ekonomisk redovisning sändande organisationer och 
partnerorganisationer 
4.2 Mall utbetalning av bidrag sändande organisation 
4.3 Mall utbetalda bidrag till partnerorganisation för praktikant 
Dessa flikar är markerade med blå färg 

Generellt 
Den finansiella rapporten ska skickas in, med bifogad och ifylld mall för 
kostnadsredovisning, via det elektroniska ansöknings- och rapporteringssystemet. 
Länken till formuläret hittar du på ”Mina sidor” där du loggar in med samma 
uppgifter som när du ansökte till programmet.  

Ekonomiskt ansvarig på organisationen för det UHR-finansierade projektet 
ansvarar för innehållet i rapporten och ska intyga att de uppgifter som lämnas i 
den ekonomiska redovisningen är korrekta och och i enlighet med 
instruktionerna.  

• Redovisningsmetod ska anges (kontantprincip eller bokföringsmässiga 
grunder) 

• Princip för att beräkna den nedlagda tid/lönekostnad, inklusive eventuell 
overhead, som debiterats projektet ska anges. Den använda principen 
måste kunna verifieras och följas upp genom revision.  

• Den princip som använts för beräkning av valutakursdifferenser ska anges. 
Eventuella valutakursvinster eller -förluster ska redovisas.  

• De rapporterade kostnaderna ska kunna härröras från organisationens 
bokföring 

• Ränta som ackumulerats från UHR:s bidrag ska redovisas.   
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• De redovisade kostnaderna måste ha tillräckliga underlag.  
 

Tilläggskrav när organisationen vidareförmedlar medel till 
efterföljande led 

• Organisationen ska ha underskrivna avtal med sin samarbetspart och 
eventuella parter i efterföljande led.  

• Medel som vidareförmedlats till samarbetspart ska redovisas i belopp per 
samarbetspart.  

• En lista över finansiell rapportering och revision som eventuellt ännu inte 
mottagits från samarbetspartner som medel vidareförmedlats till ska 
redovisas.  

• Organisationen är ansvarigt för att revision av samarbetsparter och tredje 
parter i efterföljande led utförs i enlighet med de krav som bestäms i 
överenskommelsen mellan organisationen och UHR.  

• Organisationen ska göra dokumenterade ställningstaganden till den 
revisionsrapportering som inkommer från samarbetspartners och tredje 
parter i efterföljande led och tillse att rekommendationerna i 
revisionsrapportering följs upp. 


