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Projektredovisningarna för 2009
Med det här brevet vill LO-TCO Biståndsnämnd informera er om vad vi förväntar oss i anslutning
till projektredovisningarna för 2009. Vi uppmuntrar er även att titta i de allmänna villkoren till projektavtalen där redovisningskraven finns tydligt uppställda.
LO-TCO Biståndsnämnd vill ha in en samlad redovisning per projekt från det ansvariga svenska
förbundet. Detta innebär att de globala facken först måste sända sin projektredovisning till det
ansvariga svenska förbundet som ansvarar för att kontrollera att redovisningen är komplett och
att redovisningsblanketterna är korrekt ifyllda.
Sista inlämningsdag
Sista inlämningsdag för redovisningarna är den 1 mars 2010. Ofullständiga redovisningar, delar av
redovisningar eller redovisningar som inkommer efter 1 mars kommer inte att kunna beaktas. Detta
innebär att projekten kommer att hanteras som oredovisade i verksamhetsberättelsen till Sida. I likhet
med tidigare år kommer inte anslaget för kvartal 2-4 bå 2010 för projektet i fråga att sändas ut förrän
vi har fått in fullständig redovisning (se nedan).
Vad ska en projektredovisning innehålla?
En fullständig projektredovisning skall innehålla tre delar:
1. Verksamhetsrapport
2. Ekonomisk redovisning (blankett 7 A och 7 B)
3. Revisionsrapport/-intyg.
Vid redovisningen skall samma valuta och budgetposter användas som i den godkända budgeten.
Avvikelser mellan budget och utfall skall kommenteras i verksamhetsrapporten.
Blanketter
Redovisningen skall göras på LO-TCO Biståndsnämnds bifogade redovisningsblanketter (”Annual
report form” och för ekonomin ”Accounting Sheets” 7A och 7B). Observera att det i de ekonomiska
redovisningsblanketterna finns plats för revisionssignatur i sidfoten.
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Alla aktuella blanketter kan laddas ner från vår hemsida:
http://www.lotcobistand.org/rekvisition-och-redovisning (klicka därefter på ”att ladda hem”).
Vi ber er dessutom se till att informationen om blanketterna kommer lokalavdelningarna tillhanda i
de fall ni delegerat ut projektansvaret.
Egeninsats
LO-TCO Biståndsnämnd har sammanställt en instruktion för egeninsatsen (se bilaga 1). För 2009 är
egeninsatsen 10,3%.
Revision
Revisionsrapport/-intyg skall upprättas för varje separat projekt. För alla bidrag från
LO-TCO Biståndsnämnd ska det finnas en obruten kedja av ekonomisk redovisning med tillhörande
revisionsintyg från den/de mottagande organisationen/erna. Den avtalstecknande organisationen
(svenskt förbund eller globalt fack) skall se till att alla förekommande led är reviderade (exempelvis
lokalorganisation, regionorganisation, globalt fack och svenskt förbund)
Revisionsrapporten ska kvalitetsmässigt uppfylla god internationell revisionssed och tillställas oss i
original undertecknad på revisionsfirmans brevpapper tillsammans med kopior av våra redovisningsblad 7A-7B; om möjligt signerade av revisorerna på avsedd plats längst ner på sidan.
Revisionsintyget skall styrka mottagna medel, projektkostnader samt i projektet förekommande
balanser. Svenskt förbunds/Globalt facks egeninsats i projektet skall alltid intygas av organisationens förtroendevalde eller kvalificerade revisor och finnas redovisad i blanketterna 7 A och 7 B.
Kostnaderna för revision kan tas upp som en kostnad i redovisningen för respektive projekt.
För den som vill ha mer kvalificerad handledning hänvisar vi till Sidas Revisionshandledning för
enskilda organisationer och deras revisorer, som finns att hämta på Sidas hemsida:
http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=118&a=3186&searchWords=revision
Rekvisition av anslag för 2010
Vi vill betona att det inte är möjligt att flytta projektmedel från 2009 till 2010. Eventuella
överskottsmedel i projekten kommer att dras av vid utbetalning under 2010.
Avslutas budgetåret med en negativ totalbalans i ett separat projekt är det den projektansvariga organisationen och deras samarbetspartners som själva får stå för underskottet.
Det finns ingen möjlighet att inbördes justera eller transferera pengar mellan olika projekt.
Slutrapport för projekt avslutade 2009
Om något av era projekt har avslutats under 2009 skall följande inlämnas till oss:
1. Projektredovisning för 2009 (enligt ovanstående)
2. Slutrapport för hela projektperioden. (Blankett ”Final report form”)
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Senast den 30 september 2010, d.v.s. senast 9 månader efter budgetårets slut, skall slutrapporterna
ha inkommit. Slutrapporterna är obligatoriska enligt projektavtalen (se vidare punkt 4.3 i de Allmänna villkoren till projektavtalen).
Balanser i avslutade projekt
I de fall ni har medel kvar i projekt som avslutats 2009 eller tidigare ber vi er återsända dem till oss
snarast möjligt genom insättning på vårt konto i Swedbank.
För projekt inom Reformsamarbete Öst:
Kontonummer: 8327-9 - 994 266 187-8 (IBAN: SE41 8000 0832 7999 4266 1878
För projekt i Syd:
Kontonummer: 8327-9 – 14 623 836-5 (IBAN: SE94 8000 0832 7901 4623 8365
eller via insättning på vårt Plusgirokonto: 446 83 02-7 (gäller alla projekt).
Sänder ni in projektrapporterna via e-post skall dessa endast sändas till info@lotcobistand.org
Vi vill med denna information önska er lycka till med redovisningsarbetet. Har ni frågor eller synpunkter är ni alltid välkomna att ta kontakt med oss.
Med vänlig hälsning

Torbjörn Strandberg

Bilagor:
Egeninsatsen (bilaga 1)
Redovisningsformulär (Verksamhetsrapport samt blankett 7A-7B)
Slutrapportformulär
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