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Revisorsanvisningar för granskning av särskilt
utbildningsstöd
Varje folkhögskola som erhållit bidrag utifrån förordningen (2011:1163) om
statsbidrag för särskilt utbildningsstöd, ska senast den 31 mars året efter
bidragsåret inkomma med ett intyg från revisor som granskat den ekonomiska
redovisningen. Intyget ska omfatta perioden 1 januari – 31 december det år som
bidrag beviljats för. Bidrag som uppgår till minst fem prisbasbelopp ska intygas
av kvalificerad revisor (godkänd eller auktoriserad). För bidragsbelopp under fem
prisbasbelopp kan kvalificerad revisor ersättas av utsedd revisor. Med utsedd
revisor avses en oberoende person som granskar folkhögskolans redovisning
enligt nedan angivna punkter.
Granskningen ska utföras enligt god revisionssed. Kvalificerad revisor ska utfärda
en rapport i enlighet med tillämplig standard för närliggande tjänster, SNT 4400
Uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse rörande finansiell
information. Revisorn ska specifikt yttra sig om nedanstående
granskningsåtgärder i rapporten. Eventuella avvikelser ska anges med faktiska
belopp eller antal.
Övergripande







Att kostnaderna i den ekonomiska redovisningen (som inlämnas senast 20
november) överensstämmer med folkhögskolans bokföring och är
uppkomna under bidragsperioden 1/1 – 31/12.
Att samtliga kostnader är särredovisade, exempelvis genom eget
kostnadsställe, i enlighet med anvisningar från Specialpedagogiska
skolmyndigheten (SPSM).
Att kostnaderna motsvarar ändamålet med bidraget.
Att Folkhögskolan återbetalat överskott i det fall faktiska kostnader för
bidragsperioden understiger de redovisade kostnaderna enligt redovisning
lämnad den 20 november under bidragsåret.

Kostnader stödpersoner





Att den arbetade tiden är korrekt redovisad utifrån antingen lönesystemet
eller separat tidsredovisning och godkänd av attestberättigad chef.
Att antal årsarbetare är korrekt beräknade utifrån anvisningarna.
Att genomsnittlig lönekostnad är korrekt beräknad utifrån anvisningarna.
Att redovisad lönekostnad i den ekonomiska redovisningen i rimlig grad
motsvarar faktisk utbetald lön.
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Övriga stödinsatser




Att kostnaden överensstämmer med underlag det vill säga verifierat mot
faktura eller motsvarande.
Att momsen hanterats korrekt utifrån folkhögskolans möjligheter att lyfta
ingående moms.
Att kostnaderna i den ekonomiska redovisningen har godkänts i enlighet
med gällande attestordning.
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