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Granskningsrapportfijr granskning av
avtal med Sida avseende programmet
"Spider" vid Institutionenfijr data- och
systemvetenskap (DSV), Stockholms
universitet,fijr ar 2013
Inledning
Vi bar i enlighet med uppdragsbeskrivning, daterad 27 februari 2014, genomfort granskningen av
Spider's finansiella rapport i enlighet med overenskommelse (avtal) med Sida avseende stod till ''The
Swedish Program for Information and Communication Technology in Developing Regions (Spider)",
under perioden 2011-2014, for ar 2013. Efter avslutad granskning bar vi avlamnat bestyrkanderapport
avseende revision en av den finansiella rapporten. I enlighet med uppdragsbeskrivningen Himnar vi
ii.ven i denna rapport (Management letter) en sammanfattning av var granskning och de iakttagelser vi
gjort i samband med granskningen och som vi finner relevanta att rapportera.

Granskningens innehUI och omfattning
Vi bar genomfort granskning av programmet Spider, "The Swedish Program for ICT in Developing
Regions", finansierat av Sida, for ar 2013. Vid granskningen bar vi tagit del av overenskommelse
mellan Sida och Stockholms universitet om stod till "The Swedish Program for Information and
Communication Technology in Developing Regions (Spider) under 2011- 2014", daterat 2011-09-01
(Sida insatsnummer 5404003501). Enligt avtalet skall Sida bidra med ett belopp om hogst 45,000
TSEK under perioden 2011-2014.
For ar 2013 uppgar utbetalda medel fran Sida ti1113,500 TSEK. lngaende balans av ej utnyttjade medel
fran foregaende ar uppgar till6,699 TSEK. Programmet bar liven erballit medel avsatta fran
Stockholms universitet uppgaende till1,500 TSEK fOr ar 2013. Totalt medel att utnyttja for ar 2013
uppgar till21,89o TSEK, inklusive aterbetalda medel fran projekt uppgaende till183 TSEK samt intii.kt
avseende fakturerade tjii.nster 10 tkr.
Totala projektkostnader for ar 2013 uppgar til119.414 TSEK, varav 11,534 TSEK (59%) avser medel
som bar utbetalats i enlighet med avtal. Av totalt utbetalda medel enligt avtal bar 7,633 TSEK (66%)
utbetalats till internationella samarbetsorganisationer. Av totala kostnader uppgar kostnader for
Management hos Spider till 6,302 TSEK, varav 4,162 TSEK avser personalkostnader och 1,302 TSEK
avser OH-kostnader. Resterande del av kostnaderna uppgar till1,578 TSEK och avser bland annat
kostnader for kommunikation, dokumentation och publikationer. Kvarstaende medel ej utnyttjade for
ar 2013 uppgar till2,476 TSEK.
Under aret bar intjanad ranta for ar 2012 uppgaende till 58 tkr bokforts och inbetalats till Sida per
1 mars 2013. lntjii.nad ranta for ar 2013 uppgar till42 tkr och bar berii.knats och bokforts under 2014.
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Granskning bar genomforts av Spider's finansiella redovisning for 2013 avseende erballet bidrag fran
Sida for programmet. Den finansiella redovisningen bar stamts av mot bokforingen och stickprovsvis
granskning bar skett mot underlag. Stickprovsvis granskning bar aven skett av den aterrapportering
som skett fran lokala samarbetsorganisationer i enlighet med avtal.

Resultat av granskning av organisationens interna kontroll
Vid granskningen bar vi stamt av den finansiella rapporten mot bokforingen. De kostnader som
belastar projektet bokfors i ekonomisystemet "Raindance", i likhet med foregaende ar. Nar kostnader
bokfors pa projekten tillhorande Spider gors en notering avseende vilket projekt som skall bara
kostnaden, samt vilken typ av kostnad som avses. Kostnadsredovisningen i den finansiella rapporten
per kostnadsslag gors manuellt pa basis av dessa noteringar. Var bedomning ar att projektredovisningen fungerar tillfredsstallande.
OH-kostnader inom programmet for 2013 uppgar til11,302 TSEK och bestar av tre delar;
universitetsgemensamma, fakultetsgemensamma och institutionsgemensamma kostnader. Avseende
universitets- och fakultetsgemensamma kostnader erballs fordelningen med besked fran
fakultetskansliet som beslutar om den del som avser institutionen. Avseende de institutionsgemensamma kostnaderna ar denna del framraknad inom institutionen och godkand/beslutad av
prefekten. Beriikningen sker i likhet med tidigare ar.
Aterrapportering avseende revision bar skett fran samtliga organisationer i efterfoljande led for ar
2013, med undantag for en organisation (National University of Rwanda (NUR), 100 TSEK). Vi bar
genomfort stickprovsvis granskning av Aterrapportering fran lokala samarbetsorganisationer. Vi bar
kontrollerat att avtal finns undertecknat, att projektperiod framgar, att belopp framgll.r, att medel
utbetalas i enlighet med avtal samt att revisionsrapport, management letter och management respons
inkommit. For samtliga partners bar avtal uppriittats vari belopp samt projektperiod framgar. Bidrag
bar vidarefOrmedlats till totalt 24 internationella samarbets-organisationer och 7 svenska
organisationer/institutioner.
Enligt avtal tecknade mellan Spider och samarbetsorganisation skall rapportering ske genom
revisionsrapport, management letter samt management respons och inkomma till Spider senast
31januari.

Uppioljning av ioregaende irs granskning
Vid fOregaende Ars granskning noterades att Spider och Karolinska Institutet (KI) hade pagAende
diskussioner angaende implementering av davarande projekt och att projektet troligtvis kommer att
forUi.ngas for att fullfolja implementering av projektet enligt avtal. Det rekommenderades att Spider
vidare skulle fOlja upp med KI kring implementering av projektet i enlighet med avtal och dartill
begiira in en mer detaljerad finansiell rapportering avseende projektet som diirtill ar daterad och
.t /
undertecknad av KI. Det noteras vid arets granskning att slutlig avrapportering i enlighet med avtale~
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mellan Spider och KI bar skett. Kvarstaende diskussioner under 2013 avser framst uppfoljning av
implementering och overHimning av det projekt som genomfordes mellan KI och Uganda Ministry of
Health.
Vid foregaende ars granskning noterades iiven att det baserat pa stickprov avseende aterrapportering
fran Transparency International, Uganda, noterades i den lokala revisionsrapporten ett flertal brister i
den interna kontrollen hos organisationen, med hog prioritet att atgarda. Den lokala organisationen
bar Himnat sina kommentarer i management respons, men uppfoljning kvarstod. Det
rekommenderades att Spider her organisationen att ta fram en atgardsplan gallande de brister
avseende intern kontroll, med tidplan for implementering och ansvarig person, samt begar att
organisationen aterfor de medel som felaktigt bar belastat de projektmedel som Spider overfort. Det
noteras vid arets granskning att en siirskild granskning och uppf6ljning bar utforts av en lokal
revisionsfirma avseende utestaende noteringar per 31 december 2012. Rapport avseende
uppfoljningen "Follow-up of audit qualification on Spider Uganda project per 31 december 2012" bar
avliimnats utan anmarkningar per 17 oktober 2013.
Vid foregaende ars granskning kvarstod aterrapportering for 2012 fran samarbetsorganisationen
CEADL-Bolivia (100 TSEK). Det noteras vid arets granskning att aterrapportering bar skett avseende
perioden 1 September 2012- 12 June 2013, avliimnad 12 July 2013.

Iakttagelser och rekommendationer
Vi noterar vid arets granskning att intjiinad riinta for ar 2012 uppgaende till 58 TSEK bar beriiknats
och redovisats i den finansiella rapporten for 2013, och bar aterbetalts till Sida. Intjanad ranta for ar
2013 uppgar ti1142 TSEK och bar beraknats och bokforts i samband med bokslutet for 2013. Intjanad
ranta for 2013 redovisas i den finansiella rapporten fOr ar 2014.
Vi var granskning av stickprov noterar vi att aterrapportering avseende revision fran samarbetsorganisationen CHRAGG (Tanzania) ej bar skett i enligbet med internationell standard (ISA). Lokal
revision bar utforts av National Audit Office i enligbet med ISSAI (International Standards of Supreme
Audit Institutions).

•

Vi rekommenderar att Spider foljer upp och sakerstaller att lokal revision au projektmedel
sker i enlighet med autal och Sida's instruktionerfor revision.

Vi noterar aven att det i avrapporteringen for CHAGG framgar att utbetalda medel uppgaende ti11450
TSEK ej bar utnyttjats i enligbet med budget och arbetsplan. Medel som ej utnyttjats per 31 december
2013 uppgar ti1149 TUSD (ca 323 TSEK). Projektet fortloper och enligt Spider iir aterbetalning iinnu ej
aktuellt, dock noteras risk for forseningar i projektet.

•

Vi rekommenderar att Spider konh'nuerligt sarskiltfoljer upp implementeringen au projektet
och i tidigt skede identifierar problem som kan kriiva atgarder.

Vi noterar att aterrapportering avseende revisionsrapport for ar 2013 ej bar inkommit for samerbetsorganisationen National University of Rwanda (NUR). Utbetalat bidragsbelopp uppgar till100 TSEK.

•

Vi rekommenderar att Spider omgaende foljer upp utestdende rapportering och siikerstaller /
att rapportering enligt avtal inkommer.
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Vi noterar att for samarbetsorganisationema CEADL, Bolivia (500 TSEK) ocb Not in My Countcy,
Kenya (400 TSEK) bar anmarkningar i management letter fOr ar 2013 noterats, vilket Spider avser att
sarskilt folja upp.

•

Vi rekommenderar att Spider omgaendefoljer upp noterade anmiirkningar ochfijljer upp
dessa med liimpliga dtgiirder fOr att siikerstiilla att projektmedel hanteras i enlighet med
autal och att god intern kontrollfijreligger.

Vi noterar att uppfdljning mot budget ocb avvikelser ej har kommenterats i den finansiella rapporten
eller i arsrapporten.

•

Vi rekommenderar att uppfijljning av utfall mot budget kommenteras och infogas till den
finansiella rapporten alternativt till arsrapporten.

Vi noterar att projektmedel uppgaende til12,ooo TSEK fOr projekt "Master Programme in ICT4D" bar
enligt styrelsebeslut 2012-12-04 overforts till DSV (lnstitutionen for data- och systemvetenskap) under
2013 och bar bokforts som en kostnad. Aterraportering av projektet kommer att ske till Spider under
2014 ocb ingar darmed ej i denna granskning av ar 2013.

Denna rapport ar endast avsedd fOr Spider, Stockholms universitet, ocb Sida.
Stockholm den 15 april2014

Auktoriserad revisor

