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CREATIVE FORCE
REVISIONSINSTRUKTION
Riktad till revisorer som reviderar projekt finansierade med medel från Svenska institutet.

ALLMÄN INFORMATION
För projektstöd inom Creative Force som överstiger 100 000 kr kräver Svenska institutet att projekt
revideras av en extern, oberoende och kvalificerad revisor (godkänd eller auktoriserad revisor)
ansluten till IFAC. Revisionen ska utföras i enlighet med internationell revisionsstandard utfärdad
av The International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).
Rapporteringen från revisorn som ska lämnas till Svenska institutet skall bestå av följande:
1. Oberoende revisors rapport i enlighet med ISA 800/805
2. Management Letter
3. Separat granskning enligt SNT 4400

GRANSKNINGENS OMFATTNING
1) Revisionen
Oberoende revisors rapport
Revision ska göras av den ekonomiska rapport som i enlighet med avtal skickas in till SI. Ett
utlåtande ska göras i enlighet med ISA 800/805 om huruvida den ekonomiska rapporten i alla
väsentliga avseenden överensstämmer med bidragsmottagarens bokföring, samt i övrigt i alla
väsentliga avseenden, upprättats i enlighet med avtal mellan SI och bidragsmottagaren.
Revisorn ska i sin rapport (Oberoende revisors rapport) redogöra för revisionens omfattning och
den metod som använts.). Rapporten ska skrivas under av den ansvarige revisorn och inkludera
titel.
Management letter
Revisorns rapportering ska utöver revisionsrapporten inkludera en granskningsrapport/management
letter där iakttagelser och svagheter som framkommit under revisionsprocessen ska framgå.
Revisorn ska, oavsett väsentlighet, kvantifiera belopp för kostnader som saknar tillräckliga
underlag. Revisorn ska också ge rekommendationer till hur identifierade svagheter kan åtgärdas.
Rekommendationerna ska presenteras i prioritetsordning.
Eventuella åtgärder som bidragsmottagaren vidtagit för att komma till rätta med svagheter i tidigare
revision ska presenteras i revisionsrapporten/management letter.

Besöksadress:
Svenska institutet
Virkesvägen 2
120 30 Stockholm
Sverige

Postadress:
Svenska institutet
Box 9
121 21 Johanneshov
Sverige

Kontaktuppgifter:
T +46 (0)8 453 78 00
si@si.se
www.si.se
www.sweden.se

Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som verkar för att öka omvärldens
intresse och förtroende för Sverige. Genom strategisk kommunikation och
utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete
och långsiktiga relationer med andra länder. Verksamheten bedrivs i nära
samarbete med svenska ambassader och konsulat.
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2) Separat granskning enligt SNT 4400
I separat rapport (Rapport över faktiska iakttagelser) ska revisorn efter granskning kommentera
följande:
•
•
•
•
•
•
•

huruvida lönekostnader som är debiterade projektet är regelbundet bokförda under hela året på
systematiskt sätt och kan verifieras genom tillräckliga underlag,
huruvida den finansiella rapporten inkluderar en jämförelse mellan faktiskt utfall och den
budget som godkänts av SI avseende kostnader för aktiviteter för den aktuella perioden,
huruvida rapporterade kostnader har tillräckliga underlag utifrån granskning baserad på
väsentlighet och risk,
huruvida bidragsmottagaren har följt tillämpliga upphandlingsregler,
huruvida valutakurs och eventuella valutakursvinster redovisats i enlighet med god
redovisningssed,
huruvida utgående balans från föregående period är densamma som ingående balans för aktuell
period,
om bidragsmottagaren använder modifierad kontantprincip som redovisningsprincip, ska
rapporten redogöra för huruvida den valda redovisningsprincipen är acceptabel för den
finansiella rapport som upprättats.

Om bidragsmottagaren vidareförmedlat bidrag, ska även följande ingå i revisors granskning och
kommentar:
•
•
•

huruvida bidragsmottagaren har underskrivna avtal med sina partnerorganisation där SIs krav
och villkor finns inkluderade,
huruvida revision av partnerorganisation vid vidareförmedling av bidrag utförts i enlighet med
de krav som fastställs i avtalet mellan SI och bidragsmottagaren,
huruvida samma krav på redovisning av valutakursförluster/valutakursvinster som i avtalet
mellan bidragsmottagare och SI, finns inskrivna i avtal för vidareförmedling.
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