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REVISIONSINSTRUKTIONER
Revisionsinstruktionerna riktas till revisorer som reviderar projekt finansierade med medel från
Svenska institutet (SI).
Du ska ha tillgång till bidragsmottagarens avtal med Svenska institutet (SI), den av oss senast
godkända budgeten samt projektets ekonomiska rapport.

ALLMÄN INFORMATION
För projektstöd som överstiger 100 000 kr kräver SI att projekt revideras av en extern, oberoende
och kvalificerad revisor (godkänd eller auktoriserad revisor) ansluten till International Federation
of Accountants (IFAC). Revisionen ska utföras i enlighet med internationell revisionsstandard
(ISA) utfärdad av The International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).

OBEROENDE REVISORS RAPPORT
Du ska lämna en oberoende revisors rapport över den ekonomiska rapport (Financial Report) som
sammanställs av bidragsmottagaren. I enlighet med avtal skickar bidragsmottagaren sedan in den
ekonomiska rapporten till SI tillsammans med din revision.
I din revision ska du (i enlighet med ISA 800/805) uttala dig om följande:
•
•
•

Om den ekonomiska rapporten överensstämmer med godkänd budget och
bidragsmottagarens bokföring.
Om den ekonomiska rapporten i alla andra väsentliga avseenden upprättats i
enlighet med avtal mellan SI och bidragsmottagaren.
Om bokföring och redovisning följer lag och god sedvänja.

Du ska redogöra för revisionens omfattning och den metod som du använt. Rapporten skall innehålla
en försäkran om att revisionen har utförts i enlighet med internationellt erkänd revisionsstandard och
av en auktoriserad revisor. Du skall underteckna rapporten med din yrkestitel och ditt namn.

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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VIDAREFÖRMEDLING AV PROJEKTMEDEL
Om bidragsmottagaren har vidareförmedlat en del av bidraget till en projektpartner ska dessa medel
granskas lokalt. Bidragsmottagaren ska skicka den lokala revisionen till dig tillsammans med övrig
projektdokumentation. Du ska kommentera följande:
•

Om bidragsmottagaren har ett underskrivet vidareförmedlingsavtal med sin/a
partnerorganisation/er där SI:s krav och villkor finns inkluderade,

•

Om den lokala revisorn är auktoriserad medlem av IFAC.

•

Om den lokala revisionen har gjorts i enlighet med IAASB:s standard.

•

Om den lokala revisionen utförts i enlighet med de krav som fastställs i avtalet mellan SI
och bidragsmottagaren, och som nämns ovan.
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