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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. 

REVISIONSINSTRUKTIONER 
För revisorer som granskar projekt finansierade av Svenska institutet   

Du ska ha tillgång till bidragsmottagarens avtal med Svenska institutet (SI), den (senaste) av SI 

godkända budgeten samt projektets ekonomiska rapport (Financial Report).     

 

ALLMÄN INFORMATION 

För projektstöd som överstiger 100 000 kr kräver S) 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). 

GRANSKNINGENS OMFATTNING 

Oberoende revisors rapport 

Revision ska göras av den ekonomiska rapport som sammanställs av bidragsmottagaren och, i 

enlighet med avtal, skickas in till SI tillsammans med revisionen. Ett utlåtande ska göras av 

auktoriserad revisor 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. 

 

OBEROENDE REVISORNS RAPPORT 

Du (revisorn) ska göra en oberoende revisors rapport på den finansiella rapport projektägaren har 

gjort. Projektägaren skickar sedan den finansiella rapporten till SI, tillsammans med din revision 

enligt avtalet för Creative Force-bidrag.   

 

Du ska in din revisionsrapport kommentera följande (i enlighet med ISA 800/805):  

  

1. Överensstämmer bidragsmottagarens ekonomiska rapport (Financial Report) med den av SI 

godkända budgeten och bidragsmottagarens redovisning?  

2. Överensstämmer bidragsmottagarens ekonomiska rapport (Financial Report) med SI:s 

instruktioner för rapportering?   

3. Har bidragsmottagarens ekonomiska rapport sammanställts i enlighet med relevant god 

revisionssed.  
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I rapporten ska du beskriva vad du gjort och vilken metod du använt. Du ska bekräfta att din 

oberoende revisors rapport har utförts enligt internationella standarder och att du är en auktoriserad 

revisor. Du ska signera rapporten och uppge din titel. 

 

VIDAREFÖRMEDLING AV PROJEKTMEDEL 

Om bidragsmottagaren har vidareförmedlat en del av bidraget till den internationella 

projektpartnern, ska dessa medel genomgå en separat revision lokalt. Bidragsmottagaren ska 

skicka denna lokala revision till dig tillsammans med övrig projektdokumentation. Du ska 

kommentera följande:   

• Har bidragsmottagaren upprättat ett avtal om vidareförmedling av projektmedel med 

sin projektpartner i enlighet med SI:s instruktioner och krav?  

• Är den lokala revisorn en auktoriserad medlem av IFAC (International 

Federation of Accountants)?   

• Har den lokala revisionen utförts i enlighet med IAASB:s standarder?   

• Har den lokala revisionen utförts i enlighet med de krav som fastställs i avtalet mellan SI 

och bidragsmottagaren?   

  

  

 

 


