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 Nationella kompetensteamet mot 

hedersrelaterat våld och förtryck 

  

Anvisningar för revisorsintyg  

Organisationer som beviljats medel för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, 
barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor, har 
möjlighet att söka upp till 10 000 kronor för revisonskostand. En auktoriserad eller 
godkänd revisor1 ska skriftligen intyga att den ekonomiska redovisningen av de medel 
som Länsstyrelsen Östergötland beviljat är tillförlitliga och räkenskaperna 
rättvisande. Revisorn ska även intyga att medlen använts i enlighet med de villkor som 
framgår i Länsstyrelsernas skrift: Vägledning: Om projektmedel för förebyggande 
insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck. Vägledningen och övriga mallar finns 
att tillgå på: www.hedersfortryck.se  

 
 
Revisorn ska granska och intyga att utgifterna är: 
 

• Uppkomna inom tidsramen för genomförandet av insatsen 

• Specifika och använda för insatsen genom granskning av underlag för utgifter 
(t.ex. räkningar och fakturor) 

• Faktiska kostnader, inte beräknade 

• Är betalda genom granskning av underlag (till exempel kopior på kvitton, 
bank-/plusgirobetalningar, utdrag ur huvudboken eller kontoutdrag). 
Underlagen ska innehålla information om datum, vad som har betalats, etc. 

 
 
Revisorn ska granska och intyga att: 
 

• Beviljade medel hållits avskilda på särskilt konto 

• Utgifter och inkomster överensstämmer med de budgetposter och beviljade 
belopp som framgår av Länsstyrelsens beslutsbrev 

• Sociala avgifter är betalda till Skatteverket om insatsen involverar lön och 
arvode 

• Den ekonomiska redovisningen överensstämmer med organisationens 
räkenskaper 

• Bokföringen överensstämmer med god redovisningssed. 

• Omfördelning av kostnader (som eventuellt gjorts) har godkänts av 
Länsstyrelsen 

• Insatsen genomförts i enlighet med de villkor som framgår i Länsstyrelsernas 
skrift: Vägledning: Om projektmedel för förebyggande insatser mot 
hedersrelaterat våld och förtryck 

 
 

 
1 För närmare beskrivning av vad en auktoriserad eller godkänd revisor är se: www.revisorsnamnden.se 

http://www.hedersfortryck.se/
http://www.revisorsnamnden.se/


 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

Revisorsintyg 

 
 

sid 2 (3) 

2020-10-26 
 

 
  

Av revisorsintyget ska framgå: 
 

• Namn på den insats som varit föremål för granskningen 

• Vilken tidsperiod granskningen omfattar 

• Om medlen hållits avskilda på särskilt Plusgiro-, Bankgiro- eller annat konto 

• Det ekonomiska utfallet i kronor vid tidpunkten för granskningen 

• Eventuellt oförbrukade medel 

• Granskningens innehåll och omfattning 

• Om det finns några väsentliga iakttagelser som bör nämnas 

• Om granskningen föranlett några anmärkningar 

• Organisationens namn, adress och telefonnummer  

• Ort och datum 

• Revisorns underskrift och namnförtydligande 

• Revisorns kontaktuppgifter (e-post och mobiltelefon) 
 
Se exempel på utformandet av revisorsintyg, sid 3. 
 
Verifikationer  
Fakturor, löneutbetalningar, kvitton och övriga verifikationer ska granskas av 
revisor och sammanställas i en verifikationsförteckning där underlagen 
numreras med hänvisning till posterna i den ekonomiska redovisningen. 
Verifikationerna ska också länkas till de beviljade budgetposter som framgår av 
Länsstyrelsens beslutsbrev. Verifikationerna ska styrkas med utdrag ur 
bokföringsprogram, ekonomisystem eller genom kontoutdrag. Dokumenten 
behöver inte bifogas slutredovisningen men ska uppvisas vid eventuell 
granskning av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen gör regelbundet fördjupade 
granskningar av redovisningar.  
 

 

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Revisorsintyget avser insatsen (projektnamn)  
 
Jag har granskat organisationen (namn) underlag för den ekonomiska 
slutredovisningen under tidsperioden (fr.o.m. år/mån/dag - t.o.m. år/mån/dag).  
 
Den lämnade slutredovisningen överensstämmer/överensstämmer inte med 
bokföringen och de underlag jag granskat.   
 
De av Länsstyrelsen beviljade medlen har hållits/har inte hållits avskilda på ett 
särskilt (Plus Girokonto/Bankgiro konto/konto).  
 
Utgifter och inkomster överensstämmer/överensstämmer inte med de budgetposter och 
beviljade belopp som framgår av Länsstyrelsens beslutsbrev.   
 
Den ekonomiska redovisningen överensstämmer/överensstämmer inte med 
organisationens räkenskaper. 
 
Bokföringen överensstämmer/överensstämmer inte med god redovisningssed. 
 
Under perioden uppgår de faktiskt nedlagda kostnaderna till (summa) kronor. Av 
de beviljade medlen är (summa) kronor förbrukade. Inga medel kvarstår av de beviljade 
medlen/Av de beviljade medlen kvarstår (summa) kronor.   
 
Granskningen har utförts i enlighet med god revisionssed och Granskningen har 
även följt Länsstyrelsens anvisningar för revisorsintyg.   
 
Granskningen innehåller (...) och har omfattat (…) 
 
Granskningen har/har inte föranlett några anmärkningar från min sida.  
 
 
 
Ort och datum  
 
 
Underskrift 
Namnförtydligande 
 
 
 
Uppgifter granskande revisor   Uppgifter 
företaget 
 
Mobiltelefon:    Namn: 
E-post:    Adress: 

Telefon:  
 


