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Vi har utfört en revision av den bifogade slutredovisningen och rapport över slutlig finansiering (här efter 

benämnt ”den finansiella rapporten”) för ”[PROJEKTNAMN (+ ev Diarienr)] för perioden DD MÅNAD 20ÅÅ- DD 

MÅNAD 20ÅÅ, utvisande totala kostnader om [AAA] kr.  Den finansiella rapporten har tagits fram av Exempel 

Bolag ABs  företagsledning enligt förutsättningar i anvisning från Stiftelsen Svenska Filminstitutet. 

Företagsledningens ansvar för den finansiella rapporten  
Det är företagsledningen som har ansvaret för att ta fram en finansiell rapport i enlighet med ovan nämnt avtal 

samt att ha en sådan intern kontroll som företagsledningen bedömer är nödvändig för att kunna ta fram den 

finansiella rapporten utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att göra ett uttalande om den finansiella rapporten på grundval av vår revision. Vi har utfört 

revisionen enligt International Standards on Auditing(ISA 800). Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska 

krav samt planerar och utför revisionen för att rimligt försäkra oss om att den finansiella rapporten inte innehåller 

väsentliga felaktigheter.  
 
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i den 

finansiella rapporten. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för 

väsentliga felaktigheter i den finansiella rapporten, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 

riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur organisationen 

upprättar den finansiella rapporten i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn 

till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i organisationens interna kontroll. 

En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts 

och av rimligheten i ledningens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande 

presentationen i den finansiella rapporten. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Uttalande 
Enligt vår uppfattning är den finansiella rapporten i alla väsentliga avseenden upprättade enligt anvisningar från 

Stiftelsen Svenska Filminstitutet. 
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Redovisningsgrund och begränsning av spridning 
Utan att modifiera vårt uttalande vill vi fästa uppmärksamheten på att den finansiella rapporten har upprättats 

för att Exempel bolag AB skall följa bestämmelserna om slutredovisning i anvisningarna från Stiftelsen Svenska 

Filminstitutet. Den är därför inte lämplig för andra syften.  
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