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Anvisningar till revisorer för granskning enligt lag (2018:90) om 

insyn i finansiering av partier. 

 

En intäktsredovisning ska granskas av revisorn om ett parti eller en sidoorganisation enligt 

stadgarna eller revisionslagen (1999:1079) är skyldig att utse en revisor. Granskningen ska 

avse om intäktsredovisningen är upprättad i enlighet med 3-22 §§ lagen om insyn i 

finansiering av partier. 

Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Revisorn 

ska lämna ett skriftligt yttrande över granskningen som ska fogas till intäktsredovisningen. 

Om revisorn är en kvalificerad revisor, dvs. en av Revisorsinspektionen godkänd eller 

auktoriserad revisor, ska standard SNT 4400 användas som vägledning för granskningens 

genomförande. Som grund för sin rapport ska revisorn använda de bevis som inhämtats 

under uppdraget.  

Revisorns rapport ska innehålla klara iakttagelser och måste behandla de punkter som anges 

i rapporten över faktiska iakttagelser, se nedan.  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  



 

  Sid 2 (4) 

 2019-06-04    

   

 

Box 2218, 103 15 Stockholm www.kammarkollegiet.se Telefon 08-700 08 00 Organisationsnummer 202100-0829 

Birger Jarlsgatan 16, Stockholm registratur@kammarkollegiet.se Telefax 08-700 09 98  
 

Rapport över faktiska iakttagelser 

Partiets, sidoorganisations namn, organisationsnummer 

Vi har genomfört de granskningsåtgärder som vi kommit överens om och som anges 

nedan rörande den bifogade ekonomiska redovisningen. Granskningen avser partiet 

[partiets/sidoorganisationens namn, organisationsnummer] redovisade intäkter för 

perioden ÅÅMMDD– till ÅÅMMDD.  

Vårt uppdrag har genomförts med vägledning av SNT 4400. 

Omfattningen av granskningsåtgärderna:  

Vi har kontrollerat att intäktsredovisningen avser den period som angetts ovan samt 

innehåller uppgifter om storleken av följande poster: 

1. Stöd enligt lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier, 

Vi har kontrollerat att storleken av posten är upptagen i intäktsredovisningen 

enligt Partibidragsnämndens beslut och eventuellt övrigt offentligt stöd.  

2. Stöd enligt lagen (2010:473) om statligt stöd till riksdagspartiernas 

kvinnoorganisationer, 

Vi har kontrollerat att storleken av posten är upptagen i intäktsredovisningen 

enligt Partibidragsnämndens beslut och eventuellt övrigt offentligt stöd.  

3. Stöd enligt lagen (2016:1109) om stöd till partigrupperna för 

riksdagsledamöternas arbete i riksdagen, 

Vi har kontrollerat att storleken av posten är upptagen i intäktsredovisningen 

enligt det belopp Riksdagsförvaltningen har betalat ut.  

4. Partistöd som har betalats till partiet med stöd av 4 kap. 29 och 30 §§ 

kommunallagen (2017:725), 

Vi har kontrollerat att storleken av posten är upptagen i intäktsredovisningen 

enligt fullmäktiges beslut. 

5. Statligt eller kommunalt stöd till en ungdomsorganisation, 
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Vi har kontrollerat att posterna finns upptagna i intäktsredovisningen och i de 

fallet partiet har upprättat en årsredovisning så har vi kontrollerat att storleken av 

posterna överensstämmer med årsredovisningen och huvudboken. 

6. Medlemsavgifter, 

Vi har kontrollerat att storleken av posten är upptagen i intäktsredovisningen och 

att det överensstämmer med partiets medlemsregister. 

7. Intäkter från försäljningar och lotterier, 

Vi har kontrollerat att posterna finns upptagna i intäktsredovisningen och i de 

fallet partiet har upprättat en årsredovisning så har vi kontrollerat att storleken av 

posterna överensstämmer med årsredovisningen och huvudboken. 

8. Intäkter från insamlingar av kontanter, 

Vi har kontrollerat att posterna finns upptagna i intäktsredovisningen och i de 

fallet partiet har upprättat en årsredovisning så har vi kontrollerat att storleken av 

posterna överensstämmer med årsredovisningen och huvudboken. 

9. Bidrag från privatpersoner, företag, organisationer, föreningar och andra 

sammanslutningar samt stiftelser och fonder, 

Vi har kontrollerat att posterna finns upptagna i intäktsredovisningen och i de 

fallet partiet har upprättat en årsredovisning så har vi kontrollerat att storleken av 

posterna överensstämmer med årsredovisningen och huvudboken. 

10. Övriga intäkter, 

Vi har kontrollerat att posterna finns upptagna i intäktsredovisningen och i de 

fallet partiet har upprättat en årsredovisning så har vi kontrollerat att storleken av 

posterna överensstämmer med årsredovisningen och huvudboken. 

 

Punkt 8 och 9 ovan gäller även för intäkter i en verksamhet som bedrivs i bolag eller 

i någon annan verksamhetsform, om den ideella förening som intäktsredovisningen 

avser har ett bestämmande inflytande över verksamheten. Detsamma gäller för 

intäkter i en stiftelse som är knuten till den ideella föreningen. Sådana intäkter ska 

anges särskilt i intäktsredovisningen. 

 



 

  Sid 4 (4) 

 2019-06-04    

   

 

Box 2218, 103 15 Stockholm www.kammarkollegiet.se Telefon 08-700 08 00 Organisationsnummer 202100-0829 

Birger Jarlsgatan 16, Stockholm registratur@kammarkollegiet.se Telefax 08-700 09 98  
 

• Kontrollera att intäktsredovisningen överensstämmer med god redovisningssed.  

• Kontrollera att samtliga intäkter har redovisats. 

• Kontrollera stickprovsvis att respektive intäkt som redovisats under en intäktspost 

till sin karaktär överensstämmer med intäktspostens benämning.  

 

 

Vi har gjort följande iakttagelser: 

1. 

2.  

3. 

4 

Osv.  

 

Datum 

Ortsangivelse 

Revisorns underskrift 

 

 


