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1 Allmant

Tillampning

1.1 Dessa allmanna villkor reglerar forhallandet
mellan revisom ("Revisom") och uppdragsgivaren
("Foretaget") (tillsammans "Partema") vid Revisoms
utforande av revision och tillaggsuppdrag som ar
reglerade i lag samt revisionsradgivning som kan
hanforas till sadana uppdrag, om inte nagot anaat
foljer av tvingande bestammelser i lag eller annan
forfattning.

1.2 Med Revisom avses antingen en personvald
reviser eller ett valt registrerat revisionsbolag.

Uppdragsavtal
1.3 Dessa allmanna viltkor utgor tillsammans med
uppdragsbrevet uppdragsavtalet ("Uppdragsavtalet")
mellan Partema. Uppdragsbrevet ska bekraftas
skriftligen av Foretaget.

Foretrddesordn ing

1.4 Vid eventuella motstridigheter mellan a ena
sidan uppdragsbrevet och a andra sidan dessa all-
manna villkor ska uppdragsbrevet ha foretrade.

Begreppet Foretagsledningen
1.5 Med "Foretagsledningen" avses i det foljande
den eller de som svarar for Foretagets organisation
och forvaltningen av Foretagets angelagenheter samt
den eller de som har hand om den lopande forvalt-
nmgen.

2 Revisorns ansvar att folja god revisors-
och revisionssed

Revisionens syfte

2.1 Revisionen syftar bl.a. till att granska Foretagets
ekonomiska information till marknaden. Revisom

granskar dels Foretagets arsredovisning, eller i fore-
kommande fall, enbart arsbokslut och bokforing
(rakenskapsrevision), dels Foretagsledningens for-
valtaing (forvaltningsrevision).

Revisionens utforande

2.2 Revisom kommer art utfora revisionsuppdraget
och eventuella lagstadgade tillaggsuppdrag i enlighet
med de krav som fdljer av revisionslagen

(1999:1079) eller annan tillamplig associationsratts-
lig lagstiftning och revisorslagen (2001:883), Inter-
national Standards on Auditing samt god revisors-
och revisionssed i Sverige. Revisom ska informera
Foretaget om eventuella andringar i kraven som har
vasentlig betydelse for arbetets inriktning och om-
fattning. Revisom planerar och genomfor revisionen
for att i rimlig grad forsakra sig om att arsredovis-
ningen, och i forekommande fall, koncemredovis-
ningen eller arsbokslutet inte innehaller vasentliga
felaktigheter. Revisom genomfor granstaiingen i den
omfattning som Revisom bedomer ar nodvandig for
att kunna gora ett uttalande. En revision innefattar att
granska ett urval av underlagen for belopp och annan
infonnation i rakenskapshandlingama. I en revision
ingar ocksa att bedoma redovisningsprincipema och
Foretagsledningens tillampning av dem, att bedoma
de betydelsefulla uppskattningar som Foretagsled-
ningen gjort nar den upprattat arsredovisningen, och
i forekommande fall, koncemredovisningen eller
arsbokslutet samt att utvardera den samlade mfonn-

ationen i arsredovisningen, och i forekommande fall,
koncemredovisningen eller arsbokslutet. I uppdraget
ingar, dar det ar foreskrivet, ocksa att lamna ett utta-
lande om Foretagsledningens forvaltning av Foreta-
get samt eventuellt ett uttalande om ansvarsfrihet for
Foretagsledningen eller om Foretagsledningens
ersattningsskyldighet mot Foretaget. Till grund for
sitt uttalande om ansvarsfrihet eller ersattniagsskyl-
dighet kommer Revisom att ta del av vasentliga
beslut, atgarder och forhallanden i Foretaget. Revi-
som kommer aven att granska om Foretagsledningen
har handlat i strid med tillamplig associationsrattslig
lagstiftning, arsredovisningslagen (1995:1554), bok-
foringslagen (1999:1078) eller, i forekommande fall,
bolagsordningen/stadgama/forordnandet eller mot-
svarande bestammelser.

Revisionens begrdnsningar
2.3 Revisionen baseras i viss omfattning pa urval

och bar aven andra inneboende begransningar. Detta
forhallande, tillsammans med de begransningar som
finns inbyggda i systemen for redovisning och intern
kontroll, medfor en risk for att felaktiga uppgifter i

arsredovisningen, och i forekommande fall, koncem-
redovisningen eller arsbokslutet, som ar vasentliga
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och som bar sin orsak i oegentligheter och fel, inte
upptacks. Motsvarande galler avseende oegentlig-
heter och fel i Foretagsledningens forvaltning.

3 Foretagets och Foretagsledningens
ansvar och medverkan

Foretagsledningens ansvar
3.1 Foretagsledningen bar bl.a. ansvar for att

forvalta Foretaget och danned bl.a. skydda Fo-
retagets tillgangar,

faststalla och tillampa lampliga redovisnings-
prmciper,

• vidta atgarder for att se till att Foretagets bokfo-
ring fullgors i overensstammelse med lag och att
den kontrolleras pa ett betryggande satt. Mot-
svarande galler ocksa avseende Foretagets skyl-
digheter i fraga om skatter och avgifter,

• uppratta och vidmakthalla intern kontroll som
bedoms nodvandig for upprattandet av finansi-
ella rapporter,

forebygga och upptacka oegentligheter och fel
genom att infora lampliga redovisningssystem
och system for intern kontroll,

• identifiera och analysera affarsmassiga risker i
Foretagets verksamhet,

uppratta arsredovisning, och i forekommande
fall, koncemredovisning eller arsbokslut inom
lagstadgad tid och med de upplysningar som
kravs.

Foretagsledningens medverkan
3.2 Foretagsledningen ska

ge Revisom tillfalle art genomfora granskningen
och i ratt tid lamna Revisom alia de upplysning-
ar och det bitrade som Revisom bedomer vara

nodvandigt for att uppdraget ska kunna fullgoras
enligt lag och god revisionssed,

• medverka till att i ratt tid ta fram sadana uttalan-

den som Revisom ska inhamta fran Foretaget
enligt god revisionssed,

ansvara for att sadana forhallanden som Fore-

tagsledningen bedomer bar betydelse for revis-
ionen i ratt tid delges Revisom for kannedom,
samt

ge Revisom tillgang till de personer inom Fore-
taget som Revisom bedomer att det ar nodvan-
digt art inhamta information fran.

Foretagets ansvar
3.3 Foretaget ansvarar for att den infonnation som
Foretagsledningen och ovriga foretradare for Foreta-

get lamaar till Revisom ar korrekt och fullstandig
samt att infonnationen kan laggas till grund for Re-
visoms arbete i enlighet med uppdraget.

3.4 Foretaget far inte vidta atgarder som begransar
Revisoms mojlighet att utfora revisionsuppdraget i
enlighet med gallande lagar och god revisionssed.

4 Atgarder enligt lagen om penningtvatt
och finansiering av terrorism

4.1 Revisom bar enligt lagen (2017:630) om atgar-
der mot penningtvatt och finansiering av terrorism
en skyldighet att infor antagandet av revisionsupp-
draget identifiera Foretagets foretradare och varje
fysisk person som, direkt eller indirekt, ager mer an
25 procent av Foretaget eller av annan anledning bar
ett bestammande inflytande over Foretaget ("Verklig
huvudman") samt inhamta och bevara relevant
dokumentation om detta. Foretaget ska utan drojsmal
lamna den information som Revisom efterfragar och
informera Revisom om de forandringar som sker vad
galler Foretagets forebradare och Verklig huvudmaa
i forhallande till den infonnation som lamnats till

Revisom infor antagandet av uppdraget.

4.2 Revisom ska i enlighet med lag, i den omfattning
som ar motiverad med beaktande av identifierade

risker for penningfrvatt och fmansiering av terrorism,
kontrollera och dokumentera att de transaktioner

som utfors stammer overens med den kunskap som
Revisom har om Foretaget, dess affars- och riskpro-
fil och, om det behovs, varifran dess ekonomiska
medel kommer. Vid misstankar om penniagtvatt
eller fmansiering av terrorism ar Revisom skyldig att
rapportera misstankama till Polismyndigheten. Revi-
som kan inte hallas ansvarig for eventuell skada som
fororsakats Foretaget, direkt eller indirekt, till foljd
av att Revisom fullfoljer sin lagstadgade skyldighet.

5 Behandling av personuppgifter
5.1 Infor antagandet av och med anledning av upp-
draget kan Revisom, eventuella natverksforetag eller
annan som anlitas av Revisom, komma att insamla,

anvanda, overfora, lagra eller pa annat satt behandla
information som kan avse en identifierad eller identi-

flerbar fysisk person ("Personuppgifter") i de juris-
diktioner de bedriver verksamhet. Revisom atar sig
att behandla Personuppgiftema i enlighet med de
krav som foljer av gallande ratt.
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6 Revisionsuppdragets bemanning m.m.

Ledningen av uppdraget

6.1 Om Foretaget bar utsett ett registrerat revisions-
bolag till Revisor, utser revisionsbolaget en av de
verksamma revisorema i revisionsbolaget att vara
huvudansvarig for revisionen. Revisionsbolaget har
ratt att efter samrad med Foretaget utse en ny huvud-
ansvarig revisor. Om Foretaget har utsett en auktori-
serad eller godkand revisor till Reviser, leds uppdra-
get av denna.

Revisionsteamet

6.2 Revisom utser de personer som ska inga i revis-
ionsteamet och bar ratt att vid behov konsultera

specialister. Revisom har aven ratt att anlita nat-
verksforetag eller annan for utforandet av delar av
revisionen.

7 Dokumentation m.m.

Uppdragsdokumentation
7.1 Revisom ska dokumentera sitt arbete i enlighet
med gallande lag och god revisionssed i Sverige och
bevara dokumentationen i minst tio (10) ar efter
avslutat uppdrag. Den ska forvaras pa sadant satt att
den inte blir tillganglig for obehoriga.

Aganderdtten till dokumentationen

7.2 Dokumentationen ar Revisoms egendom. Revi-
som behover inte lamna ut dokumentationen till

Foretaget, eller nagon annan, om detta inte foljer av
forfattning eller myndighetsbeslut.

Utldmnande av rapporter och sh'ivelser till
tredje man

7.3 De rapporter och skrivelser som Revisom till-
handahaller Foretaget inom ramen for uppdraget,
med undantag for revisionsberattelser och ovriga
yttranden som ar avsedda for tredje man, far endast
anvandas av Foretaget for intemt bruk och far sale-
des inte lamnas ut till tredje man utan Revisoms
skriftliga samtycke. Utlamnande far ske om det
foljer av forfattning eller myndighetsbeslut art rap-
portema och skrivelsema ska lamnas ut. I sadana fall
atar sig Foretaget att informera Revisom om utlam-
nandet.

Aterldmnande av egendom
7.4 Nar uppdraget upphor, ska Partema lamna till-
baka egendom, t. ex. dokument, programvara och
annan utrustning som tillhor den andra Parten.

8 Tystnadsplikt

Allmdnt

8.1 Revisom har tystnadsplikt enligt lag och god
revisorssed avseende sadan information am Foreta-

get som kommer fram i samband med revisionen.
Fran tystnadsplikten undantas sadana upplysningar
som ar allmant kanda eller kommer till allman kan-

nedom pa nagot annat satt an genom brott mot Revi-
soms tystnadsplikt.

8.2 Vidare galler att Revisom har ratt och ibland
skyldighet att lamna information om Foretaget

om det foljer av forfattning, professionell skyl-
dighet (t.ex. gentemot FAR eller annan som an-
litas av FAR i samband med disciplinarenden
och kvalitetskontroller) eller myndighetsbeslut,

till eventuella natverksforetag eller annan som
anlitas av Revisom eller natverksforetag for ut-
forandet av uppdraget,

till Revisoms forsakringsbolag eller juridiska
radgivare infor eller i samband med ett rattsligt
forfarande i den man det kravs for att Revisom

ska kunna ta tillvara sina rattmatiga intressen,

till eventuella natverksforetag eller annan som
anlitas av Revisom eller nafrverksforetag i syfte

att kontrollera och uppratthalla Revisoms opar-
tiskhet och sjalvstandighet samt utfora kvalitets-

kontroller och ovriga risk management-atgarder,
och

till eventuella natverksforetag eller annan som
anlitas av Revisom eller natverksforetag i admi-
nistrativt syfte (sasom intemredovisning, fman-

siell rapportering, nyttjande av IT-tjanster
och/eller for att utfora administrativa stodtjans-
ter).

Medarbetares m.fl. tystnadsplikt
8.3 Revisom svarar for att medarbetare och specia-
lister samt eventuella natverksforetag, extema IT-
leverantorer m.fl. som far del av information om

Foretaget iakttar tystnadsplikten.

9 Arvode, utlagg m.m.

Allmdnt

9.1 Om inte nagot annat sarskilt avtalats i uppdrags-
brevet, ska nedanstaende galla for arvode, utlagg och
kostnader, tillkommande skatter och avgifter m.m.

3(5)



FA^
Berdhiing av arvode
9.2 Arvodet for uppdraget kommer att debiteras
enligt de berakningsgmnder som anges i uppdrags-
brevet. Om sadana berakningsgrunder saknas, kom-
mer Revisom att debitera ett skaligt arvode och da ta
hansyn till bl.a. resursatgang inklusive specialistkun-
skap, komplexitet i uppdraget, forskning och know-
how som utvecklats av Revisom, anvandning av
teknik och strukturkapital. Hansyn kommer aven att
tas till om uppdraget varit sa bradskande att arbetet
behovt utforas efter ordinarie arbetstid, pa helger
eller under semesterperioder.

9.3 Om uppdragsbrevet anger ett beraknat arvode,
ska Revisom underratta Foretaget om det beraknade
arvodet vasentligt kommer att overskridas.

9.4 Okade arbetsinsatser som ar en foljd av att Fore-
taget brustit i sina ataganden, till exempel genom att
tillhandahalla ofullstandig eller bristfallig informat-
ion altemativt ofullstandigt eller bristfalligt material
eller tillhandahallit informationen eller materialet for

sent, ingar inte i ett beraknat arvode.

Prisjustering, utldgg och skatter
9.5 Revisom har ratt att for lopande uppdrag gora
sadana prisjusteringar som kan hanforas till all-
manna pris- eller kostnadsforandringar.

9.6 Utover arvode har Revisom ratt till ersattning for
utlagg och kostnader i samband med uppdraget,
sasom bl.a. ansoknings- och registreringsavgifter,
tillsynsmyndighets avgifter for kvalitetskontroll samt
utlagg for resor, kost och logi.

9.7 Foretaget ska betala Revisom den mervar-
desskatt eller skatt av annat slag som ska tas ut med
anledning av uppdraget.

10 Fakturering och betalningsvillkor
m.m.

Fakturering och betalningsvillkor

10.1 Om inte annat sarskilt avtalats i uppdragsbrevet
ska foljande galla. Revisom fakturerar Foretaget
lopande baserat pa det arbete som utforts och de
utlagg som gjorts. Foretaget ska betala senast tio
(10) dagar fran fakturadatum. Vid forsenad betalning
tas drojsmalsranta ut enligt rantelagen (1975:635).

10.2 Revisom far dock alltid fakturera Foretaget a
conto manadsvis eller kvartalsvis baserat pa uppskat-
tat arsarvode. Revisom ska alltid underratta Foreta-

get om eventuella forandringar i faktureringsvillko-
ren.

Rdtt tillforskott m.m. vidforsenad
betalning
10.3 Om Foretaget inte betalar forfallna fakturor i
ratt tid, far Revisom begara forskottsbetalning av
uppskattat arvode for aterstaende revisionsarbete
avseende det aktuella rakenskapsaret. Revisom har

ratt att inte paborja revisionsarbetet avseende ett nytt

rakenskapsar forran samtliga Revisoms fordringar pa
gmnd av det tidigare rakenskapsarets revisionsarbete

slutreglerats av Foretaget.

10.4 Revisom har aven ratt till forskottsbetalning av
uppskattat arvode for lagstadgade tillaggsuppdrag.
Revisom har ratt att inte paborja arbetet med sadana
tillaggsuppdrag forran Foretaget bar betalat forskot-
tet.

Specifikation

10.5 Revisom ska pa begaran av Foretaget lamna
specifikation over utfort arbete.

11 Uppdragets upphorande i fortid

11.1 Foretaget bar ratt att avbryta uppdraget i fortid
om det finns saklig grand for detta.

11.2 Revisom bar i enlighet med lag och god revi-
sorssed ratt och ibland aven skyldighet att avbryta
uppdraget i fortid. Om Revisom under sadana forut-
sattningar avbmtit uppdraget, ska Revisom fa full
ersattning av Foretaget for nedlagt arbete och ovriga
upplupna kostaiader pa grund av revisionsuppdraget.

11.3 Revisom har ratt att frantrada revisionsuppdra-
get i fortid, om Foretaget ar i drojsmal med betalning
av revisionsarvodet eller arvode for nagot annat
uppdrag som Revisora atagit sig att utfora for Fore-
taget. Revisom bar aven ratt att frantrada uppdraget
om Foretaget begar ett annat vasentligt avtalsbrott
gentemot Revisom. Om Revisom frantrader uppdra-
get enligt detta stycke, ska Foretaget ersatta Revi-
som enligt reglema i punkt 11.2.

11.4 Om uppdraget upphor av sadana skal som anges
i punkt 11.2 eller 11.3, bar Foretaget inte ratt till
nagon ersattning fran Revisom.

11.5 Om Revisom avsager sig uppdraget i fortid utan
nagot objektivt godtagbart skal ar Foretaget beratti-
gat till skalig ersattning for den direkta skada som
Foretaget asamkats. Ersattningsskyldigheten ar dock
i sa fall begransad till 25 procent av arvodet for ett
rakenskapsar, dock hogst 25 prisbasbelopp enligt
socialforsakringsbalken (2010:110).
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12 Ersattningsansvar och forsakring
12.1 Revisoms ersattningsansvar till foljd av eventu-
ella forsummelser i uppdraget regleras i 37 § revis-
ionslagen eller i annan tillamplig associationsrattslig
lagstiftning. Revisom ska ha forsakring for den er-
sattningsskyldighet som Revisom kan adra sig i sin
revisionsverksamhet. Forsakringen ska uppfylla
Revisorsinspektionens krav. Ett eventuellt ersatt-
ningsansprak ska framstallas skriftligen utan drojs-
mal och grunden for anspraket ska anges.

13 Meddelanden och elektronisk

kommunikation

M.eddelanden

13.1 Reklamationer, uppsagningar och andra med-

delanden avseende Uppdragsavtalets tillampning
samt adressandringar ska oversandas genom bud,

rekommenderat brev eller e-post till Partemas senast
angivna adresser.

Elektronisk kommunikation

13.2 Elektronisk overforing av mfonnation mellan
Partema kan inte garanteras vara saker eller fri fran

vims eller fel, och foljaktligen kan sadan infomiat-
ion obehorigen fangas upp, forvanskas, forloras,

forstoras, forsenas, komma fram i ofullstandigt
skick, skadas pa nagot annat satt eller vara riskabel
att anvanda av nagon annan anledning. Partema ar

medvetaa om att system och mtiner inte kan garan-
tera att overforingar inte kommer att utsattas for

risker, men bada Barter samtycker till att anvanda
kommersiellt rimliga metoder for vimskonta-oll och
sekretess imian infonnation skickas elektroniskt.

Partema accepterar dessa risker och godkanner
elektronisk kommunikation dem emellan.

14 Tillamplig lag
14.1 Svensk lag, med undantag for dess lagvalsreg-
ler, ska tillampas pa uppdraget.

15 Tvister

15.1 Tvister med anledning av uppdraget ska avgo-
ras av svensk allman domstol.
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