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Uppdragsavtal revisionsuppdrag 

1. Revisionsuppdraget 

Östgöta Revision (Uppdragstagaren) har av Bolagsstämman i [Företagets namn] 

[Organisationsnummer] (Uppdragsgivaren) fått i uppdrag att utföra revision (Uppdraget) i enlighet 

med nedanstående.  

Vårt Uppdrag omfattar följande: 

- Granskning enligt årsredovisningslagen av bokföring och årsredovisning samt styrelsens 

förvaltning av bolaget som syftar till att ge mig underlag för min revisionsberättelse till 

bolagsstämman samt 

- Biträde och rådgivning som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning och annan liknande 

rådgivning (revisionsrådgivning). 
 

Revisionsuppdraget omfattar inte annan rådgivning än revisionsrådgivning.  

 

2. Villkor för Uppdraget 

Min revision är grundad på förutsättningen att styrelsen är medveten om och förstår sitt ansvar för att 

upprätta finansiella rapporter som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 

För Uppdraget gäller i övrigt av Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR), branschorganisationen 

för revisorer och rådgivare, fastställda Allmänna villkor om revision av svenska företag och 

organisationer, se bilaga. Om Uppdraget förlängs och annat inte skriftligen överenskoms gäller dessa 

villkor för efterföljande uppdragsperioder.   

3. Ekonomi 

[Alternativ 1] För Uppdraget utgår ett arvode på löpande räkning om x kr/timma.  

[Alternativ 2] För Uppdraget utgår ett fast arvode om x kr/år  

Eventuella tilläggskostnader (sekreterartjänster, kopiering mm) samt utlägg debiteras separat. Vi 

förbehåller oss rätten att justera angivet arvode i enlighet med vid varje tidpunkt gällande 

arvodestariffer. Fakturering kommer att ske löpande månadsvis i efterskott. Betalningsvillkor 15 dagar 

netto. Mervärdesskatt tillkommer. 

Uppläggnings- och igångsättningskostnad faktureras enligt separat överenskommelse och i samband 

med att Uppdraget påbörjas.  
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4. Giltighetstid och uppsägning 

Uppdraget gäller tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om 3 månader. Uppsägning ska ske 

skriftligen.    

 

 

Underskrifter och kontaktpersoner 

 

Linköping 20      -          -   Linköping 20      -          - 

 

Östgöta Revision AB   Klient AB 

 

___________________________   ____________________________  

Namn, Efternamn   Namn, Efternamn 

Auktoriserad revisor   Titel 

E-post    E-post 

Mobil    Mobil 

 

Bilagor: FAR Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer 

 

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt 
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