Villkor för revisionsuppdrag i svenska aktiebolag
Revisionsuppdraget omfattar:
•

granskning enligt aktiebolagslagen av Företagets bokföring och årsredovisning samt styrelsens
[och VDs] ("Företagsledningens") förvaltning av bolaget som syftar till att ge mig (oss) underlag
för min (vår) revisionsberättelse till årsstämman,

•

annan granskning och rapportering som det enligt aktiebolagslagen ankommer på den valda
revisorn att utföra ("Lagstadgade tilläggsuppdrag"), och

•

biträde och rådgivning som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning och annan jämförbar
rådgivning ("Revisionsrådgivning").

Revisionen kommer att utföras enligt god revisionssed i Sverige.

Villkor för uppdraget
Min (Vår) revision utförs grundat på förutsättningen att företagsledningen och de som har ansvar för
Företagets styrning är medvetna om och förstår sitt ansvar för att upprätta finansiella rapporter som
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
För revisionsuppdraget gäller i övrigt av FAR, branschorganisationen för revisorer,
redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister, fastställda Allmänna villkor om
revision av svenska företag och organisationer. Om uppdraget förnyas och annat inte skriftligen
överenskoms gäller dessa villkor för det nya uppdraget.

Eventuella övriga tjänster utöver revision
Revisionsuppdraget omfattar inte annan rådgivning som går utöver Revisionsrådgivning enligt ovan.
För s.k. "fristående rådgivning", t.ex. redovisnings- eller deklarationsbiträde och skatterådgivning
gäller, om inte särskild uppdragshandling/-avtal upprättats, alltid arvode enligt löpande räkning, samt
härtill bilagda FARs Allmänna villkor om rådgivning och andra tjänster.
Punkten 12.1 om Nyttjanderätt till resultat ska ha följande tillägg: Innehållet i det material som
tillhandahålls av mig (oss) kan tillhandahållas till tredje man under förutsättning att:
•

det varken genom det material som sprids eller på annat sätt framgår att innehållet har
tillhandahållits av mig (oss), och

•

Företaget till fullo ansvarar för innehållet i materialet gentemot tredje man som genom
spridningen får del av materialet.

Behandling av personuppgifter
Jag (Vi) är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som jag (vi) behandlar för våra interna
administrativa ändamål vad gäller antagande och hantering av kunder och uppdrag. Jag (Vi) är även
personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas i samband med utförandet av
revisionsuppdraget samt vid fristående rådgivning.
Behandling av personuppgifter ska ske på ett lagligt, öppet och korrekt sätt. Personuppgifter får endast
behandlas för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål, och inte sparas för längre tid än
vad som är nödvändigt. Med beaktande av behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål
samt riskerna för den registrerades rättigheter ska jag (vi) genomföra lämpliga tekniska och
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organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att behandlingen utförs i enlighet med gällande
rätt. Som personuppgiftsansvarig har jag (vi) rätt att använda mig (oss) av underleverantörer, inom
eller utom EES-området, i samband med antagandet och utförandet av uppdraget och/eller för att lagra
information hänförligt till revisionsuppdraget. Detta under förutsättning att avtal rörande behandlingen
av personuppgifter har ingåtts med sådan underleverantör enligt gällande rätt, att underleverantören är
bunden av ett sekretessåtagande och har förpliktat sig att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska
åtgärder som säkerställer att den registrerades rättigheter skyddas. Personuppgifter kan också komma
att behandlas av tredje part till vilken personuppgifter lämnas ut enligt gällande rätt, t.ex. myndigheter.
Ytterligare information om min (vår) behandling av personuppgifter finns på www.parsells.se/villkor.
Företaget ansvarar för att det har rätt att överföra personuppgifterna till mig (oss) i samband med
revisionsuppdraget och att personuppgifterna har behandlats enligt gällande rätt.
Företaget ansvarar vidare för att de registrerade, vars personuppgifter överlämnas till mig (oss) inför
antagandet och i samband med utförandet av revisionsuppdraget, har försetts med sådan information
som det åligger den personuppgiftsansvariga att lämna till den registrerade vid insamlingen enligt
gällande rätt (inkl. att deras personuppgifter kan komma att behandlas i samband med
revisionsuppdraget), så att kraven på rättvis och öppen behandling tillgodoses. Företaget ansvarar för
att ovan nämnd information innehåller upplysningar om de registrerades rättigheter. Företaget svarar
till fullo för att den registrerades rättigheter tillvaratas avseende den registrerades rätt till tillgång,
begränsning, radering och rättelse.

Bilagor
Bilaga: FARs Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer (2018:1)
Bilaga: FARs Allmänna villkor om rådgivning och andra tjänster (2018:1)
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