
 Hagalunds samfällighetsförening 

 

Inkommen skrivelse via email : 2012-11-06 

Ämne : Revisor - Revision 

 
Hej Anders Liljedahl, tack för frågan om offert för revision av er samfällighetsförening. Jag vill härmed offerera 
följande. 
  
Kostnadsförslag för Hagalunds Samfällighetsförening, enligt önskemål. 
  
Vad uppdraget avser: 
  
Revision av föreningens räkenskaper, årsredovisningen samt styrelsens förvaltning av föreningens angelägenheter 
under året som gått som avslutas med en revisionsberättelse. Om det anses nödvändigt kommer annan 
rapportering att ske till styrelsen i samband med avslutad revision. 
  
Kostnad: 
Kostnaden första året vi gör revision kräver alltid lite mer tid från vår sida varför vi beräknar kostnaden till 16 000 
kr för 2012 medan kostnaden för samma jobb för 2013 års verksamhet beräknas till 14 000 kr. Dessa priser är exkl 
moms. Vi föreslår mig, Staffan Zander godkänd revisor, 741103-0450, som föreningens revisor. 
  
Förutsättningar: 
Vi måste få tillgång till materialet för revision enligt föreningens stadgar (där brukar tidpunkter för revision och 
årsstämma regleras) och då skall samtliga verifikationer, huvudbokslista, verifikationslista, balans- och 
resultaträkningar samt ett färdigställt bokslut finnas. Ett förslag till årsredovisning skall också finnas med. Kopior av 
samtliga under året genomförda styrelseprotokoll skall också bifogas.  
  
Viktigt undantag: 
I det fall vi upptäcker saker under pågående revision som gör att vi måste utöka vår granskning med en ökad 
kostnad som följd för Er del kommer ni att få veta detta i samband med detta. Det är dock viktigt att påpeka att 
detta är ett undantagsfall och finns inte med i våra beräkningar ovan. 
Denna offert gäller t o m 2012-11-30 och skall besvaras av någon ur föreningens styrelse, antingen via mail eller via 
post där en kopia av detta förslag undertecknats av ansvarig person. Finns ytterligare frågor är ni välkomna att 
ringa på 08-35 48 20. Övriga uppgifter finns nedan. Vi ser fram emot ett framtida samarbete.   
  
  
Med vänliga hälsningar, 
 
 Staffan Zander 
 Godkänd revisor FAR 
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