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Revisionsoffert Bostadsrättsföreningen 
Ahlviken 5,7 

Tack för att jag fått möjlighet att lämna offert på revisionen av Bostadsrättsföreningen 
Ahlviken 5,7. Jag skulle gärna vilja hjälpa er genom att bli er revisor samt rådgivare/bollplank.  

Med vänlig hälsning 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB genom 
Marcus Petersson 
Auktoriserad revisor  

 

Kontaktuppgifter: 

Direktnummer: 010-212 58 88 

Mobilnummer: 0709-29 41 00 

E-mail: marcus.petersson@se.pwc.com 

 

Vårt erbjudande avseende revision  

Erbjudandet innefattar lagstadgad revision av årsredovisning, räkenskaper och styrelsens förvaltning. 
Revisionen kommer att genomföras enligt gällande lagstiftning och god revisionssed (ISA - standard).  

För mig innebär en revision att ge er en trygghet i föreningens dagliga verksamhet. Detta innebär även 
att vara bollplank i svåra beslutssituationer och att biträda vid såväl affärsmässiga som skattemässiga 
frågeställningar.  
 
Revisionen skapar ett förtroende för er i era affärsmässiga relationer med leverantörer, banker etc. I 
revisionen får vi en djup förståelse för verksamheten som vi utvecklar till proaktiv rådgivning för 
föreningen och under granskning och revisionens gång har vi många gånger möjlighet att upptäcka 
eventuella fel och brister innan skador inträffar. 

I mitt arbete som revisor tycker jag att det är viktigt med löpande kommunikation med mina klienter 
för att på bästa sätt bistå med engagemang och proaktivitet.  Med detta menar jag att vi planerar 
revisionen så att det blir ett samarbete och att inga obehagliga överraskningar skall uppstå. En 
kontinuerlig, rak och öppen dialog är förutsättningen för detta. 

Mitt mål är att säkerställa ett högt värdeinnehåll i våra tjänster genom att erbjuda Er att samarbeta 
med personer som har bred erfarenhet och representerar olika specialiteter inom vårt företag och som 
med sin kompetens kan bidra till att utveckla Er verksamhet. 
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Övriga tjänster 

PwC erbjuder ett mycket brett utbud vad gäller konsulttjänster inom exempelvis skatt och 
affärsrådgivning. Konsultationer omfattas inte av revisionsarvodet utan avropas efter särskild 
överenskommelse därom. 

Mer information om våra konsulttjänster finns att tillgå på vår hemsida, www.pwc.se. 

Presentation av mig 

Marcus Petersson, jag har arbetat som revisor i 14 år och är påskrivande 
revisor sedan 9,5 år tillbaka på PwC. Jag har under hela min tid som revisor 
arbetat med inriktning mot små- och medelstora aktiebolag och 
bostadsrättsföreningar (sitter i dagsläget som revisor i ca 30 st 
bostadsrättsföreningar) samt rådgivning mot ägare, styrelse och ledning och 
har således en bred kompetens inom just de aktuella frågeställningar som 
berör en bostadsrättsförening. 

 

 

 

Beräknat arvode för räkenskapsåret 2020 

Grundarvodet för den årliga lagstadgade revisionen av Bostadsrättsföreningen Ahlviken 5,7 baseras på 
den information som jag erhållit samt kunnat läsa mig till via er senast lämnade årsredovisning och 
uppskattas till 17 000 – 19 000 kronor exklusive moms och utlägg. Första året tillkommer ett 
arvode för granskning av ingående balanser om ca 2 000 – 3 000 kr, då vi enligt god revisionssed 
ska granska detta som nytillträdda revisorer. I detta arvode ingår att ha mig som bollplank under året 
för svar på enklare frågor. Frågor och rådgivning som kräver en större insats från min sida debiteras 
efter nedlagd tid, uppskattningsvis ca 3 000 kr per timme. Inget projekt påbörjas utan ert 
medgivande. 

Det förutsätts för beräkningen av arvodet att föreningen har en god ordning och kontroll samt att 
bokslut och årsredovisning tas fram i komplett skick vilket innebär att ekonomi- och 
redovisningssystem är av god standard, ändamålsenliga, fungerar tillfredsställande och innefattar en 
fungerande intern kontroll. Bokföringen är välordnad, avstämd och bokslutet är dokumenterat samt 
följer gällande lagar och god redovisningssed.  
 
Skulle er verksamhet komma att utökas eller förändras så att detta påverkar revisionens omfattning, 
arbetsinsats eller risk, kommer vi att i samråd med Er diskutera en justering av arvodet med hänsyn 
härtill. 
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