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Vägledning vid upphandling av
lagstadgad revision

Bakgrund och syfte med vägledningen
I Sverige har det inte funnits någon enhetlig praxis for upphandling av revisionstjänster och
tillsättning av revisorer. Processerna att genomföra och fatta beslut vid upphandlingar har
utformats på ett i hög grad varierande sätt. Mot den bakgrunden har det uppstått behov av
vägledning för att harmonisera upphandling av lagstadgad revision.

I den svenska koden för bolagsstyrning (koden) anges spelregler för de fyra bolagsorganen -
ägare, styrelse, företagsledning och revisor - i kapitalmarknadsbolag. Utvärdering och
tillsättning av revisorer hör till de områden som uppmärksammas i koden. En näraliggande
fråga handlar om hur upphandling av revision bör gå till i praktiken.

Revision är en tjänst som utförs på kommersiella villkor av individer och företag med särskild
behörighet. Av detta följer att revision utförs på en öppen marknad i fri konkurrens mellan
skilda revisorer och revisionsföretag.

Lagstadgad revision regleras på flera ställen i lagstiftningen och innehållet påverkas i hög
grad av god revisorssed och god revisionssed. Detta innebär att upphandlaren och
anbudsgivaren inte har full frihet att komma överens om revisionens innehåll eller omfattning.
Upphandling av revision är därför ett mycket komplext område.

Syftet med denna vägledning är att den skall bidra till förbättrad kvalitet och effektivitet för
involverade parter när upphandling av lagstadgad revision Övervägs. Vägledningen är i
tillämpliga delar anpassad till koden.

Denna vägledning vänder sig främst till den som initierar, ansvarar för och genomför
upphandling av lagstadgad revision. Vägledningen tar sikte på bolag med spritt ägande (t.ex.
kapitalmarknadsbolag) men skall även kunna ge stöd vid upphandling av lagstadgad revision
för andra företag. Upphandling av lagstadgad revision som avser en större eller på annat sätt
komplicerad verksamhet, eller om andra särskilda omständigheter föreligger, ställer höga krav
på upphandlaren, anbudsgivaren och själva upphandlingsprocessen. Vid upphandling av
lagstadgad revision av en mer överskådlig verksamhet kan ett förenklat förfarande ofta
tillämpas utan att kvaliteten i upphandlingen riskeras.

Upphandling inom den offentliga sektorn är reglerad i lagen (1992:1528) om offentlig
upphandling (LOU).

Upphandlingsförfarandet
Förfarandet vid en upphandling av lagstadgad revision bör anpassas så att syftet med
upphandlingen uppnås på bästa sätt. Inte minst med tanke på tidsåtgången och kostnaderna för
involverade parter, förutsätts syftet med upphandling av lagstadgad revision i normalfallet
bl.a. vara att tillsätta ny revisor. Det innebär att frågor som revisorns/revisionsföretagets



opartiskhet och självständighet (oberoende), bemanning av revisionsteamet, principer för
arvodesdebitering etc. primärt inte hanteras genom upphandling utan genom den kontinuerliga
dialog som utmärker ett förtroendefullt samarbete.

Planering och uppföljning under hela upphandlingsprocessen säkerställer att upphandlingen
blir effektiv och att man når de resultat som eftersträvas.

Överväganden inför upphandling av revision
Om man vill uppnå syftet med en upphandling, är det naturligt att klargöra vilka resultat en
eventuell upphandling förväntas leda till. Ett första steg är naturligtvis att bedöma om det alls
är aktuellt att välja ny revisor och om en upphandling därmed behöver initieras. Denna
bedömning bör baseras på en utvärdering av den nuvarande revisionen och omfatta aspekter
som exempelvis kvalitet och effektivitet, revisorns och revisionsteamets erfarenhet och
engagemang samt revisorns/revisionsföretagets opartiskhet och självständighet.

Kostnaden för revision har tidigare vägt tungt vid utvärdering av lämnade anbud. Men
debatten och utvecklingen inom bolagsstyrningens område har, liksom den ökade
komplexiteten i regelsystemen, inneburit att revisionens innehåll och kvalitet fatt ökad
uppmärksamhet. Ägarna, styrelsen och företagsledningen eftersträvar att genom revisorns
utlåtande få ett kvalificerat, oberoende omdöme om hur förvaltningen sköts, hur företagets
system för intern kontroll fungerar, om man far adekvata varningssignaler i tid samt om
redovisningen ger en rättvisande bild av företagets resultat och ställning.

En kvalitetsmässigt god revision utgör därmed ett viktigt inslag i bolagsstyrningen. En
revision som belyser risker, processer och rutiner ur ett helhetsperspektiv innebär ett stöd i
styrelsens och företagsledningens arbete med bolagsstyrningsfrågor, vilket i sin tur skapar
värde för ägarna.

Ansvaret for upphandlingen

Det finns en risk att upphandlingen inte når uppställda syften om upphandlingen leds av
personer med begränsad insikt om revisionens uppgift och betydelse.

Enligt aktiebolagslagen är det bolagsstämman som tillsätter revisor. Förslag till revisor skall
enligt koden lämnas av bolagets valberedning eller av en valberedning som utsetts särskilt för
revisorstillsättningen. Om motsvarande organ saknas, vilket ofta är fallet i icke
kapitalmarknadsbolag, bör upphandlingen hanteras på styrelsenivå med tydlig
ägarrepresentation. Det är då särskilt viktigt att beslutet förankras hos ägarnas representanter
innan förslaget läggs fram på bolagsstämman.

Tidsplan för upphandling och beslut

När ett beslut om upphandling om lagstadgad revision har fattats är det dags att utforma
upphandlingsprocessen. I det sammanhanget är beslut om vilka som skall ansvara för olika
moment i upphandlingen av stor vikt.
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En upphandling av lagstadgad revision är normalt både kostnads- och tidskrävande, och
därför är en väl avvägd tidsplan av största betydelse för alla involverade parter. Av många
skäl bör upphandlingen tidsmässigt inte sammanfalla med slutfasen av boksluts- och
revisionsarbetet. En utdragen process kan försvåra för ett foretag att upphandla andra tjänster
från revisionsföretagen, eftersom dessa alltid måste beakta risken för hot mot
revisorns/revisionsföretagets opartiskhet och självständighet.

I upphandlarens process bör ingå att, så snart som möjligt, informera anbudsgivarna om
resultatet av upphandlingen och motiven för beslutet.

Information till anbudsgivarna
Ju tydligare upphandlaren kan klargöra syftet med upphandlingen, desto lättare har
anbudsgivarna att lämna erbjudanden som uppfyller syftet.

Det är också angeläget att anbudsgivarna far kunskap om beslutsprocessen, inkluderande
viktiga tidpunkter, planerade möten och kontakter med upphandlaren samt vilken information
som anbudsgivarna kan fa ta del av.

Möjligheten att fa ett anbud som uppfyller syftet med upphandlingen ökar om ett antal
anbudsgivare inbjuds att delta. Mot det står resursåtgången för att tillhandahålla många
anbudsgivare med information och de ytterligare insatser som ingår i utvärderingsprocessen.
Ett väl avvägt antal anbudsgivare gör det möjligt att kombinera god kvalitet i upphandlingen
med en mer begränsad resursåtgång. Upphandling av lagstadgad revision är ofta en
tidskrävande och kostsam process, inte bara för upphandlarens organisation utan också för de
revisorer/revisionsföretag som deltar i processen. Det är därför inte lämpligt att bjuda in
anbudsgivare som i praktiken inte kan fä uppdraget. Upphandlaren bör särskilt överväga om
den nuvarande revisorn bör delta, då upphandlingen i normalfallet bl.a. syftar till byte av
revisor.

Upphandlaren bör sammanställa det underlag som krävs inför en upphandling. Förslag på
information som bör ingå ges i bilaga 1. Om upphandlaren har specifika krav på
sammansättningen av revisionsteamet i fråga om exempelvis branschkunskap eller annan
särskild erfarenhet, är det en fördel om detta tydligt framgår av den information som lämnas
till anbudsgivarna.



Av inbjudan bör framgå vilka enheter som berörs av upphandlingen och vilken period som
upphandlingen avser.

• Enligt aktiebolagslagen väljs en revisor för ett
aktiebolag för en mandatperiod om fyra år.

• I företag av allmänt intresse finns regler om rotation
av huvudansvarig revisor.

Upphandlade tjänster utöver lagstadgad revision
Utvärderingen av lämnade anbud underlättas om det i anbuds förfrågningar lämnas tydliga
beskrivningar av de tillkommande uppdrag som efterfrågas, utöver den lagstadgade
revisionen.

I anbuden måste beskrivningar av principer för arvodesdebitering av de tillkommande
uppdragen ingå.

Utformning av anbuden
Upphandlaren kan, för att underlätta sin utvärderingsprocess, ställa krav på anbudens
utformning. Ett anbud om lagstadgad revision kan i normalfallet antas innehålla punkter som:

> revisionens omfattning
> revisionsansats inkluderande riskbedömning
> teamet samt dess erfarenhet och engagemang
> ledning av revisionsuppdraget

> former för samverkan med uppdragsgivarens organisation
> principer för arvodesdebitering
> system för intern kvalitetskontroll
> system för säkerställande av revisorns/revisionsföretagets opartiskhet och självständighet.

Arvodesdebitering
Återkommande förändringar i regelverken för områden som redovisning och bolagsstyrning,
förändrade risker för ett företag samt varierande förväntningar på revisionen gör att det på
förhand inte går att beräkna ett specifikt arvodesbelopp för den lagstadgade revisionen. Men
anbudsgivaren kan dock ange principer för arvodesdebiteringen och - utifrån angivna
förutsättningar - lämna en uppskattning av förväntade insatser.

Följande områden bör ägnas särskild uppmärksamhet när det gäller arvodesdebiteringen:

> Revisionens kvalitet. - Kvaliteten på revisionen måste uppfylla vad som följer av lag och
god sed.

> Opartiskhet och självständighet hos revisorn/revisionsföretaget. - Ett anbud får inte
innehålla fasta priser utan reservation för att det indikerade arvodet kan förändras om



förutsättningarna for revisionen ändras. Revisionsarvodet far inte i något avseende vara
baserat på det ekonomiska utfallet för klienten eller ha karaktär av provision.

Revisorns ansvar under och efter upphandlingen
Anbudsgivare som är FAR-ledamöter är skyldiga att iaktta FARs yrkesetiska regler under och
efter upphandlingsprocessen. Reglerna framgår av bilaga 2.

• Revisorn har tystnadsplikt även när det gäller information som han
eller hon får vid en upphandling.



Bilaga l - Information till anbudsgivarna

Av anbudsförfrågningarna bör syftet och ambitionerna med upphandlingen framgå, liksom de
kriterier som tillmäts störst betydelse vid valet av revisor/revisionsföretag.

Viktiga underlag för att utforma anbud omfattar punkter som (i tillämpliga fall omfattar
punkterna även koncernen och de företag som ingår i koncernen):

> den senaste årsredovisningen och del årsrapporten
> finansiella data om bolaget

> bolagsordning och aktieägaravtal
> beskrivning av bolagets organisation
> styrelsens arbetsordning
> VD-instruktionen
> styrelsens bedömning av bolagets affärsrisker
> övergripande uppföljningssystem
> beskrivning av system för intern kontroll
> policy för bolags styrning.

Förhållanden som är viktiga för anbudsgivarna att känna till för att de skall kunna uppskatta
revisionsinsatsen omfattar punkter som:

> nivå på befintlig intern kontroll
> dokumentation av tillämpade IT-system
> uppdragsgivarens resurser för att upprätta årsredovisning
> antal versioner av årsredovisningen som kan granskas inom ramen för de principer för

arvodesdebitering och det indikerade arvode som anges i anbudet
> förväntningar på revisorns rapportering
> förväntningar på revisorns närvaro vid styrelsesammanträden
> antal möten med ett eventuellt revisionsutskott

> nuvarande revisionsinsats (omfattning och arvodesnivå per enhet/land).



Bilaga 2 - FARs yrkesetiska regler med inriktning på deras
betydelse vid offertlämnande

FARs yrkesetiska regler
God yrkessed inom revisionsbyråbranschen beskrivs i FARs yrkesetiska regler. Utöver en
portalregel om god yrkessed finns regler grupperade inom områdena

> integritet och objektivitet samt opartiskhet och självständighet,
> tystnadsplikt och upplysningsplikt,
> kompetens och yrkesutövning samt
> en koppling till internationella regelverk inom detta område.

De regler som har särskild betydelse i en upphandlingssituation bedöms vara följande:

1. Regel 2 - Professionellt uppträdande - anger att "Utlåtandeuppdrag skall därtill utföras
med opartiskhet och självständighet". I revisorslagens 21 § ställs kravet att en revisor skall
pröva om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet
eller självständighet. Det professionella uppträdandet kräver att en sådan prövning görs
redan i samband med att klienten inbjuder till en upphandling.

2. Regel 4 - Arvodesdebitering - säger att arvodet skall vara skäligt med hänsyn till de
kunskaper och den erfarenhet som ledamoten kan utnyttja i uppdraget och med hänsyn till
uppdragets natur och omfattning. Arvodet i ett utlåtandeuppdrag far inte heller vara
beroende av något ekonomiskt utfall eller ha karaktär av provision.

3. Regel 5 - Tystnadsplikten - gäller sådan information som ledamoten tar kännedom om i
ett upphandlingsförfarande.

4. Regel 7 - Yrkesutövningen - understryker att uppdraget skall utföras omsorgsfullt.
Ledamoten och den organisation han eller hon förlitar sig på vid genomförandet av
uppdraget måste besitta den kompetens som är nödvändig för fullgörandet av uppdraget
enligt god sed.

Om någon av de nu uppräknade förutsättningarna inte kan uppfyllas, skall ledamoten avstå
från att delta i upphandlingen. Det kan även finnas andra situationer då ledamoten väljer att
avstå från att lämna offert. Det gäller t.ex. i situationer där andra bedömningar kan behöva
göras, såsom resursbrist, konkurrens med existerande klienter eller att revisorn anser sig sakna
den kompetens och erfarenhet som ett visst revisionsuppdrag kräver. Ledamoten kan avstå
från att delta i en upphandling om han eller hon bedömer att det skulle kunna skada hans eller
hennes renommé eller varumärke.

De av FARs yrkesetiska regler som har särskild betydelse när ledamoten ger råd till eller
ställer krav på upphandlaren bedöms vara regel 2 och 4.

Regel 2

I Regel 2 - Professionellt uppträdande - anges att utlåtandeuppdrag skall utföras med
självständighet.



Hur ett uppdrag de facto genomfors och avslutas genom ett utlåtande skall vara resultatet av
revisorns självständiga beslut. Vid upphandlad revision baseras sådana beslut, inom ramen för
god sed, bl.a. på vad som genom offertforfrågan och liknade kommunikation framkommit om
upphandlarens önskemål och aktuell nivå på intern kontroll. Diskrepans mellan information
om sådana omständigheter som upphandlaren lämnar inför offerttilliallet och vid senare
tillfällen kan förekomma. När revisorn i sådana fall reagerar ad hoc med t.ex. kompletterande
granskningsinsatser, kan händelseförloppet framstå som alltför mycket styrt av klienten. För
att uppfylla kravet på självständighet bör revisorn under offertdialogen minimera risken för de
nämnda diskrepanserna genom att begära tydlig information från upphandlaren.

Regel 4

I anvisningarna till Regel 4 - Arvodesdebitering - anges att en klient har rätt att på begäran få
upplysningar om tillämpade debiteringsgrunder.

Beräkningen av vilket arvode som kommer att offereras bygger bl.a. på revisorns bedömning
av vilka granskningsinsatser som behövs för utlåtandet. Denna bedömning baseras i sin tur
bl.a. på information lämnad av upphandlaren. I det fall diskussion uppkommer i efterhand om
det slutligen debiterade arvodets storlek, kan en orsak vara att information som upphandlaren
lämnade var ofullständig eller missvisande.

För att uppfylla kravet avseende debiteringsgrunder bör ledamoten under offertdialogen
begära att upphandlaren lämnar fullständig och rättvisande information och därvid underlätta
för upphandlaren genom att ange vilken information som behövs.

FARs regel 4 anger att priset skall vara skäligt med hänsyn till de kunskaper och den
erfarenhet som ledamoten kan utnyttja i uppdraget och med hänsyn till uppdragets natur och
omfattning. Fast pris är vidare inte acceptabelt i ett revisionsuppdrag. Av offerten bör framgå
vilka förhållanden som medför att det offererade priset inte längre gäller. Det är möjligt att i
offerten även ange möjligheten för klientföretaget att genom egna åtgärder återskapa de
förhållanden som gällde för det offererade priset. En på detta sätt detaljerad redovisning av
förutsättningarna för den gjorda prissättningen kan undanröja många missförstånd när den
slutliga regleringen av arvodet skall ske.

God yrkessed kommer till uttryck i yrkesetiska regelverk och praxis. Den goda seden
utvecklas i takt med de förändringar som sker i samhället och revisionsbyråbranschen. Det
ledande internationella yrkesetiska regelverket för branschen har fastställts av International
Federation of Accountants (IFAC) under namnet Code of Ethics for Professional
Accountants. Europeiska kommissionen har utfärdat rekommendationen Revisorers
oberoende i EU: Grundläggande principer. FARs yrkesetiska regler följer i tillämpliga delar
IFACs och EGs regelverk.

Enligt IFACs regelverk "Code of Ethics for Professional Accountants" skall en ny revisor
som erbjuder ett betydligt lägre arvode än som debiterats av tidigare uppdragstagare eller som
har offererats av andra revisionsföretag kunna visa att tillräcklig tid sätts av för uppdraget och
att teamet har nödvändig kompetens samt att revisionsföretaget följer gällande standarder för
kvalitetssäkring.



EG-kommissionens rekommendation "Revisorers oberoende i EU: Grundläggande principer"
har i grunden samma ansats, se B 8.1.1. Enligt rekommendationen måste en revisor kunna
visa att arvodet för revisionsuppdraget är tillräckligt för att säkra revisionens kvalitet, B 8.4.
Rekommendationens formulering skulle dock kunna strida mot svensk konkurrenslagstiftning
varför nämnda avsnitt i EG-rekommendationen inte är en del av FARs yrkesetiska regler.




