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[Datum]

[Stödtagarens kontaktperson
Stödtagare
Adress]

Versionen den 12.11.2018. Den uppdaterade versionen av detta dokument kommer att lanseras på ministeriets
hemsida. Biståndsmottagare ska använda de senaste versionerna av revisionsanvisningar som ska lanseras på
ministeriets hemsida.

Särskilt överenskomna förfaranden beträffande statsunderstöd [beslutets
nummer] som utrikesministeriet beviljat [stödtagaren]
1 Syfte och bakgrund
[Stödtagaren] har för utrikesministeriet upprättat en årsrapport över användningen
av statsunderstöd som erhållits för utvecklingssamarbete under perioden
[XX.XX.20XX–XX.XX.20XX].
[Stödtagaren] har bett [Revisionssammanslutningen Ab / GR/CGR/OFGR Revisorns namn] utförda separat överenskomna åtgärder i anslutning till ovan nämnda
årsrapport över användningen av statsunderstöd. Syftet med åtgärderna är uteslutande att bistå utrikesministeriet vid bedömningen av huruvida årsrapporten har utarbetats och statsunderstödetanvänts enligt bestämmelserna.
I detta bekräftelsebrev beskrivs de tjänster som överenskommits och avtalsvillkoren.

2 Tjänster som ska utföras
Uppdraget utförs i enlighet med den internationella standarden för relaterade tjänster ISRS 4400 ”Uppdrag att genomföra överenskomna förfaranden rörande finansiell information” och med beaktande av de villkor som nämnts i beslutet om statsunderstöd. Vi har avtalat om att vidta de åtgärders om nämns i bilaga 1.
De åtgärder vi vidtar utgör inte en revision enligt revisionsstandarderna eller en
översiktlig granskning enligt standarderna om översiktlig granskning. Därmed uttrycker vi inte säkerhet enligt nämnda standarder.
I samband med uppdraget sammanställer vi en rapport där vi lägger fram de observationer vi gjort när vi utfört åtgärderna.
OBS! Nedanstående stycke och dess innehåll kommer att revideras till dokumentets slutgiltiga version. Vår rapport får användas uteslutande för ändamålet i
punkt 1 i detta brev, inte för andra ändamål. [Rapporten eller del av den får inte kopieras, på annat sätt återges eller lämnas ut till tredje part. Rapporten är en offentlig
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[Datum]

handling som avses i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999) bortsett från de affärs- och yrkeshemligheter som stödtagaren klart har
betecknat som affärs- och yrkeshemligheter enligt 24 § 20 punkten i nämnda lag,
dvs. sekretessbelagda uppgifter. Sekretessen gäller inte sådana uppgifter som utrikesministeriet uttrycker eller meddelarför en tredje part utifrån en myndighets- eller
lagbestämmelse.] Vår rapport gäller endast ovan specificerade årsrapport, inte
[stödtagarens] bokslut i sin helhet.

3 Tidtabell
Vi är beredda att inleda arbetet [datum] och uppskattar att vår rapport är klar senast
[datum].

4 Resurser
CGR/CR/OFGR Revisorns namn] ansvarar för uppdraget. [I uppdraget medverkar
även NN, YY och ZZ.]

5 Uppdragsgivarens skyldigheter
[Stödtagaren] är skyldig att utarbeta en årsrapport på det sätt som förutsätts i villkoren i beslutet om statsunderstöd. Dessutom är [stödtagaren] skyldig att ge oss tillgång till allt material och annan hjälp som behövs för utförandet av uppdraget.

6 Uppskattad arbetsmängd och arvoden
[Vi uppskattar arbetsmängden för tjänsterna till [xx timmar/xx dagar/xx veckor]. Vi
uppskattar att vårt arvode för uppdraget blir cirka [xx xxx,xx] euro (exkl. moms). Utöver arvodet debiterar vi för direkta kostnader i anslutning till uppdraget.]

7 [Avtalsvillkor]
[Detta bekräftelsebrev ska läsas parallellt med bifogade avtalsvillkor.]

8 Godkännande och underskrifter
Detta bekräftelsebrev [och de bifogade avtalsvillkoren] [bildar/bildar tillsammans]
avtalet oss emellan.

Vi ber er vänligen bekräfta att ni godkänner avtalsvillkoren genom att underteckna
båda exemplaren av detta bekräftelsebrev. Skicka tillbaka det ena av de undertecknade exemplaren till oss.
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Vänliga hälsningar
[Revisionssammanslutning]

………………………………….
[Den för uppdraget ansvariga personens namnförtydligande]
[CGR/GR/OFGR]

Bilaga 1
Bilaga 2

Rapportmall för revisorer – projektstöd
[Avtalsvillkoren]
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Bekräftelse av villkoren för uppdraget
Jag har läst och godkänt avtalsvillkoren som läggs fram i detta bekräftelsebrev i
anslutning till revisionsuppdraget [och i de bifogade avtalsvillkoren]. Jag godkänner
avtalsvillkoren på [stödtagarens] vägnar.
Datum

………………………………….
[Stödtagare]

………………………………….
[Namnförtydligande och ställning]

[Text inom hakparentes ska redigeras eller tas bort efter behov.]

