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ANBUD gällande granskning av föreningar som erhåller stöd ur penningautomatmedel 
 
Bakgrund 
 
Anbudet baserar sig på den information som erhållits från den skriftliga anbudsbegäran daterad 
20.6.2019, samt vid ett samtal med Annelie Karlberg 28.6.2019. 
 
Urvalskriterier 
 
Till ansvarig för uppdraget föreslås CGR Fanny Johansson, revisor baserad på PwCs kontor i Marie-
hamn. Fanny besitter en sådan erfarenhet som försäkrar en effektiv utförande av uppdraget. Hon har 
erfarenhet om hur sådana föreningar som ingår i granskningen presenterar sitt bokslut och har erfa-
renhet av flera av de föreningar som är utvalda till granskning i detta uppdrag från sina existerande 
revisionsuppdrag. Fanny har även föreläst om oegentligheter för föreningar och andra intressenter på 
landskapsregeringens uppdrag och känner därmed till hur sådana kan uppkomma, vilket vi ser som 
relevant även för detta uppdrag.  
 
Uppdraget kommer att genomföras av ett team där även andra personer från PwC deltar men ansvarig 
för uppdraget är Fanny Johansson vars CV presenteras i bilaga tillsammans med referensuppdrag och 
kontaktuppgifter till två personer som kan ge vidare information om tidigare liknande relevanta upp-
drag.  
 
Beräkning av arvode 
 
Antaget inför beräkning av arvode: 

- Att vi kan erhålla samlad information för de utvalda föreningarna från Ålands landsskapsrege-
ring för såsom ansökan (inkl. kontaktuppgifter till ansvarspersoner), beviljat belopp, bokslut, 
stadgar och policydokument för alla tre åren så långt som möjligt. Beaktat att det senaste 
bokslutet för 2018 kan ännu saknas. 

- Vi antar att vi kommer att uträtta en intervju av alla 20 föreningar per telefon eller personligen 
vid insamling av information som inte framgår ur boksluten eller ur de skriftliga materialet 
och för att bekräfta den information vi har uttagit ur dokumenten. 

- Vi planerar att presentera de önskade frågeställningarna och informationen i power point i ett 
format som möjliggör jämförelse mellan olika föreningar. 

 
Vi vill gärna ta ett möte med er för att gå igenom de punkter ni önskar att utreds för att försäkra oss 
om att rapporteringen uppfyller de krav ni ställer och ger mervärde.  
 
Arvodet faktureras vid avslutande av uppdraget. 
Vi fakturerar endast ut den tid som uppdraget har tagit skulle denna understiga vårt estimat. 
Arvodet innehåller alla kostnader såsom resekostnader, administrativa kontorsavgifter etc. 
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Sammanställning av arvode 
 

 

 
Anbudet är ikraft 3 månader som 3.7.2019. 
Vi behov ges tilläggsinformation eller kompletterande information av Fanny Johansson. 
 
 
Med vänlig hälsning,  
 
Fanny Johansson 
CGR 
fanny.johansson(at)pwc.com 
Mobil: +358 50 305 1793 

Estimerat antal timmar 170 h 

Medelarvode per timme 110 €/h 

Arvode totalt (exkl. moms) 18 700 € 

Arvode totalt (inkl. moms) 23 188 € 


