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Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se 

Svenska kommuner och landsting i samverkan 

 

Fullmakt - revisor 

 

Kommun/företagsnamn: __________________________________________________ 

 
Våra revisorer vill som ett led i revisionen av våra räkenskaper och vår förvaltning kontrollera våra 

engagemang med er. Vi ber er därför att årligen senast den ______________________(fyll i önskat 

datum) översända följande uppgifter per 31 december. Denna fullmakt gäller till dess att den skriftligen 

återkallas, ändras eller ersätts av ny.      

 

1. Förtäckning över bolagets samtliga konton, lån, förskott, depositioner och krediter hos er med 
angivande av: 

a) typ av namn på varje konto, inkl sådana som avslutas under den 12-månadersperiod som 

föregår ovanstående datum 

b) valuta och saldo på varje konto, inkl nollsaldon 

c) räntevillkor och upplupen men ej debiterad eller krediterad ränta per ovanstående datum 

d) begränsningar eller restriktioner för kontot 

e) säkerhet, borgen eller garanti lämnad av bolaget eller annan 

f) förfallodagar och amorteringsbelopp eller förlängningsmedgivande 

g) högsta belopp för checkräkningskredit eller överdragningsrätt 

h) årsbesked för värdepappersfonder inkluderande bl.a. anskaffningsvärden, transaktioner, 

utdelningar och vinst och förlust under räkenskapsåret. 

2. Uppgifter om alla värdepapper och handlingar (utöver de som nämnts i punkt 1) som deponerats 

hos er med angivande av ev. inskränkningar i bolagets fria förfoganderätt över dessa.  

3. För de fall konton finns som ingår i ett koncernkontosystem med kredit ber vi er ange vilket 

bolag som juridiskt är gäldenär gentemot banken. 

4. Uppgift om alla ev. övriga mellanhavanden t ex: garantier, borgensförbindelser, diskonterade 

växlar, oavslutade affärer i främmande valutor (terminskontrakt) 

5. Uppgift om vilka personer som enligt era noteringar äger rätt att företräda bolagets firma 

gentemot er med ev. begränsningar i deras rätt.   

 

 

Var vänligen sänd våra engagemang direkt till våra revisorer på nedan angiven adress.  

 
_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

__________________________   __________________________   _________________________ 
Underskrift      Namnförtydligande                                                 Datum 

  


