revisjonsselskapet

K-TEAM AS

Til stiftere av aksjeselskap

ENGASJEMENTSBREV - AVTALEVILKÅR

Brynsveien 96
Postboks 17
1333 KOLSÅS
Tlf.: 67 18 28 60
Faks: 67 18 28 61
www.k-team.no
e-mail: post@k-team.no
Revisornr.: 976 048 695

Hensikten med denne avtalen er å unngå misforståelser om oppdragets omfang og vilkår
mellom Revisjonsselskapet K-TEAM AS(heretter RKT) og stifterne(heretter Kunden) av det nye
aksjeselskapet(heretter AS).
Kunden aksepterer ved innsending av bestillingskjema for AS fra nettsiden til RKT, de vilkår som
fremgår i denne avtalen.
Målet med og omfanget av oppdraget
RKT er engasjert av kunden til å utføre følgende:
- Utarbeide stiftelsesdokumenter for AS, under stiftelse, herunder stiftelsesdokument,
åpningsbalanse og vedtekter, samt sørge for registrering av selskapet på altinn.no.
- Avgi erklæring om at selskapets åpningsbalanse er satt opp i samsvar med
regnskapslovens bestemmelser.
- Bekrefte selskapets melding til Foretaksregisteret om at aksjeinnskuddet er mottatt av
selskapet.
RKT skal bekrefte at selskapets åpningsbalanse er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens
bestemmelser, jf aksjeloven § 2-8 annet ledd, og bekrefte selskapets melding til
Foretaksregisteret om at aksjeinnskuddet er mottatt av selskapet, jf aksjeloven § 2-18 annet
ledd.
Kundens ansvar
Oppdraget vil bli utført med utgangspunkt i at Kunden erkjenner og forstår at de har ansvaret
for:
1. Alt innhold som vedrører registreringen av nytt AS. Kunden må forsikre seg om at
all informasjon som registreres ved bestilling er korrekt.
2. Påpeke feil og mangler ved innhold i dokumenter som utarbeides.
3. Gjøre seg kjent med innholdet i egen registrering.
4. Sørge for at registrerte opplysninger er korrekt, og ikke er i strid med gjeldende
lover, forskrifter og retningslinjer.
5. Sørge for at RKT får bekreftet kopi av legitimasjon av alle deltagere, enten ved at
vedkommende møter opp personlig hos RKT, eller ved å sende oss original
bekreftet kopi utført av f.eks. bank, advokat, annen revisor, politi/offentlig kontor.
Den bekreftede kopien skal være påført den legitimerte sin faste bostedsadresse.
6. Sørge for at tjenester levert av RKT ikke blir misbrukt, og at Kundens bruk av
tjenesten ikke medfører tap eller ansvar for RKT. Kunden påtar seg det fulle
økonomiske ansvar dersom slike forhold skulle inntreffe.
Kunden har anledning til å justere åpenbare feil og mangler ved de registrerte opplysningene
ved å benytte seg av kontaktskjema eller e-post. Justeringer må gjøres snarest mulig, og før
dokumentene er ferdig utarbeidet.
Kunden har ansvar for å innbetale aksjeinnskuddet og melde selskapet til Foretaksregisteret i
henhold til reglene i aksjeloven kapittel 2. Kunden har ansvar for at åpningsbalansen er satt
opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, jf aksjeloven § 2-8.
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RKT sine oppgaver og plikter
RKT vil utføre sine bekreftelser i henhold til standard for attestasjonsoppdrag SA 3802 «Revisors
uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen», og vil følge Den norske
Revisorforenings regler om etikk og den internasjonale kvalitetskontrollstandarden ISQC 1.
RKT forbeholder seg rett til å gjøre nødvendige justeringer i dokumentene dersom registrerte
opplysninger kan være av krenkende, umoralsk, uetisk eller i strid med gjeldende lover,
forskrifter og retningslinjer.
RKT vil gi råd, veiledning samt sørge for å yte god service i forbindelse med stiftelsen av
selskapet, innenfor gitte rammer som ikke krever ekstraordinær oppfølging og undersøkelse
av oss.
RKT har rett til å avstå i fra å levere tjenesten dersom Kunden ikke betaler for tjenesten før
endelig registrering av AS på altinn.no, eller dersom det er grunnlag til å forvente at Kunden
på annet vis vil kunne misligholde avtalen.
RKT fraskriver seg alt ansvar for Kundens økonomiske tap som følge av feil, mangler eller
forsinkelser ved registrering av nytt AS som ikke skyldes at RKT har utvist grov uaktsomhet. RKT
er ikke ansvarlig for forhold som er utenfor RKT sin kontroll.
Ved brudd på denne avtalen har RKT rett til å annullere Kundens registrering uten forvarsel.
Oppdragets varighet
Oppdraget er avsluttet når Kunden har innfridd sine forpliktelser etter denne avtalen, og
ovennevnte dokumenter og uttalelser er oversendt til Kundens registrerte e-postadresse.
Honorar
RKT sitt honorar bygger på de forutsetninger som er angitt på vår nettside, www.k-team.no,
og i denne avtalen.
Feil, mangler eller endringer i dokumenter som må justeres etter at arbeidet med utarbeidelse
av dokumentene er påbegynt og som medfører merarbeid for RKT, vil bli fakturert i tillegg til
den den gjeldende fastprisen.
Dersom kunden ønsker spesielle tilpasninger av dokumentene, vil dette arbeidet bli fakturert
på grunnlag av medgått tid.
Taushetsplikt - konfidensialitet
RKT har taushetsplikt om alt de får kjennskap til under utførsel av arbeidet. Taushetsplikten
gjelder ubegrenset i tid, også etter at oppdraget er avsluttet.
Partene plikter å holde avtalen konfidensiell.

