LÜSCH & REVISION AB
RAPPORT OM ÖPENHET OCH INSYN
Bakgrund

Lagstadgade revisorer och revisionsföretag som utför lagstadgad revision av företag av allmänt
intresse ska enligt EU-förordningen 2013/34 offentliggöra en årlig rapport om öppenhet och
insyn. Denna rapport ska offentliggöras på revisionsföretagets webbplats.
De lagstadgade revisorerna och revisionsföretagen ska meddela behöriga myndigheter att
rapporten om öppenhet och insyn har offentliggjorts på den lagstadgade revisorns eller
revisionsföretagets webbplats eller, i förekommande fall, att rapporten har uppdaterats.
Rapport

Historik
Jag, auktoriserad revisor Leif Lüsch tidigare partner på revisionsbyrån Deloitte, startade egen
verksamhet i och med att revisionsbyrån Lüsch & Co Revision AB bildades år 2001.
Verksamheten har sedan dess utvecklats med ökat antal uppdrag och ökad omsättning.
Organisation
Jag är den ende anställde i Lüsch & Co Revision AB och är således den ende kvalificerade
revisorn i revisionsbyrån. Jag uppbär fast ersättning i form av månadslön från
revisionsföretaget.
Jag är auktoriserad revisor och licensierad revisor i finansiella företag Far.
Verksamheten bedrivs uteslutande i Sverige. Lüsch & Co Revision AB ägs av Profundis
Revision AB som i sin tur ägs av mig. Jag är den ende styrelseledamoten i bägge bolagen.
Eftersom jag är den ende kvalificerade revisorn i företaget har någon policy beträffande byte
av nyckelrevisorer och personal inte upprättats.
Bolaget ingår formellt inte i något nätverk men jag har ett samarbete med Nexia Revision och
har kontor på Kungsgatan 55 i Stockholm.
Omsättning
Revisionsbyråns omsättning fördelar sig enligt följande:

Total omsättning
Fördelat på typ av uppdrag
Lagstadgad revision av årsredovisning eller årsbokslut och
koncernredovisning, allmänt intresse, netto
Lagstadgad revision av årsredovisning eller årsbokslut och
koncernredovisning, andra företag
Internrevisionsuppdrag enligt föreskrifter och EU-förordning
Icke-revisionstjänster andra företag

Räkenskapsår 2020/21, tkr
4 416
0
2 149
1 695
572

System för kvalitetskontroll
En policy för kvalitetskontroll enligt ISQC1 har upprättats av vilken framgår byråns interna
arbete med upprätthållande av kompetens och yrkesetiska krav, utvärdering av befintliga och
nya uppdrag, hantering av klagomål etc. Jag bedömer att byråns interna system för
kvalitetskontroll är anpassat till och tillräckligt m.h.t. verksamhetens omfattning och
komplexitet.
Den senaste obligatoriska kvalitetskontrollen utfördes genom Far hösten 2018.
Vid revision av finansiella företag, inklusive ovan angivet företag av allmänt intresse, skall en
kompletterande granskning, en s.k. EQCR (Engagement Quality Control Review), utföras av
annan licensierad revisor. Avtal har tecknats med sådan revisor på annan revisionsbyrå. Dessa
kontroller genomförs och dokumenteras innan revisionsberättelsen avlämnas.
Praxis avseende opartiskhet och självständighet
I det uppdrag av allmänt intresse som nämns ovan har några icke-revisionstjänster inte utförts.
För att inte riskera frågan om opartiskhet och självständighet är min inställning att inte åta
mig och utföra sådana tjänster vilket härmed bekräftas. I samband med den kvalitetskontroll,
EQCR, som utförs enligt ovan sker särskild kontroll av att jag dokumenterat
oberoendeanalysen.
Policy beträffande fortbildning
Eftersom byrån inte har några andra kvalificerade personer anställda än jag själv har någon
policy för fortbildning inte upprättats. Jag genomgår vidareutbildning genom att gå på kurser
och konferenser men även genom att ta del av utskick från i huvudsak Far och
Finansinspektionen liksom egen inläsning av regelverk inom för yrket relevanta områden. Jag
utvärderar löpande mitt kunskaps- och kompetensbehov inom främst revision och redovisning
men även inom mitt särskilda nisch-kompetensområde, extern- och internrevision av
finansiella företag. Sammanställning av genomförd fortbildning görs inför förnyelse av
auktorisation och licensiering
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