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1. Inledning 

Denna rapport om öppenhet och insyn offentliggörs i enlighet med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 537/2014 och avser räkenskapsåret som slutar 30 juni 2022. 

 

2. Legal struktur. 

Den operativa verksamheten bedrivs huvudsakligen i Rådek KB och all personal är anställd i Rådek 
Redovisning & Revision AB som är ett helägt dotterbolag till Rådek AB som är vårt registrerade 
revisionsbolag. Nya delägare blir delägare i Rådek AB. Rådek AB ägs av fem personer fyra revisorer 
och en redovisningskonsult. Rådek AB är komplementär i Rådek KB. Kommanditdelägare utgörs av 
bolag som kontrolleras av de fyra revisorerna.  

 

3. Nätverk 

Rådek  är medlem i Baker Tilly Sverige, ett nätverk för fristående revisionsbyråer. Baker Tilly 
tillhandahåller via kvalitetsnämnder kvalitetskontroll för både våra revisions samt 
redovisningstjänster. De erbjuder även utbildning inom våra kärnområden redovisning & revision. Via 
Baker Tilly deltar vi i upphandlingar på internationella uppdrag. Baker Tilly Sverige AB:s verksamhet 
förvaltas av dess styrelse, denna utses av delägarna på årsstämman. Baker Tilly har sitt säte i 
Uddevalla kommun. 

Baker Tilly Sverige AB ägs av 38 revisionsbyråer i Sverige, Baker Tilly Sverige i sin tur äger en aktie i 
Baker Tilly International. Baker Tilly International tillhandahåller stöd för revision av noterade 
uppdrag. 

Mer information finns på www.bakertilly.se 

 

4. Ledning och bolagsstyrning inom Rådek revisionsbyrå 

 

4.1 Årsstämman  

Rådeks högsta beslutande organ är årsstämman i Rådek AB. Stämman utser styrelsen. Delägarna 
röstar i proportion till sina ägarandelar. 

 

4.2 Styrelsen 

Styrelsens ansvar är att långsiktigt utveckla och följa bolagens verksamheter. Styrelsen har upprättat 
riktlinjer och instruktioner för att säkerställa att verkställande direktören och byråledningen 
upprätthåller en god kvalitet inom verksamheten. Ordförande i styrelsen för Rådek AB är 
auktoriserade revisorn Björn Bentevik. Styrelsen har utsett auktoriserade revisorn Johan Rudengren 
till verkställande direktör. 

http://www.bakertilly.se/


 
 

 

4.3 Verkställande direktör och Byråledning 

Verkställande direktören tillsammans med ledningsgruppen ansvar för bolagens löpande verksamhet 
i enlighet med de instruktioner som styrelsen har lämnat. Dessa innefattar instruktioner för 
ekonomisk rapportering samt regelverken kring kvalitetssäkring i form av bland annat ISQC1, ISA 
samt Reko. 

 

4.4 Riskhantering 

Det är styrelsen som har det övergripande ansvaret för riskhanteringen. Styrelsen gör en årlig 
utvärdering av kundstocken i enlighet med ISQC1. Verkställande direktören och Byråledningen 
ansvarar för att regelverken efterlevs i den löpande verksamheten. Kontroller och uppföljning sker 
enligt anvisningarna i våra kvalitetshandböcker. Samtliga anställda får årligen underteckna ett ”årligt 
intygande” avseende efterlevnad av ISQC1. Under 2021 har reglerna för antagande av ny kund samt 
kundkännedom stärkts för att efterleva reglerna kring penningtvätt.  

 

5. Intern kontroll 

Efterlevnad av Internationella revisionsstandarder kräver att revisionsbyråerna har ett internt system 
för kvalitetskontroll för sin revisionsverksamhet. Dessa kontroller är inbäddade i den dagliga 
verksamheten 

ISQC 1 har sex delar inom kvalitetskontroll: 

1. Ledningsansvar för kvalitet inom revisionsföretaget 

2. Relevanta yrkesetiska krav 

3. Acceptera och behålla kundrelationer och särskilda uppdrag 

4. Personal 

5. Hur uppdrag utförs 

6. Övervakning 

Vi arbetar löpande med att uppdatera och konkretisera reglerna i ISQC 1 i vår kvalitetshandbok. 

Rådek omfattas av kvalitetskontrollen inom Baker Tilly, denna sker vart sjätte år, däremellan sker en 
intern kontroll vart tredje år. Baker Tillys kvalitetshandbok är ett centralt dokument i 
revisionsprocessen. Uppdrag av allmänt intresse granskas genom Baker Tilly vart tredje år.  

Våra interna kvalitetskontroller, på såväl byrånivå som inom Baker Tilly, ger de underlag som krävs 
för att vi ska kunna dra slutsatsen att våra interna kvalitetskontroller fungerar effektivt. 
Kvalitetskontrollerna ger även underlag till att bekräfta att kraven på opartiskhet samt 
självständighet uppfylls på ett effektivt samt betryggande sätt. 

 



 
 

5.1 Särskilt för uppdrag av allmänt intresse 

Uppdrag av allmänt intresse granskas efter rutiner och regler från Baker Tilly International som har 
anpassats till det svenska regelverket. I dessa uppdrag sker en utökad kvalitetskontroll genom en CRP 
utses, som följer och granskar påskrivande revisorns arbete. 

 

6 Ekonomiska uppgifter. 

6.1 Information om omsättning 

År    2022 2021 2020 

Intäkter från lagstadgad revision av företag av allmänt intresse 2 895 3 550 3 511 

Intäkter från lagstadgad revision av övriga företag  21 662 24 523             18 157 

Intäkter från tillåtna icke revisionstjänster till revisionskunder 28 427 26 976             19 973  

Intäkter från icke revisionstjänster till andra företag  37 375 32 218 33 772 

 

  

 

 

7. Beskrivning av den lagstadgade revisionsföretagets system för intern kvalitetskontroll  

Rådek KB genomförs interna granskningar av revisorernas arbete vart tredje år. Eventuella brister 
följs upp löpande och utgör grunden för intern utbildning inom de områden som behöver förbättras. 

 

8. Godkänd kvalitetskontroll. 

Den senast genomförda kvalitetskontrollen genomfördes år 2018, där samtliga revisorer godkändes. 

 

9. Förteckning av företag av allmänt intresse. 

Kvalitena AB (publ), skuldebrev noterade på Nasdaq OMX Stockholm. 

Stille AB (publ) noterat på First North. 

XBT Provider AB noterat på First North. 

 

 

 

 

 



 
 

 

10. Praxis avseende opartiskhet 

Rådek:s arbete följer FAR:s regler kring opartiskhet. Vårt oberoende prövas inför varje påbörjat 
revisionsuppdrag. Alla anställda får årligen intyg att de har förhållit sig opartiska när de signerar ÅIG. 

Rådek AB har ett system för bevakning av oberoende som säkerställer byråns oberoende innan nya 
uppdrag antas. Styrelsen har utarbetat riktlinjer för säkerställande av oberoendet som alla anställda 
får bekräfta att de har tagit del av, förstått och följt. 

Personalen är ålagd att göra årliga självutvärderingar över om de har efterlevt tillämpliga regelverk 
och bekräfta detta. 

Återrapportering sker till styrelsen om eventuella avvikelser. Disciplinära åtgärder kan vidtas. 

11. Policy fortbildning 

Rådek arbetar aktivt med att utveckla sina medarbetare. Nya medarbetare följer en detaljerad 
utbildningsplan för revisorerna för att dessa skall kunna avlägga revisorsexamen. Denna 
kompletteras utifrån det individuella behovet vilket identifieras i en årlig uppföljning. Alla 
medarbetares genomgångna utbildningar finns dokumenterade. Auktoriserade revisorer har ett eget 
ansvar att uppfylla de utbildningskrav som åligger dessa. 

Rådek och Baker Tilly anordnar kontinuerligt informations- och utbildningsseminarier där nya regler 
inom redovisning, revision, skatt mm behandlas. 

 

Vidare följer Rådek FAR:s regelverk när det gäller fortbildning med tillägg av att revisorer som 
reviderar bolag av allmänt intresse skall utöver kraven från FAR årligen genomgå de utbildningar som 
krävs inom de ämnesområden som behövs för att upprätthålla god revisionskvalitet för aktuellt 
uppdrag. 

 

12. Principer för ersättning till delägarna. 

Delägarnas ersättning bestäms av bolagsstämman. I huvudsak är det intjäning på uppdrag där 
delägaren är påskrivande revisor. Därtill beaktas organisatoriska arbetsuppgifter i 
ersättningsmodellen tillsammans med kvalitet. Samtliga delägare som inte följer våra kvalitetskrav 
får en nedsättning av sin årliga ersättning. 

Delägarnas ersättning utgörs av ett årligt ersättningspaket, vilket ska täcka lön, pension och övriga 
lönebikostnader. Ersättningspaketet är lika för samtliga delägare bortsett från VD som har ett högre 
anslag. Varje delägares ägarandel utvärderas årligen utifrån delägarens individuella kvaliteter, 
finansiella prestationer, kvalitet inom uppdrag, organisatoriska arbetsuppgifter samt bidrag till 
firman i övrigt. 

 

 

 



 
 

 

 

13. Policy beträffande byte av nyckelpersoner 

Rådeks följer rotationsreglerna vilka framgår av EtikU 13 Revisorsrotation, FAR:s uttalande i 
etikfrågor, samt Artikel 17 Revisionsuppdragets varaktighet punkt 7 i EU-förordningen 537/2014 
Särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse. 

Det innebär att den eller de nyckelrevisorer som är ansvariga för utförandet av en lagstadgad 
revision ska avsluta sin medverkan i uppdraget senast sju år efter datumet de beviljats uppdraget. 

Nyckelrevisorerna får inte åter genomföra revision av det granskade företaget förrän tre år efter det 
att de avslutade sin senaste medverkan. 

 


