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Inledning 
Denna rapport är upprättad i enlighet med Artikel 13 Rapport om öppenhet och insyn punkt 1 i EU-förordningen 537/2014 Särskilda 
krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse. 

Rapporten avser räkenskapsåret 2019/2020.

Det företag som vi för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31 angivit revisionsberättelse för, och som varit av allmänt intresse, är 
Fingerprint Cards AB (publ). 

Syftet med rapporten är att bistå externa intressenter med insyn i vår verksamhet. Detta med fokus på organisation, 
ägarförhållanden, intern kvalitetssäkring, oberoende med mera. 
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Organisation
Bolagsstruktur 
MOORE KLN AB (hädanefter benämnd MOORE KLN) är ett aktiebolag med säte i Göteborg, Sverige. Bolaget är ett medlemsföretag i det globala nätverket MOORE 

Global Network Limited (hädanefter benämnd MOORE Global). 

Bolaget är oberoende i förhållande till MOORE Global och ägs av fyra delägare. 

MOORE KLN är moderbolag till MOORE LASSAREV AB som utför redovisningstjänster.
5
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Moore Sweden 
I Sverige har fyra oberoende medlemsföretag anslutit sig till MOORE Global och utgör således MOORE Sweden. 

Följande medlemsföretag tillhör MOORE Sweden:

MOORE KLN AB

MOORE RANBY AB

MOORE MALMÖ AB

MOORE ALLEGRETTO AB
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Organisation
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Våra tjänster 
Vi tillhandahåller tjänster inom revision, redovisning och skatt samt transaktions- och affärsrådgivning. 

Våra kunder består av företag av varierande storlek, allt från start-ups till stora globala bolag, men även organisationer, stiftelser och föreningar inom flertalet 

olika branschområden. 

Vi verkar bland annat inom branscher såsom industri-, bygg-, fastighet- och jordbruksbranschen.
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Ledningsstruktur
Ledningsgrupp  

MOORE KLN har en ledningsgrupp bestående av sex personer. Ledningsgruppen sammanträder regelbundet. 

Följande personer utgör ledningsgruppen: 

• Ulf Lindesson 

• Carl Magnus Kollberg 

• Monica Lassarev Gustafsson

• Helena Johansson 

• Heléne Abenius 

• Inger Järbratt

Speciella ansvarsområden 
Utöver ledningsgruppen har även olika ansvarsområden fördelats och tilldelats enligt nedan:  

• Verksamhetsansvarig - Monica Lassarev Gustafsson

• Personalansvarig - Heléne Abenius 

• Kvalitetsansvarig - Ulf Lindesson 

• Internationell kontaktperson - Ulf Lindesson 

• Planeringsansvarig - Jessica Broman 
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Det internationella nätverket

Anton Colella 
Global CEO

MOORE Global är ett globalt revisions- och konsultnätverk med huvudkontor i London. 

MOORE Global har, sedan allt startade för cirka hundra år sedan, vuxit till att idag vara en av de största internationella revisions- och 
konsultnätverken i världen. 

Idag består nätverket av 609 kontor i 112 länder över hela världen. Mer än 30 000 personer jobbar i nätverket och medlemsföretagen omsätter 
tillsammans totalt mer än 3 miljarder US$. 

Den dagliga administration för MOORE Global sköts från huvudkontoret i London. Ansvarigt team leds av Anton Colella, Global CEO.

För vidare information om nätverket se hemsidan för MOORE Global: https://www.moore-global.com/

Den internationella strukturen ser ut som följande:

MOORE Global 
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För medlemsförteckning inom EU/EES, se bilaga 1 (sida 18) i denna rapport.
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Intern kvalitet
Kvalitet är en viktig framgångsfaktor för alla medlemsföretag i MOORE Global. För att säkerställa kvaliteten på revisionen har MOORE Global utformat en revisionsmanual 

kallad MOORE Global Network Limited Audit Manual. 

Manualen innehåller krav som måste följas av samtliga medlemsföretag vid genomförandet av en revision. Manualen baseras på International Standards on Auditing (ISA). 

Varje medlemsföretag ansvarar för att komplettera med lokala regler och lagar.

Revisionsteamet
På MOORE KLN lägger vi stort fokus på att hitta rätt revisionsteam för rätt uppdrag. Uppdragen leds av en auktoriserad revisor som har det yttersta ansvaret för revisonen. 

Det utses även en granskningsansvarig som fortlöpande ansvarar över uppdraget. Utefter uppdragets behov kompletteras därtill teamet med ett lämpligt antal 

revisorsassistenter. Om omständigheterna är sådana att ytterligare kompetens krävs kompletteras uppdraget med expertis inom redovisning och skatterätt.  

Review och handledning 
För att säkerställa arbetet på alla nivåer lägger vi stort fokus på ”review”, innebärande att en mer erfaren revisor granskar den mindre erfarna revisors arbete och lämnar 

eventuella kommentarer på arbetet. Löpande under revisionen handleder teamet varandra genom att bistå med olika nivåer av kompetens och erfarenheter, vilket således 

leder till ett starkt fokus på kvalitet. 

För klientuppdrag som är börsnoterade, eller andra stora kunder, väljs en särskild kvalitetsgranskare ut som går igenom revisionsteamets arbete. 

Intern kvalitetssäkring

© 2020 MOORE KLN AB, an independent member firm of MOORE Global Network Limited – members in principal cities throughout the world. All rights reserved.



9

Intern kvalitetssäkring
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Revisionsverktyg 
På MOORE KLN använder vi oss av revisionsverktyget Hogia Audit. Hogia Audit är uppbyggt för att 

säkerställa att revisionen följer kraven enligt ISA, ISQC1 (International Standard on Quality Control) 

samt FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer).

Övervakning 
Övervakning av att kvalitetsfrågor hanteras på lämpligt sätt är en integrerad del av vår löpande 

verksamhet. Vårt program för övervakning är Hogia Kund- och Uppdragshanterare. Programmet håller 

ordning och reda på all information om kunder och uppdrag i enlighet med ISQC1 och ISA. 

Interna kvalitetskontroller 
I enlighet med ISA samt ISQC1 genomförs interna kvalitetskontroller av byråns utförda revisioner. Kvalitetskontrollerna sker på olika nivåer - såväl lokal, nationell samt 

global nivå. Samtliga nivåer av kvalitetskontroller utförs i överensstämmelse med ISA och ISQC1 med anpassning till svensk praxis och lagstadgade krav. För vidare 

beskrivning av interna kvalitetskontroller se nästkommande sida (10) i rapporten. För försäkran om effektiviteten i de interna kvalitetskontrollerna se bilaga 2 (sida 19) i 

denna rapport.
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Intern kvalitetssäkring

MOORE 
KLN

MOORE 
RANBY

MOORE 
MALMÖ

MOORE 
ALLE-

GRETTO

Lokal nivå Nationell nivå Global nivå 

KVALITETS-
SAMORDNARE

MOORE 
GLOBAL

MOORE 
SWEDEN

MOORE 
KLN

STYRELSEN 
MOORE KLN

Rapportering

Kvalitetskontroll

Lokal nivå 

I kvalitetskontrollen på lokal nivå granskas två uppdrag per auktoriserad revisor. Granskningen 

genomförs av utnämnda kvalitetsansvariga. Resultatet rapporteras sedan vidare till styrelsen.
h

Nationell nivå 

På nationell nivå, inom MOORE Sweden, utses en kvalitetsansvarig per medlemsföretag. 

Respektive kvalitetsansvarig granskar sedan ett uppdrag per medlemsföretag. Varje 

medlemsföretag granskar således tre uppdrag var. Respektive granskning rapporteras sedan 

vidare till en utvald kvalitetssamordnare. Kvalitetssamordnaren sammanställer rapporterna och 

rapporterar det sammanställda resultatet till MOORE Sweden, som i sin tur rapporterar 

resultatet till styrelsen för MOORE KLN.
h

Global nivå

Den globala kvalitetsgranskningen genomförs av MOORE Global. På den globala nivån 

genomför granskningen i tre steg. I det första steget granskas ett stickprov av medlemsföretagens 

egna kvalitetsgranskningar. Utöver det granskas samtliga fyra rapporteringar som respektive 

medlemsföretag skickat till kvalitetssamordnaren. Slutligen granskas den sammanslagna 

rapporteringen till MOORE Sweden. MOORE Global rapporterar sedan vidare sitt resultat till 

MOORE Sweden. 
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Extern kvalitetssäkring

Extern kvalitetskontroll
MOORE KLN är ett registrerat revisionsbolag och står därmed under tillsyn av Revisorsinspektionen. Detsamma gäller alla verksamma kvalificerade 

revisorer inom företaget. Revisorsinspektionen är enligt Revisorslagen 2001:883 kontrollorganet för revisorer och genomför årligen kontroller på såväl 

företags- som individnivå. 

Ytterligare information om Revisorsinspektionen granskningar finns på deras hemsida där rapporter avseende kvalitetskontroller av revisionsföretag 

publiceras. För vidare vägledning, följ länken nedan:

https://www.revisorsinspektionen.se/tillsyn/kvalitetskontroll/kvalitetskontrollrapporter/

Senaste externa kvalitetskontrollen

Den senaste kvalitetsgranskningen av MOORE KLN gjordes av Revisorsinspektionen och avslutades våren 2020 med godkänt resultat.

För mer detaljer kring vår senaste kvalitetsgranskning följ länken nedan:

https://www.revisorsinspektionen.se/publikationer/nyheter/2020/kvalitetskontrollsrapport-moore-kln-ab/

© 2020 MOORE KLN AB, an independent member firm of MOORE Global Network Limited – members in principal cities throughout the world. All rights reserved.
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Vårt oberoende
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Kundacceptans

Vi antar endast klienter om vi har tillräcklig kapacitet, kompetens och expertis för att kunna bistå kunden med det som efterfrågas samt i de fall vi är säkra på att uppdraget 
inte påverkar vårt oberoende, objektivitet och integritet.  

Policys och principer

MOORE Global är dedikerade att se till att nätverkets policys och principer gällande oberoende är väl fungerande och inger förtroende för att samtliga medlemsföretag 
förhåller sig oberoende, objektiva och självständiga. Utöver att varje medlemsföretag ska följa de globala policys och principer som finns gällande oberoende ska de därtill 
tillämpa de för varje medlemsföretag lokala regler och lagar som finns på området. 

Conflict check 

En del i MOORE Global:s principer gällande oberoende är att medlemsföretag med kunder som är företag av allmänt intresse, vid acceptans av kund, ska kontrollera kunden 
i programmet Copernicus. Copernicus är ett global databas som utför en så kallad Conflict check. Conflict check går ut på att testa oberoende och jäv och innebär att kontroll 
görs så inga andra medlemsföretag inom nätverket utför förbjudna tjänster för kunden i fråga.

Copernicus är utformad i linje med The International Code of Ethics for Professional Accountant utfärdad av IESBA (The International Ethics Standards Board of Accountants).



Vårt oberoende
Kontroll av opartiskhet och självständighet

Kvalitetssäkringen är en kontinuerlig och bred process som sträcker sig till att även omfatta revisorns oberoende. Detta genom kontroll av revisorns opartiskhet och självständighet

i förhållande till klienten. 

Vår praxis avseende opartiskhet och självständighet grundar sig i den tidigare nämnda manualen MOORE Global Network Limited Audit Manual.

Enligt manualen måste revisorn försäkra sig om att, bland annat, följande policys och förfaranden följs: 

- Revisorn ska införskaffa relevant information om klienten och, i förekommande fall, ta hjälp från nätverksmedlemmar för att identifiera och utvärdera omständigheter som skapar hot mot oberoendet. 

- Revisorn ska utvärdera information gällande överträdelser av det egna företagets oberoende-policys, för att avgöra om detta på något sätt hotar oberoendet för det specifika revisionsarbetet.

- Revisorn ska vidta åtgärder för att eliminera eventuella hot eller minska dem till en acceptabelt låg nivå genom diverse skyddsåtgärder.
5

För bekräftelse att interna kontroller genomförs samt bekräftelse på att kraven på opartiskhet och självständighet uppfylls, se bilaga 2 i denna rapport.
h

h

Oberoende på alla nivåer 

På MOORE KLN är det av högsta vikt att vi förhåller oss oberoende gentemot klienterna. Vi lägger stor vikt vid att följa de allmänna yrkesplikterna som föreligger för revisorer.

Nyanställda medarbetare får skriva under dokument som bekräftar att tystnadsplikt föreligger samt hur klientdata bör hanteras. Varje medarbetare ska sedan bekräfta sitt 
oberoende årligen. Medarbetare som vill stämma av eventuella hot mot oberoendet ska alltid kontakta påskrivande revisor. 

Vid kund som är företag av allmänt intresse upprättas en särskild bekräftelse som omfattar att den 
anställde registreras i en insiderförteckning samt att denna har förstått innebörden av att vara insider. 

9© 2020 MOORE KLN AB, an independent member firm of MOORE Global Network Limited – members in principal cities throughout the world. All rights reserved.
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Fortbildning 
Kompetensutveckling

MOORE KLN uppmuntrar initiativ från medarbetare som bidrar till utveckling av företaget och dess personal. En 

kontinuerlig kompetensutveckling för samtliga medarbetare är en förutsättning för att företagets mål och visioner 

skall kunna uppnås.

Individuella utvecklingsplaner fastställs och följs upp vid de medarbetarsamtal som hålls mellan medarbetare och 

personalansvarig minst en gång per år. Dessa planer kan innehålla utökade arbetsuppgifter och ansvarsområden, 

utbildningsinsatser med mera.

Lagstadgade revisorers fortbildning

Utöver ovanstående kompetensutveckling lägger vi på MOORE KLN stor vikt vid att se till att våra lagstadgade 

revisorer håller sig uppdaterade och kunniga enligt de rekommendationer som finns. Vi följer FAR:s 

rekommendationer och syftar till att bibehålla tillräckliga teoretiska kunskaper, yrkeskunnande och yrkesetik hos 

våra lagstadgade revisorer. För att upprätthålla detta genomgår revisorerna årligen lämpliga fortbildningsprogram i 

enlighet med FAR. 
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Byte av nyckelrevisorer 

Rotation 

Vår policy på MOORE KLN gällande rotation av revisor följer 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. 

Policyn 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.

På MOORE KLN har vi upprättat ett register för efterlevnad av EU-förordningen 537/2014 Särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av 

allmänt intresse.
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Ersättning till partner

Princip 

Inom MOORE Global finns ingen gemensam princip gällande ersättning till partners. Detta regleras 
inom ramarna för respektive medlemsföretags egna avtal, med ett generellt fokus på kvalitet. 

Ersättning 

Inom MOORE KLN baseras varje partners ersättning utifrån dess insatser främst avseende 
omsättning och kvalitet på utförda uppdrag.

Ersättning till partners sker huvudsakligen i form av lön och utdelning. 
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Finansiell information

Belopp i tkr 2019/2020

Intäkter från revision av företag av allmänt intresse 2 140

Intäkter från revision av andra företag 19 424

Intäkter från andra tjänster än revision från revisionskunder 11 196

Intäkter från andra tjänster än revision för övriga kunder 720

Total omsättning 33 480

MOORE KLN AB

Göteborg den 15 september 2020

Ulf Lindesson
Styrelseordförande och kvalitetsansvarig
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MedlemsföretagBilaga 1
Medlemsföretag inom EU/EES perioden 2019-01-01 - 2019-12-31

Total omsättning som härrör från lagstadgad revision uppgår per 2019-12-31 till €161.94m
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Austria Inter Wirtschaftsprüfungs GmbH Isle of Man Moore Stephens Chartered Accountants
Austria ALPEN-ADRIA Wirtschaftsprüfungs GmbH Italy Axis S.r.l
Austria Kroiss & Partner Italy Bureau Plattner
Austria Moore SKZ Wirtschaftsprüfung GmbH Italy DF Audit S.p.A.
Austria Moore SSK Italy TAT Audit Srl
Austria Moore Interaudit Wirtschaftsprüfung GmbH Italy Reviprof S.p.A.
Austria Moore City Treuhand GmbH Latvia Moore Riga Limited
Austria MOORE BG&P Wirtschaftsprüfung GmbH Lithuania Moore Mackonis UAB
Belgium Moore Belgium Luxembourg Moore Audit SA
Bulgaria Moore Bulgaria Audit OOD Malta Moore
Channel Islands Moore Stephens Channel Islands (Guernsey) Netherlands Moore DRV
Channel Islands Moore Stephens (Jersey) Netherlands Moore Stephens Witlox Van den Boomen B.V.
Croatia Moore Revidens d.o.o Netherlands Moore MTH
Croatia Moore Audit Zagreb Norway Moore DA
Cyprus Moore Limassol Limited Poland Moore Stephens Central Audit Sp.  z  o. o.*
Cyprus Moore Stylianou & Co Portugal Moore Stephens & Associados SROC
Czech Republic Moore s.r.o.* Romania Audit One SRL
Denmark Moore Denmark (Brandt) Romania Moore Assurance & Advisory
Denmark Moore Denmark (Buus Jensen) Slovakia BDR spol s.r.o
Finland Moore Rewinet Oy Spain Moore LP SL
France Coffra Spain Moore Ibergrup SAP
Germany BW Partner Spain Moore AMS S.L
Germany Maders and Peters Partnership Spain Moore Stephens Addveris
Germany Moore BRL GmbH Spain Moore Fidelitas Auditores SL
Germany Moore Stephens KPWT AG Spain Moore Iberica de Auditoria SL
Germany Moore Kassel AG Spain Moore Auditest, S.L
Germany Moore Rhein-Ruhr GmbH Sweden Moore Allegretto AB 
Germany Moore Treuhand Kurpfalz GmbH Sweden Moore KLN AB
Germany Moore Westfalen AG Sweden Moore Malmö AB
Germany Moore Frankfurt AG Sweden Moore Ranby AB
Germany Moore Stephens Turnbull & Irrgang GmbH United Kingdom MA Partners LLP
Germany Maders and Peters Partnership United Kingdom MOORE (South) LLP
Germany Moore Koblenz GmbH United Kingdom Moore Kingston Smith
Germany Moore Stephens Ulm GmbH United Kingdom MOORE (NI) LLP
Germany S&P GmbH United Kingdom MOORE (NW) LLP
Gibraltar Moore Stephens Limited United Kingdom Moore
Greece Moore United Kingdom Moore
Hungary Moore Wagner Audit and Consulting Kft United Kingdom Moore  NHC
Hungary Moore Hunaudit 2000 Kft United Kingdom Moore
Hungary Moore Stephens Hezicomp KFT United Kingdom Moore Stephens LLP*
Hungary Moore KES Audit & Advisory United Kingdom Scott-Moncrieff*
Ireland Moore United Kingdom Mitten Clarke*
Ireland Moore McNamara
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Försäkran om effektiviteten i våra interna kvalitetskontrollerBilaga 2
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I rapporten beskrivs den metod vi på MOORE KLN använder för att säkerställa vår kvalitet genom interna 
kvalitetskontroller. 

Våra interna kvalitetskontroller genomförs på tre olika nivåer och bistår våra medarbetare med att fokusera på 
kvalitet. Genom kvalitetskontrollerna får våra medarbetare kunskap och förståelse för integritet, självständighet samt 
gällande lagar och förordningar. Genom detta upprätthåller vi förtroende gentemot allmänheten samt intressenter.

Våra interna kvalitetskontroller, på såväl global nivå som lokal, 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.

Göteborg den 15 september 2020

Ulf Lindesson
Styrelseordförande och kvalitetsansvarig


