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Gennemsigtighedsrapport 2019

Offentliggjort på selskabets hjemmeside den 31. oktober 2019

Gennemsigtighedsrapport
I henhold til artikel 13 i EU's forordning nr. 537/2014 skal en revisionsvirksomhed, der udfører lovpligtig
revision af virksomheder af interesse for offentligheden, offentliggøre en årlig rapport om gennemsigtighed.
Nedenfor følger oplysningerne for Moore Denmark, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Juridisk struktur, ejerskab og international netværksforbindelse
Moore Denmark, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab er et uafhængigt medlem af det internationale
revisornetværk Moore Global Network Ltd.
Moore Global Network Ltd. er et af verdens førende revisions- og konsulentsamarbejder med mere end
30.000 medarbejdere fordelt på 609 kontorer i 112 lande. Hovedkontoret ligger i London.
Alle medlemsfirmaer er underlagt høje kvalitetskrav, der godkendes i Moore Global Network Ltd.’s kvalitetskontrol. Moore Global Network Ltd. er ikke en revisionsvirksomhed og udfører ikke opgaver for, eller har
direkte kontakt til kunder. Netværket koordinerer samarbejdet mellem dets medlemmer, som alle er uafhængige revisionsvirksomheder, der er ejet og ledet lokalt. Der eksisterer dermed ikke noget partnerskab
mellem medlemsfirmaerne, men de bestræber sig på at arbejde sammen og dele informationer, ekspertiser
og know-how.
Moore Global Network Ltd. har ingen kapitalandele eller nogen form for økonomisk interesse i de enkelte
medlemsfirmaer. Moore Global Network Ltd. er finansieret via kontingentindbetalinger fra medlemsfirmaerne. Medlemsfirmaerne kan mødes hvert år til en international konference, hvor de tætte kontakter og
den internationale know-how bliver uddybet.
EU/EEA medlemmer af Moore Global Network netværket, herunder deres hjemsted, kan ses i vedhæftede
bilag. Øvrige medlemmer samt andre oplysninger kan ses på www.moore-global.com
Løsningen af revisions- og rådgivningsopgaver, der henvises fra medlemsfirmaer i Moore Global Network
Ltd., finder sted i Moore Denmark, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Endvidere løses opgaver for
øvrige kunder, der har ønsket Moore Denmark som revisionsfirma. Moore Denmark ejes med 50 % af hvert
af følgende 2 selvstændige statsautoriserede revisionsfirmaer (efterfølgende benævnt aktionærfirmaer):
•
•

BRANDT, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 25 49 21 45
Buus Jensen, Statsautoriserede Revisorer I/S, CVR nr. 16 11 90 40

Den samlede opnåede omsætning hos medlemsfirmaerne i Moore Global Network Ltd. udgør ca. 2,9 mia.
USD.
Det er ikke muligt, at få oplysninger til at opgøre, hvor stor en andel af den samlede omsætning, der vedrører
lovpligtig revision.
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Moore Denmark’s medlemskab af Revisorgruppen Danmark
Aktionærfirmaerne i Moore Denmark, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab er alle uafhængige medlemmer
af Revisorgruppen Danmark, der er et dansk netværk af statsautoriserede revisionsvirksomheder.
Revisorgruppen Danmark omfatter 24 revisionsvirksomheder i Danmark, Grønland og Færøerne. Der beskæftiges i alt ca. 1.650 medarbejdere i netværket, heraf ca. 260 statsautoriserede revisorer. Revisorgruppen Danmark er juridisk etableret som en indkøbsforening.
Revisorgruppen Danmark er en fagfunktion, der som eneste kunder har de 24 medlemsfirmaer.
Denne struktur medfører, at de enkelte medlemmer af Revisorgruppen Danmark er selvstændige juridiske
enheder, der ikke hæfter for hinanden eller har ansvaret for hinandens arbejde. På foreningens sekretariat er
ansat 13 medarbejdere. Revisorgruppen Danmark varetager opgaver, der praktisk kan løses i fællesskab.
Dette gælder blandt andet:
•
•
•
•
•
•

Intern overvågning/kvalitetskontrol, hvor sekretariatet årligt udfører kvalitetskontrol af de statsautoriserede
revisorer fra de enkelte aktionærfirmaer samt intern kvalitetskontrol i Moore Denmark.
Uddannelse og efteruddannelse af medarbejdere på alle niveauer i medlemsfirmaerne.
Udarbejdelse og vedligeholdelse af processer og værktøjer til brug for revision, review, udvidet gennemgang og andet erklæringsarbejde mv. i medlemsvirksomhederne.
Udarbejdelse af opdaterede modeller for regnskaber og andre produkter.
Informationer til brug for kunder og medarbejdere
Fagligt sekretariat, som kan konsulteres i forbindelse med faglige spørgsmål eller i forbindelse med kvalitetssikringsgennemgang.

Den samlede opnåede omsætning for medlemsfirmaerne er ikke tilgængelig gennem netværket, men den
seneste opgørelse fra brancheanalysen for 2018 viste en samlet omsætning i RGD netværket på ca. 1,3
mia. kr.
Det er endvidere ikke muligt, at få oplysninger til at opgøre, hvor stor en del af omsætningen, der vedrører
lovpligtig revision.
Revisorgruppen Danmark ledes af en bestyrelse og en direktion. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling, hvor hver medlemsvirksomhed har én stemme.
Medlemmer af netværket, herunder deres hjemsted samt øvrige oplysninger kan ses på
www.revisorgruppen.dk.
En liste over alle medlemsfirmaer fremgår til sidst i gennemsigtighedsrapporten.
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Revisionsvirksomhedens ledelsesstruktur
Ledelsen i Moore Denmark, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab består af følgende:
Bestyrelse
Statsautoriseret revisor Jens Kristian Yde (formand)
Statsautoriseret revisor Henrik Paaske
Statsautoriseret revisor Michael Thorngreen Markussen
Statsautoriseret revisor Uffe Nikolajsen
Bestyrelsessuppleanter
Statsautoriseret revisor Stig R. Enevoldsen
Statsautoriseret revisor Arne Otto Sørensen
Direktion
Statsautoriseret revisor Henrik Paaske
Bestyrelsens medlemmer og suppleanter er alle partnere eller indgår i ledelsen i et af aktionærfirmaerne.
Aktionærfirmaerne udøver indflydelse på ledelsen og herunder udviklingen på årlige generalforsamlinger.

Det interne kvalitetsstyringssystem og politikker for uafhængighed og efteruddannelse
Lovgivningen bestemmer, at revisionsvirksomheder skal have et kvalitetsstyringssystem, der dækker afgivelse af revisionspåtegninger på regnskaber og afgivelse af andre erklæringer med sikkerhed.
Ansvaret for afgivelse af erklæringer med sikkerhed påhviler i henhold til såvel Revisorloven som selskabets
og aktionærernes interne politikker altid den partner, som underskriver erklæringen. Dette ansvar kan ikke
uddelegeres eller overdrages til andre.
Politikker og krav til kvalitet i Moore Denmark, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab er bl.a. nærmere defineret i den Internationale Standard om Kvalitetsstyring (ISQC 1: Kvalitetsstyring i firmaer, som udfører revision og review af regnskaber, andre erklæringsopgaver med sikkerhed samt beslægtede opgaver).
Revisorloven fastsætter endvidere, at Moore Denmark skal have en intern organisation, herunder et kvalitetsstyringssystem, med henblik på at forhindre eventuelle trusler mod virksomhedens og revisors uafhængighed og objektivitet samt kvaliteten, integriteten og grundigheden ved udførelse af en erklæringsopgave.
Som tillæg til revisorlovens bestemmelser er udstedt særskilt bekendtgørelse om godkendte revisionsvirksomheders interne organisation og bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders
tilrettelæggelse af arbejdet.
De interne politikker gennem aktionærfirmaerne sikrer, at Moore Denmark, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har et kontrolmiljø, hvori særlige kvalitetsstyringsprocedurer styrer erklæringsopgaven fra accept af
opgaven og gennem hele processen frem til den statsautoriserede revisors underskrivelse af erklæringen.
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Ud over procedurer ved kunde- og opgaveaccept samt løbende uafhængigheds vurderinger sikrer procedurerne, at der ligeledes sker en opfølgning på den enkelte statsautoriserede revisors og medarbejders arbejde.
Alle statsautoriserede revisorer og medarbejdere hos de enkelte aktionærfirmaer, og derved Moore Denmark, skal årligt afgive en uafhængighedserklæring. Erklæringen indeholder en opsummering af alle væsentlige uafhængighedsregler, som den enkelte statsautoriserede revisor og medarbejder skal leve op til, herunder etiske regler.
Ingen statsautoriseret revisor, eller disses nærtstående, må have økonomiske interesser i selskabets kunder.
Nærtstående omfatter typisk ægtefælle, samlever og økonomisk afhængige børn. Tilsvarende må ingen
medarbejdere, eller disses nærtstående, have økonomiske interesser i de erklæringskunder, som de betjener.
Moore Denmarks kvalitetsstyringssystem vurderes og ajourføres løbende, og er beskrevet via kvalitetsmanual, som er tilgængelig for alle revisorer, der arbejder på opgaver i Moore Denmark.
Der er i henhold til reglerne i revisorloven og bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders tilrettelæggelse af arbejdet etableret en whistleblowerordning, ligesom der er etableret whistleblowerordning i henhold til reglerne i hvidvaskningsloven.
Det er et krav, at alle medarbejdere i aktionærfirmaerne er under stadig uddannelse eller efteruddannelse,
således at den nødvendige faglige kompetence til enhver tid er til stede, hvortil der gives den nødvendige
støtte. Det skal endvidere sikres, at alle medarbejdere tilbydes en tilstrækkelig faglig undervisning, såvel
internt som eksternt.
Alle medarbejdere på opgaver i selskabet indgår i en løbende evaluering af deres præstationer. For medarbejdere med fakturerbar tid foretages evaluering på opgave niveau. Opgave evalueringen har til formål både
at sikre, at medarbejderne får rettidig feedback på de løste opgaver, samt at vurdere og identificere medarbejderes behov for efteruddannelse.
Reglerne om obligatorisk uddannelse betyder, at alle statsautoriserede revisorer, der leverer professionelle
ydelser til kunder, skal have mindst 120 timers kontinuerlig faglig uddannelse over en periode på 3 år. I selskabet foregår registreringen af disse uddannelsestimer via de enkelte aktionærfirmaer i et centralt registreringssystem, der understøtter løbende overvågning og opfølgning på, om den enkelte har efterlevet kravene
til obligatorisk uddannelse.
Statsautoriserede revisorer, som er certificeret af Finanstilsynet, jf. lov om finansiel virksomhed, skal ud over
de 120 timer, yderligere deltage i 60 timers efteruddannelse indenfor en periode på 3 år indenfor revision af
finansielle virksomheder.

Beskrivelse af Moore Denmark’s interne kvalitetskontrolsystem
Moore Global Network Ltd. og Revisorgruppen Danmark følger ved kontrolbesøg op på, at de interne politikker og procedurer overholdes. Revisorgruppen Danmark foretager den interne kvalitetskontrol således, at
hver enkelt statsautoriseret revisor i Moore Denmark og aktionærfirmaerne kvalitetskontrolleres jævnligt.
Omfanget og hyppigheden er afhængig af en konkret risikovurdering. Selskabet har tegnet den lovpligtige
forsikringsdækning gennem aktionærfirmaerne.
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Kvalitetsstyringssystemet kontrolleres årligt.
Den interne overvågning foretaget af Revisorgruppen Danmark indeholder efterfølgende kvalitetskontrol af,
at både de generelle kvalitetssikringssystemer samt kontrol af individuelle kvalitetssikringssystemer, herunder sagskontroller på de underskrivende revisorer i Moore Denmark.

Ledelsens erklæring om kvalitetskontrolsystemet, uafhængighedspolitikken og politik for revisorers efteruddannelse
Denne gennemsigtighedsrapport er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 13 i EU forordning nr.
537/2014 om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder med interesse for offentligheden.
I overensstemmelse med forordningen er ledelsen forpligtet til at afgive en erklæring om effektiviteten af
revisionsfirmaets interne kvalitetskontrolsystem, en erklæring om revisionsfirmaets uafhængighedspolitik og
en erklæring om revisionsfirmaet politik for revisorers efteruddannelse.
Revisorloven foreskriver ligesom revisionsstandarderne, at en godkendt revisionsvirksomhed har pligt til at
have et kvalitetsstyringssystem og skal kunne dokumentere anvendelsen heraf.
Som led i kvalitetsstyringssystemet foreskriver revisorloven, at revisionsvirksomheder skal opstille retningslinjer, som sikrer, at revisor, inden denne påtager sig en erklæringsopgave efter revisorlovens § 1, stk. 2.,
tager stilling til, om der foreligger omstændigheder, der kan vække tvivl om revisors uafhængighed. Loven
kræver, at revisionsvirksomhederne sikrer, at revisorerne i forbindelse med udførelsen af opgaverne i deres
arbejdspapirer dokumenterer alle væsentlige trusler mod revisors og revisionsvirksomhedens uafhængighed
og de sikkerhedsforanstaltninger, der er truffet for at mindske disse trusler.
Det er bestyrelsen i Moore Denmark, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, der er øverste ansvarlig for
kvalitetsstyringssystemet, herunder at der foreligger retningslinjer for vurdering af uafhængigheden, og at det
sikres, at revisorerne efterlever reglerne om dokumentation af væsentlige trusler mod revisors og revisionsvirksomhedens uafhængighed og de sikkerhedsforanstaltninger, der er truffet for at mindske disse trusler.
Det er endvidere bestyrelsens ansvar, at der som en del af det generelle kvalitetsstyringssystem er implementeret en passende efterfølgende kvalitetskontrol, som både foretager kontrol af de generelle kvalitetssikringssystemer samt kontrol af individuelle kvalitetssikringssystemer.
Bestyrelsen i Moore Denmark, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har gennemgået virksomhedens kvalitetsstyringssystem, inkl. kvalitetskontrol og uafhængighedspolitik, herunder de foreliggende kontroller og
procedurer, som en del heraf indgår også firmaets politik for revisorers efteruddannelse. Et effektivt kvalitetsstyringssystem er ikke en garanti og kan ikke eliminere risikoen for, at afgivne erklæringer på regnskaber og
anden rapportering til offentligheden ikke indeholder væsentlige fejl, men kvalitetsstyringssystemet giver en
høj grad af sikkerhed for et retvisende billede af afgivne erklæringer.
Det er vores opfattelse, at kvalitetsstyringssystemet, inkl. kvalitetskontrolsystemet fungerer effektivt, og at
retningslinjerne for uafhængighed samt politik for revisorers efteruddannelse overholdes.
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Bestyrelse og direktion for Moore Denmark, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab bekræfter
· at vi har et passende og effektivt kvalitetskontrolsystem
· at vi har en passende uafhængighedspolitik og at vi har gennemført en intern undersøgelse af, hvorvidt den overholdes
· at vi overholder retningslinjerne for efteruddannelse af godkendte revisorer.

København, den 30. oktober 2019

Direktion

Henrik Paaske

Bestyrelse

Jens Kristian Yde

Henrik Paaske

Uffe Nikolajsen

Michael Thorngreen Markussen

Revisortilsynets seneste eksterne kvalitetskontrol i Moore
Denmark, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Moore Denmark er, ud over kvalitetskontrollen udført af Revisorgruppen Danmark og Moore Global Network
Ltd., også underlagt den lovpligtige kvalitetskontrol fra Erhvervsstyrelsen.
Kontrollen, der dækker erklæringsopgaver med sikkerhed, omfatter både efterlevelse af interne politikker og
overholdelse af krav i danske love, gældende standarder og EU forordninger.
Revisortilsynet foretog i slutningen af 2014 den seneste eksterne kvalitetskontrol. Kvalitetskontrollen er afsluttet i 2016 og afgørelsen er dateret 2. maj 2016.
I afgørelsen har Revisortilsynet givet en påtale for, at beskrivelsen af kvalitetsstyringssystemet ikke er tilstrækkeligt tilpasset virksomhedens forhold, herunder den valgte organisatoriske opbygning med, at underskrivende revisor anvender aktionærfirmaerne til at udføre opgaverne.
Selskabet har på baggrund heraf ajourført beskrivelse af den organisatoriske opbygning mv. i kvalitetsstyringssystemet.
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Virksomheder af interesse for offentligheden
Moore Denmark, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab skal i henhold til artikel 13 i EU's forordning nr.
537/2014 offentliggøre en liste over virksomheder af interesse for offentligheden, for hvilke revisionsfirmaet i
det foregående regnskabsår har udført lovpligtig revision.
I regnskabsåret 2018-19 har Moore Denmark udført lovpligtig revision for følgende virksomheder:
Børsnotererede kunder:
Ingen

Andre finansielle kunder (ej børsnoterede):
Skibsforsikringen Frederikshavn G/F
Fiskefartøjsforsikringen Læsø, Gensidigt selskab
Arriva Insurance A/S
United Insurance af 01.08.2011 A/S

Grundlaget for aktionærernes vederlæggelse
Opgaver udføres i Moore Denmark, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab i form af, at det enkelte danske
aktionærfirma i Moore Denmark, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (aktionærerne) løser opgaven på
eget kontorsted, og ved brug af aktionærernes medarbejdere, og herefter fakturerer Moore Denmark, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab for det udførte arbejde. De underskrivende revisorer i Moore Denmark
anvender derfor de samme ressourcer og kompetencer som i aktionærfirmaerne.
Ud over opgaver henvist fra aktionærfirmaerne i Moore Global Network Ltd, kan Moore Denmark, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab ligeledes vælges som revisor for andre opgaver i Danmark, hvor arbejdet udføres af de danske aktionærfirmaer i Moore Denmark, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Dette kan eksempelvis være opgaver inden for specielle brancher, hvor de enkelte aktionærfirmaer ser en fordel i at
trække på fælles viden, ressourcer og kompetencer.
Det enkelte aktionærfirma er berettiget til at fakturere Moore Denmark, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 90 - 95% af det samlede honorar til kunden.
De underskrivende revisorers vederlag for det udførte arbejde sker i form af fakturering fra aktionærfirmaerne til Moore Denmark. Revisorer, som er kapitalejere i aktionærfirmaerne, aflønnes ud fra det enkelte aktionærfirmas regler herom. Revisorer, som ikke er kapitalejere, vederlægges med fast gage. Aflønningen sker
derfor formelt set fra de enkelte aktionærfirmaer.
Indtægter i Moore Denmark, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab består af indtægter ved de udførte kundeopgaver samt aktionærfirmaernes andele af fællesomkostninger.
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Omkostningerne i Moore Denmark, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab kan opdeles i følgende kategorier:
•
•
•

Administrationsomkostninger
Kontingenter til Moore Global Network Ltd. og Moore Stephens Europe Ltd.
Omkostninger til løsning af fælles opgaver inkl. omkostninger til kvalitetskontrol.

Bestyrelsen har fastsat regler for opkrævning af fællesomkostninger.

Beskrivelse af Moore Denmark’s politik vedrørende rotation af
ledende revisionspartnere og ansatte.
Rotationsreglerne, der er fastsat i artikel 17 stk. 7 i EU's forordning nr. 537/2014, er endnu et aspekt, der
understøtter uafhængighed.
Reglerne fastslår, at de ledende revisionspartnere med ansvar for udførelse af den lovpligtige revision for
virksomheder af interesse for offentligheden, ophører med at deltage i den lovpligtige revision af den reviderede virksomhed, senest syv år efter datoen for deres udpegelse. De kan ikke igen deltage i lovpligtig revision af den reviderede virksomhed, før tre år efter dette ophør.
Ledelsen i Moore Denmark, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab vurderer løbende bemandingen på disse
rotationspligtige revisionskunder med henblik på udskiftning af revisorer, uden at der går vigtig viden og erfaring om kundens forhold tabt. Procedurerne skal være med til at sikre en passende gradvis rotationsordning
med hensyn til de øverste medarbejdere, der beskæftiger sig med den lovpligtige revision, herunder mindst
de personer, der er registreret som revisorer. Denne gradvise rotationsordning skal anvendes i stadier på
grundlag af individer snarere end hele revisionsholdet. Den skal stå i et rimeligt forhold til omfanget og kompleksiteten af revisorens eller Moore Denmark’s aktiviteter.
I henhold til EU forordningens regler er der endvidere en funktionsperiode på maksimalt 10 år med samme
revisionsfirma med mulighed for forlængelse under visse forudsætninger.
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R egnskabsoplysninger
Nettoomsætningen i Moore Denmark, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab udgjorde for regnskabsåret
2018/2019 i alt 1,7 mio. kr. (2017/2018, 1,7 mio. kr.)
DKK. mio.
2018/2019

2017/2018

Indtægter fra den lovpligtige revision af årsregnskaber og konsoliderede
regnskaber for virksomheder af interesse for offentligheden og
virksomheder, der indgår i en koncern, hvis modervirksomhed er en
virksomhed af interesse for offentligheden

0,4

0,9

Indtægter fra den lovpligtige revision af andre virksomheders
årsregnskaber og konsoliderede regnskaber

0,2

0,1

Indtægter fra tilladte ikkerevisionsydelser for virksomheder, der
revideres af revisionsfirmaet

0,5

0,2

0,6
1,7

0,5
1,7

Indtægter fra ikkerevisionsydelser for andre virksomheder

Det bemærkes, at der indgår et vis element af skøn i fordelingen af omsætningen.

Gennemsigtighedsrapport 2019 offentliggjort
Gennemsigtighedsrapporten 2019 er offentliggjort på selskabets hjemmeside, www.moorestephens.dk, den
31. oktober 2019.
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EU/EEA medlemmer af Moore Global Network Ltd. netværket
Firms located in EU/EEA member states that performed statutory audits and were members of
MSIL during the period 1/1/18-31/12/18
Austria

Inter Wirtschaftsprüfungs GmbH

Austria

Moore Stephens Advisa Wirtschaftsprüfung GmbH

Austria

Moore Stephens SSK

Austria

Moore Stephens Alpen-Adria Wirtschaftsprüfungs GmbH

Austria

Moore Stephens Interaudit Wirtschaftsprüfung GmbH

Austria

Moore Stephens Schwarz Kallinger Zwettler

Austria

Moore Stephens City Treuhand GmbH

Austria

Moore Stephens Kroiss & Partner

Austria

FISCHER Steuerberatung GmbH

Belgium

Moore Stephens Belgium

Bulgaria
Channel Islands

Moore Stephens Bulgaria - Audit OOD
Moore Stephens (Guernsey)

Channel Islands

Moore Stephens (Jersey)

Croatia

Moore Stephens Audit Zagreb

Croatia

Moore Stephens Revidens Croatia

Cyprus

Moore Stephens (Limassol) Limited

Cyprus

Moore Stephens (Nicosia)

Czech Republic

Moore Stephens, s.r.o.

Denmark

Moore Denmark (Brandt)

Denmark

Moore Denmark (Buus Jensen)

Finland

Moore Stephens Rewinet OY

France

Coffra

Germany

Moore Stephens Turnbull & Irrgang GmbH

Germany

S&P GmbH

Germany

Mader & Peters GmbH

Germany

Moore Stephens Westfalen AG

Germany

Moore Stephens Rhein-Emscher GmbH

Germany

Moore Stephens Frankfurt AG

Germany

Peters & Partner GmbH

Germany

Moore Stephens Karlsruhe GmbH

Germany

Moore Stephens Ludewig AG

Germany

Moore Stephens Koblenz GmbH

Germany

Moore Stephens Treuhand Kurpfalz GmbH

Germany

Moore Stephens KPWT AG

Germany

BW Partner

Germany

Moore Stephens Ulm GmbH

Gibraltar

Moore Stephens Limited, Gibraltar
Moore Stephens Chartered Accountants S.A.

Greece
Hungary

Moore Stephens Wagner KFT

Hungary

Moore Stephens Hunaudit 2000 KFT

Hungary

Moore Stephens Hezicomp KFT

Hungary

Moore Stephens K-E-S Audit

Ireland

Moore Stephens (Dublin)

Ireland

Moore Stephens Patrick McNamara

Isle of Man

Moore Stephens Chartered Accountants (Douglas)

Italy

Reviprof S.p.A.

Italy

Moore Stephens Sicilia
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EU/EEA medlemmer af Moore Global Network Ltd. netværket
Firms located in EU/EEA member states that performed statutory audits and were members of
MSIL during the period 1/1/18-31/12/18
Italy

Axis S.r.l.

Italy

Bureau Plattner

Italy

DF Audit S.p.A.

Latvia

Moore Stephens (Riga) Limited

Lithuania

Moore Stephens Vilnius UAB

Luxembourg

Moore Stephens Audit S.A.

Malta

Moore Stephens (Birkirkara)

Moldova
Netherlands

Moore Stephens KSC
Moore Stephens MTH B.V.

Netherlands

Moore Stephens Witlox Van den Boomen B.V.

Netherlands

DRV Accountants & Adviseurs

Norway

Moore Stephens DA

Poland

Moore Stephens Central Audit Sp. z o. o.

Portugal

Moore Stephens & Associados SROC SA

Romania

Moore Stephens KSC

Romania

Audit One SRL

Slovakia

BDR, spol. s r.o.

Spain

Moore Stephens Hispania, S.L.

Spain

Moore Stephens AMS, S.L.

Spain

Moore Stephens Hispania, S.L.

Spain

Moore Stephens Fidelitas Auditores, S.L.

Spain

Moore Stephens JMC, S.L.

Spain

Moore Stephens Ibergrup, S.A.P.

Spain

Moore Stephens LP, S.L.

Sweden

Moore Stephens KLN AB

Sweden

Moore Stephens Ranby AB

Sweden

Moore Stephens Allegretto AB

Sweden

Moore Stephens Malmö AB

United Kingdom

Mitten Clarke

United Kingdom

Moore Stephens (Bath)

United Kingdom

Moore Stephens (South) LLP

United Kingdom

Moore Stephens (North West) LLP

United Kingdom

Moore Stephens (Scarborough)

United Kingdom

Moore Stephens (NI) LLP

United Kingdom

Scott-Moncrieff

United Kingdom

Moore Stephens (Northern Home Counties)

United Kingdom

Moore Stephens LLP

United Kingdom

MA Partners LLP

United Kingdom

Moore Stephens (Stoke on Trent)

United Kingdom

Moore Stephens (East Midlands)

Total statutory audit fee turnover as at 31/12/18 in Euros €180.61m
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Medlemmer af Revisorgruppen Danmark netværket
FIRMA

ADRESSE

ALBJERG - Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Ringager 4C, 2.th., 2605 Brøndby

BRANDT - Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Thyparken 10, 7700 Thisted

Buus Jensen - Statsautoriserede Revisorer

Lersø Park Allé 112, 2100 København Ø

Baagøe Schou - Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Fiolstræde 44, 3.th, 1171 København K

Christensen Kjærulff - Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Store Kongensgade 68, 1264 København K

GLB REVISION - Statsautoriserede Revisorer A/S

Fændediget 13, 4600 Køge

Grant Thornton - Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Stockholmsgade 45, 2100 København Ø

Grønlands Revisionskontor A/S - Statsautoriserede revisorer

Imaneq 18, Postboks 319, GL-3900 Nuuk

Januar - løggilt grannskoðanarvirki

Óðinshædd 13, FO-110 Tórshavn

Kovsted & Skovgård - Statsautoriseret revisionspartnerselskab

Vestre Ringgade 61, 8200 Aarhus N

Krøyer Pedersen - Statsautoriserede revisorer I/S

Hostrupsvej 4, 7500 Holstebro

Kvist & Jensen - Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Tronholmen 3, 8960 Randers SØ

Martinsen - Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Gunhilds Plads 2, 7100 Vejle

Nejstgaard & Vetlov - Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Gydevang 39-41, 2. th., 3450 Allerød

One Revision - Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Roskildevej 39, 3. sal, 2000 Frederiksberg

Partner Revision - Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Industrivej Nord 15, Birk, 7400 Herning

PKF Munkebo Vindelev - Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Hovedvejen 56, 2600 Glostrup

Redmark - Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Hasseris Bymidte 6, 9000 Aalborg

REVIPOINT – Statsautoriserede Revisorer A/S

Ragnagade 7, 2100 København Ø

Revision & Råd – Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Svendborgvej 83, 5260 Odense S

Revisionshuset Tal og Tanker – Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Frichsvej 19, 8600 SIlkeborg

Sønderjyllands Revision - Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Nørreport 3, 6200 Aabenraa

Tranberg - Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Ryttervej 4, 5700 Svendborg

Ullits & Winther - Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Agerlandsvej 1, 8800 Viborg

Alle medlemsfirmaer har hjemsted i Danmark. Dog har Grønlands Revisionskontor A/S hjemsted på Grønland og Januar har hjemsted på Færøerne.
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