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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Revisionskontoret Vest Registreret
revisionsaktieselskab.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Holstebro, den 14. marts 2018

Direktion

Jan Christensen

Bestyrelse

Lotte Thomsen
formand

Anders H. Jensen

Jan Christensen
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Revisionskontoret Vest Registreret revisionsaktieselskab

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet
Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Revisionskontoret Vest Registreret
revisionsaktieselskab for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorers Etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med
henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.
En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen
og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt
krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.
Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.
Konklusion
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende
billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af
resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i
overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form
for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
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Den uafhængige revisors erklæringer

I tilknytning til vores udvidede gennemgang af regnskabet er det vores ansvar at læse
ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt
inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på
anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede
oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i
overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med
årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Tønder, den 14. marts 2018

Tønder Revision
Registreret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 29 14 28 07

Niels C. Høyer
registreret revisor
MNE-nr. mne8329
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Selskabsoplysninger

Selskabet

Revisionskontoret Vest Registreret revisionsaktieselskab
Lægårdvej 91C
7500 Holstebro
Telefon:

70266600

Hjemmeside:

www.revisionskontoretvest.dk

CVR-nr.:

28 31 26 79

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2017
Hjemsted:

Holstebro

Bestyrelse

Lotte Thomsen, formand
Anders H. Jensen
Jan Christensen

Direktion

Jan Christensen

Revisor

Tønder Revision
Registreret revisionsaktieselskab
Søndergade 14
6270 Tønder

Pengeinstitut

Spar Nord
Hostrupsvej 6
7500 Holstebro
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets formål er at drive revisions-, bogførings- og rådgivningsvirksomhed samt hermed
beslægtet formål.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for 2017 udviser et overskud på kr. 1.633.796, og selskabets
balance pr. 31. december 2017 udviser en egenkapital på kr. 2.383.796.
Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne
påvirke selskabets finansielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Revisionskontoret Vest Registreret revisionsaktieselskab for 2017 er aflagt i
overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse
B med tilvalg fra højere klasser.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsrapporten for 2017 er aflagt i kr.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil
fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes
en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris
med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning
ikke er oplyst.
Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.
Nettoomsætning
Indtægter fra salg af ydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til
køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.
Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle
former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

7

Anvendt regnskabspraksis

Hvor der leveres produkter med høj grad af individuel tilpasning, foretages indregning i nettoomsætningen i takt med, at produktionen udføres, hvorved omsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Denne metode anvendes, når de samlede indtægter og omkostninger på kontrakten og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan
skønnes pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele vil tilgå selskabet.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre
omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, samt tillæg og
godtgørelse under acontoskatteordningen mv.
Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen
med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 20 år. Afskrivningsperioden er foretaget ud fra en vurdering af den erhvervede virksomheds markedsposition og indtjeningsprofil.
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og
nedskrivninger.
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Anvendt regnskabspraksis

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede
brugstider og restværdier:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler

Brugstid
3 - 5 år
5
år

Restværdi
0%
0%

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.
Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde.
Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Egenkapital
Udbytte
Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en
forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.
Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet
skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af
den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
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Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, associerede virksomheder samt anden
gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2017

Note

Bruttofortjeneste

2017

2016

kr.

kr.

8.291.332

8.403.241

-5.746.899

-6.007.993

-407.037

-425.161

2.137.396

1.970.087

40.733
-82.376

84.733
-115.461

2.095.753

1.939.359

-461.957

-429.328

Årets resultat

1.633.796

1.510.031

Foreslået udbytte

1.633.796

1.510.031

1.633.796

1.510.031

Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle
anlægsaktiver

1

Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat

2
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Balance pr. 31. december 2017

Note

2017

2016

kr.

kr.

Aktiver
Goodwill

2.064.637

2.329.621

Immaterielle anlægsaktiver

2.064.637

2.329.621

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

315.402

322.455

Materielle anlægsaktiver

315.402

322.455

Deposita

25.079

24.954

Finansielle anlægsaktiver

25.079

24.954

Anlægsaktiver i alt

2.405.118

2.677.030

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

1.416.473
878.000
27.349
24.177

1.611.223
1.029.000
0
28.439

Tilgodehavender

2.345.999

2.668.662

207.001

8.928

Omsætningsaktiver i alt

2.553.000

2.677.590

Aktiver i alt

4.958.118

5.354.620

Likvide beholdninger
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Balance pr. 31. december 2017

Note

2017

2016

kr.

kr.

Passiver
Virksomhedskapital
Foreslået udbytte for regnskabsåret

750.000
1.633.796

750.000
1.510.031

2.383.796

2.260.031

Hensættelse til udskudt skat

591.107

665.092

Hensatte forpligtelser i alt

591.107

665.092

Kreditinstitutter
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse
Selskabsskat
Anden gæld

0
0
76.942
1.906.273

32.628
674.912
990
1.720.967

Kortfristede gældsforpligtelser

1.983.215

2.429.497

Gældsforpligtelser i alt

1.983.215

2.429.497

Passiver i alt

4.958.118

5.354.620

Egenkapital

Eventualposter m.v.

3

4
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Noter til årsrapporten

1

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

kr.

kr.

4.908.776
750.190
87.933

5.104.005
801.133
102.855

5.746.899

6.007.993

13

14

535.942
-73.985

440.990
-11.662

461.957

429.328

Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat
Årets udskudte skat

3

2016

Personaleomkostninger
Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring

2

2017

Egenkapital
Foreslået udVirksomheds- bytte for regnkapital
skabsåret

4

I alt

Egenkapital 1. januar 2017
Betalt ordinært udbytte
Årets resultat

750.000
0
0

1.510.031
-1.510.031
1.633.796

2.260.031
-1.510.031
1.633.796

Egenkapital 31. december 2017

750.000

1.633.796

2.383.796

Eventualposter m.v.
Selskabet har indgået huslejekontrakter på sædvanlige vilkår. Lejemålene kan opsiges med6
måneders varsel.
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