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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar
- 31. december 2018 for KvalitetsRevision Godkendt Revisionspartnerselskab.
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 2018 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2018.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Næstved, den 15. marts 2019

Direktion

Christian Bjørk Hansen
direktør

Bestyrelse

Lisette Poulsen
formand

Christian Bjørk Hansen

Kristian Gerner Skov-Andersen

Martin Bech Østergaard Jensen
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Den uafhængige revisors reviewerklæring

Til kapitalejerne i KvalitetsRevision Godkendt Revisionspartnerselskab
Vi har udført review af årsregnskabet for KvalitetsRevision Godkendt Revisionspartnerselskab for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
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 review i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi skal udtrykke en konklusion om, hvorvidt vi
er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav.
Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.
Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.
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Den uafhængige revisors reviewerklæring

Konklusion
Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.
december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018
i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Næstved, den 15. marts 2019

Johnny Hansen
Registreret Revisionsanpartsselskab
CVR-nr. 16 93 35 03

Johnny Ejler Hansen
registreret revisor
MNE-nr. mne15516
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Selskabsoplysninger

Selskabet

KvalitetsRevision Godkendt Revisionspartnerselskab
Vestre Kaj 16
4700 Næstved
Telefon:

50802200

Hjemmeside:

www.kvalitetsrevision.dk

CVR-nr.:

36 48 02 54

Regnskabsperiode:
Stiftet:
Regnskabsår:

1. januar - 31. december 2018
2. januar 2015
4. regnskabsår

Hjemsted:

Næstved

Komplementar

KR Komplementar ApS

Bestyrelse

Lisette Poulsen, formand
Christian Bjørk Hansen
Kristian Gerner Skov-Andersen
Martin Bech Østergaard Jensen

Direktion

Christian Bjørk Hansen, direktør

Revisor

Johnny Hansen
Registreret Revisionsanpartsselskab
Bækgårdsvej 14
4700 Næstved
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktivitet består i at drive revisions- og rådgivningsvirksomhed.
Ydelserne omfatter revisions- og erklæringsydelser, assistance med regnskabsudarbejdelse og bogholderi
samt rådgivning inden for økonomi og skat, primært rettet mod mindre- og mellemstore ejerdrevne
virksomheder.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for 2018 udviser et overskud på kr. 316.537, og selskabets balance pr. 31.
december 2018 udviser en egenkapital på kr. 1.587.104.
Selskabskapitalen er forhøjet pr. 1. januar 2018 med 250.000 kr. til i alt 750.000 kr., i forbindelse med at
Martin Bech Østergaard Jensen er indtrådt som partner.
Bruttoresultatet er øget fra 2.248.426 kr. til 4.542.204 kr., svarende til en stigning på 102%, hvilket er
opnået ved en kombination af akkvisitiv og organisk vækst. Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende
og for at være i overensstemmelse med forventningerne.
Der forventes i det kommende regnskabsår en mere moderat vækst.
Virksomhedens videnressourcer, hvis de er af særlig betydning for den fremtidige indtjening
Dygtige, engagerede og glade medarbejdere anser vi som forudsætningen for at drive en moderne og
attraktiv revisions- og rådgivningsvirksomhed.
Vi har et ønske om, at hver enkelt yder sit bedste overfor vores kunder. Vi tror på at dette realiseres ved
en kombination af løbende uddannelse, høj grad af medarbejderinvolvering, en flad organisationsstruktur
samtidig med at arbejdsmiljøet er uformelt og behageligt. Til trods for at vores aktiviteter er
sæsonprægede vil vi til enhver tid tilstræbe, at man som medarbejder har denne rette balance mellem
arbejdsliv og fritid.
I regnskabsåret 2018 har vi fortsat arbejdet på at skabe gode arbejdsvilkår for vores medarbejdere. I den
forbindelse har vi afholdt en række dialogmøder og sociale aktiviteter, ligesom vi har indført visse
personalegoder. Arbejdet med at skabe glade og motiverede medarbejdere samt den bedste arbejdskultur
vil fortsætte i 2019.
I 2018 har KvalitetsRevision i særdeleshed sat fokus på digitaliseringens og automatiseringens fordele.
Vi forventer at revisors opgaver vil ændre sig markant inden for en årrække, hvilket stiller anderledes
krav til revisors kompetencer. Vi forventer fortsat, at de ejerdrevne virksomheder vil have behov for
kompetent økonomisk rådgivning, hvor fokus er på det nære samarbejde. Vi arbejder dog på at gøre vores
rådgivningsydelser endnu mere værdiskabende for vores kunder. Vi har derfor igangsat tests af
forskellige koncepter som vi løbende vil evaluere og videreudvikle i 2019.

5

Ledelsesberetning

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 KvalitetsRevision Godkendt Revisionspartnerselskab for 2018 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 2018 er aflagt i danske kroner.
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 med fradrag af andre eksterne omkostninger.
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Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætning
Indtægter ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at arbejdet udføres, hvorved indtægterne svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Denne metode
anvendes, når de samlede indtægter og omkostninger samt færdiggørelsesgraden på balancedagen kan
skønnes pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele vil tilgå selskabet.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger indgår tillige vederlag til
partnere.
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.
Skat af årets resultat
Selskabet er ikke et selvstændigt skattesubjekt, hvorfor der ikke indregnes skatter. Beskatningen sker hos
de enkelte kapitalejere.

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 10 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

Brugstid
5
år

Restværdi
0%

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre
driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.
Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer
på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere
end den regnskabsmæssige værdi.
Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som
nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelse af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.
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 er værdiforringet.
Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme.
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. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de realiserede timer i forhold til forventede samlede timer på det enkelte igangværende arbejde.
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Anvendt regnskabspraksis

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser.
Nettoaktiver udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor salgsværdien af det udførte arbejde
overstiger acontofaktureringer. Nettoforpligtelser udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor
acontofaktureringer overstiger salgsværdien.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte
transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.
Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret
kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

10

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2018

Note

Bruttofortjeneste

2018

2017

kr.

kr.

4.542.204

2.248.426

-3.884.009
-305.229

-1.725.176
-235.455

Resultat før finansielle poster

352.966

287.795

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

44.514
-80.943

28.765
-117.210

Resultat før skat

316.537

199.350

0

0

316.537

199.350

316.537

199.350

316.537

199.350

Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver

Skat af årets resultat
Årets resultat

1

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
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Balance pr. 31. december 2018

Note

2018

2017

kr.

kr.

Aktiver
Goodwill
Immaterielle anlægsaktiver

2

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

1.395.317

1.047.798

1.395.317

1.047.798

90.717

136.540

Materielle anlægsaktiver

3

90.717

136.540

Deposita

4

25.575

25.575

25.575

25.575

1.511.609

1.209.913

892.531
453.377
154.650
117.311

293.687
406.174
368.896
241.898

Tilgodehavender

1.617.869

1.310.655

Omsætningsaktiver i alt

1.617.869

1.310.655

Aktiver i alt

3.129.478

2.520.568

Finansielle anlægsaktiver
Anlægsaktiver i alt
Tilgodehavender fra tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

5
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Balance pr. 31. december 2018

Note

2018

2017

kr.

kr.

750.000
837.104

500.000
239.817

1.587.104

739.817

375.000

600.000

Passiver
Virksomhedskapital
Overført resultat
Egenkapital

6

Banker
Langfristede gældsforpligtelser

7

375.000

600.000

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser
Banker
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning
Anden gæld

7

225.000
21.177
101.132
4.819
815.246

225.000
427.620
86.068
28.256
413.807

Kortfristede gældsforpligtelser

1.167.374

1.180.751

Gældsforpligtelser i alt

1.542.374

1.780.751

Passiver i alt

3.129.478

2.520.568

Eventualposter mv.
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

8
9
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Noter

1

2017

kr.

kr.

Personaleomkostninger
Lønninger og gager
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

2

2018

3.662.056
205.291
16.662

1.617.214
101.290
6.672

3.884.009

1.725.176

5

3

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill
Kostpris 1. januar 2018
Tilgang i årets løb

1.613.688
581.025

Kostpris 31. december 2018

2.194.713

Af- og nedskrivninger 1. januar 2018
Årets afskrivninger

565.890
233.506

Af- og nedskrivninger 31. december 2018

799.396

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018

1.395.317
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Noter

3

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar
Kostpris 1. januar 2018
Tilgang i årets løb

341.350
25.900

Kostpris 31. december 2018

367.250

Af- og nedskrivninger 1. januar 2018
Årets afskrivninger

204.810
71.723

Af- og nedskrivninger 31. december 2018

276.533

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018

4

90.717

Finansielle anlægsaktiver
Deposita

5

Kostpris 1. januar 2018

25.575

Kostpris 31. december 2018

25.575

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018

25.575

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter udgøres af forudbetalte omkostninger vedrørende forsikringspræmier,
abonnementer mv.
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Noter

6

Egenkapital
Virksomhedskapital
Egenkapital 1. januar 2018
Kapitalforhøjelse
Årets resultat
Overført fra overkurs ved
emission
Egenkapital 31. december
2018

Overkurs ved
emission

Overført
resultat

I alt

500.000
250.000
0

0
280.750
0

239.817
0
316.537

739.817
530.750
316.537

0

-280.750

280.750

0

750.000

0

837.104

1.587.104

Virksomhedskapitalen består af 750.000 aktier à nominelt kr. 1. Ingen aktier er tillagt særlige
rettigheder.
Virksomhedskapitalen har udviklet sig således:
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2018

2017

2016

2015

kr.

kr.

kr.

kr.

Virksomhedskapital 1. januar 2018
Tilgang i året

500.000
250.000

500.000
0

500.000
0

500.000
0

Virksomhedskapital

750.000

500.000

500.000

500.000

Langfristede gældsforpligtelser

Banker

8

Gæld
1. januar 2018

Gæld
31. december
2018

825.000

600.000

225.000

0

825.000

600.000

225.000

0

Afdrag
næste år

Restgæld
efter 5 år

Eventualposter mv.
Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb
Restløbetid i 31 mdr. med en gennemsnitlig ydelse på 2 tkr., i alt 73 tkr.
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Noter

9

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for bankgæld har selskabet givet pant i nuværende og fremtidige erhvervelser af
immaterielle og materielle anlægsaktiver samt tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser på 1.000
tkr. efter reglerne om virksomhedspant (flydende pant). Den regnskabsmæssige værdi af aktiver
omfattet af virksomhedspantet udgør 2.379 tkr. pr. 31/12 2018.
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