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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2018 for Redmark, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet
et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af
re-sultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 15. marts 2019
Direktion

Henrik Glanz
Bestyrelse

Henrik Andersen
Formand

Henrik Sondrup

Henrik Juul Thomsen

Marian Fruergaard
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til aktionærerne i Redmark, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Redmark, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance,
egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler)
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
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.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som
regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:


Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er
højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern
kontrol.



Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.



Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om
de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.



Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal
vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis
sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er
baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.



Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen 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.

Aalborg, den 15. marts 2019

Dansk Revision Randers
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 31 77 85 30

Ole Skouboe

Statsautoriseret revisor
mne32107

Redmark, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab · Årsrapport for 2018

4

Selskabsoplysninger
Selskabet

Redmark, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Hasseris Bymidte 6
9000 Aalborg

Bestyrelse

Telefon:

98183333

Hjemmeside:

www.redmark.dk

CVR-nr.:

29 44 27 89

Regnskabsår:

1. januar - 31. december

Henrik Andersen, Formand
Henrik Sondrup
Henrik Juul Thomsen
Marian Fruergaard

Direktion

Henrik Glanz

Revision

Dansk Revision Randers
Godkendt Revisionspartnerselskab
Tronholmen 5
8960 Randers SØ

Modervirksomhed

Redmark, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab,
Aalborg
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Hovedtal og nøgletal
2018
t.kr.

2017
t.kr.

2016
t.kr.

2015
t.kr.

2014
t.kr.

167.385
133.576
5.956
-72
5.883

161.516
131.404
9.405
-416
8.989

155.341
123.140
8.124
-263
7.861

161.096
130.310
7.672
-512
8.692

140.420
106.667
5.284
-512
4.810

111.768
3.734
33.039

114.251
2.075
41.191

114.958
2.190
41.202

122.147
3.494
38.742

108.626
3.761
28.525

10.789
-2.604
-17.237
-9.051

14.075
-2.145
-12.229
-299

20.551
-2.095
-10.227
8.229

11.906
-16.270
-1.074
-5.438

10.496
-29.661
7.987
-11.178

189

184

188

202

182

79,8
3,6
67,8
29,6
15,9

81,4
5,8
75,9
36,1
21,8

79,3
5,2
73,8
35,8
19,7

80,9
4,8
71,3
31,7
25,8

76,0
3,8
88,5
26,3
16,1

Resultatopgørelse:
Nettoomsætning
Bruttoresultat
Resultat af ordinær primær drift
Finansielle poster, netto
Årets resultat
Balance:
Balancesum
Investeringer i materielle anlægsaktiver
Egenkapital
Pengestrømme:
Driftsaktivitet
Investeringsaktivitet
Finansieringsaktivitet
Pengestrømme i alt
Medarbejdere:
Gennemsnitligt antal heltidsansatte
medarbejdere
Nøgletal i %:
Bruttomargin
Overskudsgrad (EBIT-margin)
Likviditetsgrad
Soliditetsgrad
Egenkapitalforrentning

Beregningen af hoved- og nøgletal følger i al væsentlighed Finansforeningens anbefalinger og afviger
kun på nogle punkter herfra.
Bruttoresultat x 100
Nettoomsætning

Bruttomargin

Overskudsgrad (EBIT-margin)

Likviditetsgrad

Resultat af primær drift (EBIT) x 100
Nettoomsætning
Omsætningsaktiver x 100
Kortfristede gældsforpligtelser
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Hovedtal og nøgletal
Egenkapital ultimo x 100
Aktiver i alt ultimo

Soliditetsgrad

Egenkapitalforrentning

Årets resultat x 100
Gennemsnitlig egenkapital
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Ledelsesberetning
Redmark har i 2018 realiseret en tilfredsstillende omsætningsvækst. Den positive udvikling fra 2017 er
således fortsat i 2018.
Også i 2018 har Redmark oplevet en stor tilgang af nye kunder. Væksten skal ses på baggrund af et
fortsat stigende fokus på kundeservice og kundefastholdelse. Strategien og branchens bedste kundeservice er væsentlig i den fortsatte vækst på et marked, der er præget af hård konkurrence både på
ydelser og på pris.
Redmarks fokus har også i 2018 været koncentreret omkring den ejerledede virksomhed samt særlige
brancher i SMV segmentet. Et stærkt branchefokus har medvirket til stigende vækst både med nye kunder, men også et stigende antal rådgivningsopgaver. Redmark yder rådgivning og assistance inden for
en række forskellige områder, herunder skat og afgifter, køb og salg af virksomhed, salgsudvikling samt
regnskabsmæssig assistance til en række større danske og internationale koncerner.
Fastholdelse og udvikling af en stærk rådgivnings og salgskultur skal skabe grundlag for en fortsat vækst
i de kommende år, hvor digitalisering og RPA vil effektivisere en del af revisors traditionelle arbejdsopgaver.
Som en naturlig konsekvens heraf, har Redmark i 2018 styrket organisationen og foretaget investeringer indenfor digitalisering og RPA. Dette betyder, at en række arbejdsprocesser ved årsskiftet
2018-2019 er løst via RPA. Denne udvikling fortsætter i 2019. Investeringerne har i 2018 øget Redmarks
omkostninger, men disse investeringer er afgørende i den stigende konkurrence.
Redmark yder, i samarbejde med en andre revisionsfirmaer, regnskabsmæssig og skattemæssig
assistance til en række internationale koncerner. I takt med skærpede krav omkring uafhængighed, vil
omsætningen på dette område stige i de kommende år.
Redmark har i 2018 oplevet en væsentlig stigning i omsætningen på skatte- og afgiftsområde. Som en
naturlig konsekvens er afdelingen styrket med yderligere kompetencer. Dette er fortsat i 2019, og det
er forventningen, at den positive udvikling vil fortsætte.
Konsolidering i branchen
Der sker en fortsat konsolidering i revisor og rådgivningsbranchen. Det er Redmarks forventning, at ikke
mindst digitalisering og RPA vil skubbe på udviklingen omkring konsolidering i branchen herunder
primært omkring mindre og mellemstore revisionsfirmaer.
Redmark har et solidt udgangspunkt med veletablerede kontorer i København, Aarhus og Aalborg, hvor
200 engagerede medarbejdere og en bred kundeportefølje skaber et godt udgangspunkt for en fortsat
stabil udvikling. Redmark har en målsætning om at deltage i den konsolidering, der sker i markedet.
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Ledelsesberetning
Kompetenceudvikling
Medarbejderne er Redmarks klart væsentligste og vigtigste aktiv. Der udarbejdes løbende individuelle
karriereplaner for medarbejdere. Dette kombineret med en tæt dialog samt intern og ekstern
uddannelse, skal sikre løbende udvikling af kompetencer. De løbende medarbejdertilfredshedsanalyser
viser, at dette fokus er det rigtige.
Resultatet af dette arbejdes ses ved, at Redmark kan tiltrække de nødvendige medarbejdere og
kompetencer i et konkurrencepræget marked.
Selskabets væsentligste aktiviteter
Hovedaktiviteten er at drive revisions- og rådgivningsvirksomhed i Danmark.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Redmark realiserede et tilfredsstillende resultat på kr. 6 mio. i 2018. Resultatet ligger på niveau med det
budgetterede. Ved bedømmelse af resultatet, skal der henses til, at der er udgiftsført løn og tantieme til
partnere og ejerkreds.
Omsætningen var kr. 167 mio., hvilket er en forbedring på kr. 6 mio. set i forhold til 2017. Fremgangen
svarer til 4 %, hvilket set i lyset af konkurrencesituationen, er tilfredsstillende.
Redmark har i 2018 gennemsnitligt beskæftiget 189 medarbejdere, hvoraf 31 er partnere.
Virksomheden har en egenkapital på kr. 33 mio. Der er i regnskabsåret udloddet kr. 7,2 mio. i acontoudbytte.
Usikkerhed ved indregning og måling
Der er ikke konstateret særlige usikkerheder ved indregning og måling. Udover det under anvendt
regnskabspraksis beskrevne, er der ikke væsentlige regnskabsmæssige skøn eller vurderinger.
Den forventede udvikling
Evnen til at tiltrække og fastholde medarbejdere er en grundlæggende forudsætning for fortsat
udvikling af virksomheden. Der vil blive foretaget de nødvendige investeringer for at sikre, at Redmark
kan imødekomme fremtidige forventninger.
Der er fortsat et stærkt fokus på styrkelse af rådgivnings og salgskulturen baseret på stærke
kompetencer og en innovativ kultur, herunder omkring digitalisering og brancher.
Vi har i 2018 iværksat en række initiativer med det formål, at blive endnu bedre til kundeservice,
herunder bistå vores kunder i udvikling af deres virksomhed. Den proaktive og målrettede rådgivning er
grundlaget for god kundebetjening og tillidsfuldt samarbejde, der skaber merværdi for vores kunder.
Samlet set forventes organisk vækst i 2019 på niveau med den, der er realiseret de foregående to år.
Der forventes i 2019 et resultat, der mindst ligger på niveau med det i 2018 realiserede.
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Ledelsesberetning
Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Der har ikke været efterfølgende begivenheder af betydning for årsregnskabet.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
2018
kr.

2017
t.kr.

Nettoomsætning
Andre driftsindtægter
Andre eksterne omkostninger

167.385.017
36.959
-33.846.011

161.516
0
-30.112

Bruttoresultat

133.575.965

131.404

Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle
anlægsaktiver
Andre driftsomkostninger

-121.423.729

-115.453

-6.196.484
0

-6.539
-7

5.955.752

9.405

520.662
-592.929

205
-621

5.883.485

8.989

Note

1

Driftsresultat

2

Andre finansielle indtægter
Øvrige finansielle omkostninger

3

Årets resultat

Redmark, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab · Årsrapport for 2018

11

Balance 31. december
Aktiver
2018
kr.

2017
t.kr.

Goodwill

55.071.623

59.885

Immaterielle anlægsaktiver i alt

55.071.623

59.885

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler

5.925.819
942.993

4.785
1.126

Materielle anlægsaktiver i alt

6.868.812

5.911

Deposita

3.945.766

3.886

Finansielle anlægsaktiver i alt

3.945.766

3.886

65.886.201

69.682

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

24.244.733
19.175.848
877.668
1.463.655

23.842
19.200
535
970

Tilgodehavender i alt

45.761.904

44.547

Likvide beholdninger

119.867

22

45.881.771

44.569

111.767.972

114.251

Note

Anlægsaktiver
4

5
6

7

Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver

8
9

Omsætningsaktiver i alt
Aktiver i alt
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Balance 31. december
Passiver
2018
kr.

2017
t.kr.

1.235.000
31.803.778
0

1.170
28.321
11.700

33.038.778

41.191

Gæld til pengeinstitutter
Anden gæld

11.008.915
21.947

14.274
34

Langfristede gældsforpligtelser i alt

11.030.862

14.308

11 Kortfristet del af langfristet gæld
Gæld til pengeinstitutter
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Anden gæld

3.267.000
23.834.644
2.898.090
1.174.055
36.524.543

3.267
14.686
2.310
1.098
37.391

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

67.698.332

58.752

Gældsforpligtelser i alt

78.729.194

73.060

111.767.972

114.251

Note

Egenkapital
10 Virksomhedskapital
Overført resultat
Foreslået udbytte for regnskabsåret
Egenkapital i alt

Gældsforpligtelser

Passiver i alt

12 Eventualposter
13 Nærtstående parter
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Egenkapitalopgørelse
Virksomhedskapi- Overkurs ved emistal
sion
kr.
kr.

Overført resultat
kr.

Foreslået udbytte
for regnskabsåret
kr.

I alt
kr.

Egenkapital 1. januar
2018

1.170.000

0

28.320.693

11.700.000

41.190.693

65.000

4.799.600

0

0

4.864.600

0

0

0

-11.700.000

-11.700.000

0

0

-1.316.515

0

-1.316.515

0

0

7.200.000

0

7.200.000

0

0

-7.200.000

0

-7.200.000

0

-4.799.600

4.799.600

0

0

1.235.000

0

31.803.778

0

33.038.778

Kontant
kapitaludvidelse
Udloddet udbytte
Årets overførte
overskud eller
underskud
Ekstraordinært udbytte
vedtaget i
regnskabsåret
Udloddet
ekstraordinært udbytte
vedtaget i
regnskabsåret
Overkurs ovf. til
overført resultat
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Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december
2018
kr.

2017
t.kr.

5.883.485
6.472.762
-1.494.710

8.989
7.203
-1.700

10.861.537

14.492

520.662
-592.929

205
-622

Pengestrømme fra driftsaktivitet

10.789.270

14.075

Køb af immaterielle anlægsaktiver
Salg af immaterielle anlægsaktiver
Køb af materielle anlægsaktiver
Salg af materielle anlægsaktiver
Køb af finansielle anlægsaktiver

0
9.480
-3.734.178
1.180.197
-59.112

-51
0
-2.075
0
-19

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

-2.603.613

-2.145

Afdrag på langfristet gæld
Afvikling/ etablering af lån hos tilknyttede virksomheder
Kontant kapitalforhøjelse
Betalt udbytte

-3.277.498
76.154
4.864.600
-18.900.000

-3.203
-26
0
-9.000

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

-17.236.744

-12.229

-9.051.087

-299

Likvider 1. januar 2018

-14.663.690

-14.365

Likvider 31. december 2018

-23.714.777

-14.664

Likvide beholdninger
Kortfristet gæld til pengeinstitutter

119.867
-23.834.644

22
-14.686

Likvider 31. december 2018

-23.714.777

-14.664

Note

Årets resultat
14 Reguleringer
15 Ændring i driftskapital
Pengestrømme fra drift før finansielle poster
Renteindbetalinger og lignende
Renteudbetalinger og lignende

Ændring i likvider

Likvider
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Noter

1.

2018
kr.

2017
t.kr.

114.279.722
5.970.751
1.173.256
0

109.078
5.326
1.049
0

121.423.729

115.453

189

184

21.266
571.663

21
600

592.929

621

Ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret
Udbytte for regnskabsåret
Overføres til overført resultat
Disponeret fra overført resultat

7.200.000
0
0
-1.316.515

0
11.700
0
-2.711

Disponeret i alt

5.883.485

8.989

Personaleomkostninger
Lønninger og gager
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Personaleomkostninger i øvrigt

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

2.

Øvrige finansielle omkostninger
Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder
Andre finansielle omkostninger

3.

Forslag til resultatdisponering
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Noter

4.

31/12 2018
kr.

31/12 2017
t.kr.

Kostpris 1. januar 2018
Tilgang i årets løb

96.096.156
0

96.045
51

Kostpris 31. december 2018

96.096.156

96.096

Af- og nedskrivninger 1. januar 2018
Årets afskrivninger

-36.210.724
-4.813.809

-31.398
-4.813

Af- og nedskrivninger 31. december 2018

-41.024.533

-36.211

55.071.623

59.885

Kostpris 1. januar 2018
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb

19.099.462
3.687.509
-1.510.149

17.309
1.790
0

Kostpris 31. december 2018

21.276.822

19.099

Af- og nedskrivninger 1. januar 2018
Årets afskrivninger
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver

-14.314.281
-1.394.153
357.431

-12.541
-1.773
0

Af- og nedskrivninger 31. december 2018

-15.351.003

-14.314

5.925.819

4.785

Goodwill

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018

5.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018
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Noter

6.

31/12 2018
kr.

31/12 2017
t.kr.

Kostpris 1. januar 2018
Tilgang i årets løb

1.798.244
46.669

1.513
285

Kostpris 31. december 2018

1.844.913

1.798

Af- og nedskrivninger 1. januar 2018
Årets afskrivninger

-672.428
-229.492

-472
-200

Af- og nedskrivninger 31. december 2018

-901.920

-672

942.993

1.126

Kostpris 1. januar 2018
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb

3.886.654
63.398
-4.286

3.867
19
0

Kostpris 31. december 2018

3.945.766

3.886

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018

3.945.766

3.886

Indretning af lejede lokaler

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018

7.

Deposita
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Noter

8.

9.

31/12 2018
kr.

31/12 2017
t.kr.

Salgsværdi af igangværende produktion
Modtagne acontobetalinger

44.278.068
-25.102.220

44.402
-25.202

Igangværende arbejder for fremmed regning, netto

19.175.848

19.200

Igangværende arbejder for fremmed regning

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposterne omfatter
abonnementer, sponsorater, licenser m.v.

10.

periodiserede

omkostninger

til

forsikringer,

Virksomhedskapital
Selskabskapitalen består af 36 kommanditaktier á kr. 32.500 og 1 kommanditaktie á kr. 65.000.
Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

11.

Kortfristet del af
langfristet gæld

Gæld til pengeinstitutter
Anden gæld

Afdrag
første år
kr.

Restgæld
efter 5 år
kr.

Gæld i alt
31/12 2018
kr.

Gæld i alt
31/12 2017
t.kr.

3.250.000
17.000

3.994.000
0

14.258.914
38.947

17.524
17

3.267.000

3.994.000

14.297.861

17.541
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Noter
12.

Eventualposter
Eventualforpligtelser
Selskabet har indgået huslejekontrakter med uopsigelighed frem til 2020 og 2024. Minimumsforpligtelsen andrager kr. 25,9 mio. Heraf forfalder tkr. 9.152 indenfor 1 år og tkr. 2.175 efter 5 år.
Selskabet har indgået leverandørkontrakter med 36 måneders uopsigelighed med minimumsforpligtigelse på 4,5 mio. kr. Heraf forfalder tkr. 1.512 indenfor 1 år og tk. 0 efter 5 år.
Selskabet har indgået operationelle leasingkontrakter vedrørende 6 personbiler. Leasingkontrakterne har en restløbetid på mellem 2 og 33 måneder. Den samlede forpligtelse andrager tkr. 855,
hvoraf tkr. 550 forfalder indenfor 1 år og tkr. 0 efter 5 år.

13.

Nærtstående parter
Bestemmende indflydelse
Redmark,
Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab, Aalborg
Komplementar med bestemmende indflydelse
Redmark, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab indgår
som dattervirksomhed i koncernregnskabet for Redmark,
Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab
Transaktioner
Alle væsentlige transaktioner med nærtstående parter er indgået på normale markedsvilkår.

14.

2017
t.kr.

6.437.454
-36.959
-520.662
592.929

6.787
0
-205
621

6.472.762

7.203

-1.214.289
-280.421

-3.939
2.239

-1.494.710

-1.700

Reguleringer
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle
anlægsaktiver
Avance ved afhændelse af anlægsaktiver
Andre finansielle indtægter
Øvrige finansielle omkostninger

15.

2018
kr.

Ændring i driftskapital
Ændring i tilgodehavender
Ændring i leverandørgæld og anden gæld
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Redmark, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for en mellemstor klasse C-virksomhed.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger,
herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at produktionen udføres, hvorved
nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden).
Andre driftsindtægter og driftsomkostninger
Andre driftsindtægter og driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold
til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på
debitorer og operationelle leasingomkostninger.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
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Anvendt regnskabspraksis
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsakti
ver.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og
kurstab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser
samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger
indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat af årets resultat
Der er ikke beregnet og afsat skat af årets resultat og udskudt skat, idet revisionspartnerselskabet er
skattetransparent, hvorfor skat beregnes og opkræves hos de respektive deltagere i revisionspartnerselskabet.

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives
lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er fastsat under hensynstagen til de forventede
fremtidige nettoindtægter fra den virksomhed eller aktivitet som goodwill er knyttet til samt
branchekutyme. Den økonomsike brugstid er vurderet til 20 år.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immatrielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem
salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre
driftsomkostninger.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivnin
ger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.
Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadret
tet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
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Anvendt regnskabspraksis
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugstiden
på de enkelte bestanddele er forskellig.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider
og restværdier:

Indretning af lejede lokaler
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Brugstid
6-10 år
1-10 år

Restværdi
0%
0%

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste
eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.
Leasingkontrakter
Leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og
øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasingaftaler og lejeaftaler oplyses under eventualposter.
Finansielle anlægsaktiver
Under finansielle anlægsaktiver er indregnet deposita vedrørende lejemål. Deposita måles til kostpris
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde fratrukket
acontofaktureringer og forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrøren
de efterfølgende regnskabsår.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.
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Anvendt regnskabspraksis
Egenkapital
Udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling
(deklarationstidspunktet).
Gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til
amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsakti-vitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse
og afslutning.
Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises separat under pengestrømme fra investeringsaktivitet. I pengestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme vedrørende købte virksomheder fra anskaffelsestidspunktet, og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder indregnes frem til salgstidspunktet.
Pengestrømme fra driftsaktivitet
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter,
ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat.
Pengestrømme fra investeringsaktivitet
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomhe
der og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabskapital og omkostninger forbundet hermed. Herudover omfatter pengestrømmene optagelse af
lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.
Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet gæld til pengeinstitutter samt kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og som kun er forbundet med ubetydelig risiko for værdiændringer.
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