Nøglen til
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Nøglen til
det letlæste
regnskab

I Redmark har vi specialiseret os i revision, regnskabsudarbejdelse
og rådgivning for andelsbolig- og ejerforeninger mv. Vi har samtidig
en tæt kontakt til administratorer, advokater, penge- og realkreditinstitutter til gavn for vores kunder.
Derfor har mere end 500 af landets andelsbolig- og ejerforeninger
mv. valgt Redmark som revisor for netop deres forening. Foreningerne er såvel små som store foreninger med mellem 3-800 andelshavere/ejere.
Til disse foreninger leverer vi ikke udelukkende revision og regnskabsudarbejdelse men også rådgivning af forskellig art.
Således deltager vi ofte i budgetmøder og generalforsamlinger, hvor
vi foretager en forståelig gennemgang af de udarbejdede regnskaber
og budgetter, herunder specielt de forhold, der gør sig gældende omkring beregningen af foreningens andelskrone.
Vi tilstræber, at det regnskab vi udarbejder, er så overskueligt og forståeligt, at den enkelte andelshaver ikke nødvendigvis skal have særlig regnskabsindsigt for at forstå de økonomiske forhold i foreningen.

De seneste års turbulente situation på boligmarkedet
stiller for alvor krav til foreningens bestyrelse og de rådgivere, som skal varetage foreningens interesser bedst
muligt.
Erhvervsstyrelsen udsendte i januar 2015 en ny vejledning i regnskabsaflæggelse for at fremme større ensartethed i regnskaberne. Vi har indarbejdet de relevante
dele af disse forslag i vores regn skab, så andelshavere
og købere af andelsboliger nemmere kan sammenligne
forskellige regnskaber.
Vores regnskaber lever således op til intentionerne bag
Erhvervsstyrelsens vejledning og gældende lovkrav,
men tilpasset til hver enkelt forenings behov.
Vi har gennem de seneste år systematiseret og effektiviseret vores arbejdsgange, så vi kan levere kvalitetsregnskaber til konkurrencedygtige priser.
Vi kan således assistere med:
• Revision og opstilling af årsrapport med regnskab
• Beregning af andelskronens værdi samt
specifikation af de enkelte andeles værdi
• Udfærdigelse af revisionsprotokol
• Opgørelse af foreningens skattepligtige indkomst
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•

Budget for det kommende år
Indberetning af skat
Nøgleoplysninger
Opgørelser til Grundejernes Investeringsfond
Opgørelse af ejendomsavancebeskatning ved
salg af sidste lejemål
Revision af byggeregnskab
Deltagelse i generalforsamling
Deltagelse i budgetmøder mv.

Ejerlejlighedsforeninger og gårdlaug m.v.

Vi har stor erfaring i revision og opstilling af regnskaber
til ejerlejlighedsforeninger og gårdlaug.
Her kan vi assistere med:
• Revision og opstilling af årsrapport med regnskab
• Udfærdigelse af revisonsprotokol
• Budget for det kommende år
• Specifikation af ejernes mellemværende
med foreningen
• Deltagelse i generalforsamling
• Deltagelse i budgetmøder mv.

Skal vi være jeres nye revisor?
Kontakt os for et uforpligtende tilbud.

Geertje Engelholm
Afd. leder, Revisor

Jørn Munch
Statsautoriseret revisor

Peter Oxlund Schmidt
Senior revisor, HD(R)

Direkte tlf.: 41 96 58 62
E-mail: gen@redmark.dk

Direkte tlf.: 41 96 58 63
E-mail: jmu@redmark.dk

Direkte tlf.: 41 96 58 55
E-mail: pos@redmark.dk

Julie Kleinschmidt
Revisor

Lisa Juhl Hansen
Revisor

Michelle Schamaitat
Revisor

Direkte tlf.: 41 96 58 67
E-mail: jkl@redmark.dk

Direkte tlf.: 41 96 58 64
E-mail: ljh@redmark.dk

Direkte tlf.: 41 96 58 17
E-mail: msc@redmark.dk

Louise Olsen
Revisor

Nikolaj Petersen
Revisor

Direkte tlf.: 41 96 58 35
E-mail: lou@redmark.dk

Direkte tlf.: 41 96 58 60
E-mail: npe@redmark.dk

Om Redmark Som Danmarks 7. største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed. Vi er landsdækkende og har kontorer i Aalborg, Aarhus og København. Mere end 230 medarbejdere arbejder hver dag på at skabe værdi for vores kunder. Det er Redmarks ambition at markere sig som dem, der tilbyder den bedste
rådgivning – baseret på stærke faglige og forretningsmæssige kompetencer. Vi vil være markante. Gøre en forskel for vores
kunder. Efterlade et tydeligt aftryk. Som dem, der kombinerer topkvalificeret økonomisk rådgivning med menneskelighed og
nærvær. Vi vil være lige så kompetente som de største og lige så nærværende som de mindste. Vores kernekompetencer er
revision, regnskab, rådgivning, skat og moms. Blandt vores varemærker er et engagement ud over det sædvanlige. For os er
du ikke blot et nummer i rækken. Som kunde hos Redmark har du krav på den bedste løsning hver gang.

Følg Redmark på

redmark.dk

Aalborg
Hasseris Bymidte 6
DK-9000 Aalborg
Tlf. +45 98 18 33 33
aalborg@redmark.dk

Aarhus
Sommervej 31C
DK-8210 Aarhus V
Tlf. +45 86 13 31 00
aarhus@redmark.dk

København
Dirch Passers Allé 76
DK-2000 Frederiksberg
Tlf. +45 39 16 36 36
copenhagen@redmark.dk

