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Sund
økonomi
Man siger, at et æble om dagen holder lægen væk,
og så er det tilmed sundt. I Redmark kan vi give din
virksomhed et økonomisk sundhedstjek
og sikre, at jeres form er optimal.
Fysioterapibranchen præges af samfunds- og holdningsmæssige ændringer, som giver udfordringer på
godt og ondt. I de seneste år har højere kvalitet og
forbedret service været nøgleordene for branchen.
Den øgede konkurrence og finanskrisen – som desværre ser ud til at strække sig mange år fremover
– samt det faktum, at der forestår generationsskifter,
giver også mange udfordringer for branchen. Derfor
er det vigtigere end nogensinde at bruge en revisor
med branchekendskab.
Her kan Redmark hjælpe dig. Som en aktiv samarbejdspartner i sundhedssektoren, betjener vi en stor
andel af de praktiserende fysioterapeuter. Med specialister der næsten udelukkende beskæftiger sig
med virksomheder indenfor sundshedsydelser, har
vi et indgående kendskab til de forhold, der påvirker
din klink. Herudover kan det nævnes, at vi har været undervisere i en årrække på branchens praksis
certifikationskurser ligesom vi afholder generationsskiftekurser.

Som kunde i Redmark kan du forvente, at vi arbejder målrettet for at skabe merværdi og vækst i din
virksomhed. Vi står klar med assistance og specifik
rådgivning inden for fysioterapibranchen og kan bl.a.
hjælpe dig med:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Køb og salg af praksis, herunder klinikvurdering
Opstart, herunder driftsbudget
Finansiering
Bogføring og it
Regnskab og budgettering
Skattemæssig rådgivning
Stiftelse af selskaber, herunder holdingselskab
Generationsskifte
Skræddersyede kurser for sekretærer, klinikejere og -lejere

I Redmark stiller vi skarpt på din økonomi, så du kan
koncentrere dig om de forhold, der betyder noget for dig.
Vi tilbyder en fast honoraraftale for udarbejdelse af
årsrapport med tilhørende skattemæssige opgørelser, herunder eventuelt personligt regnskab.

Hos Redmark
er vi gode til tal,
men det er dig
som tæller
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.
Hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan Redmark kan hjælpe din virksomhed,
så kontakt vores primære kontaktpersoner:
Aalborg

Aalborg

København

København

Jens
Nørgaard

Gitte
Krogh

Anders ScheldeMollerup Funder

Linda
Manniche Vixø

Statsautoriseret revisor

Revisor

Statsautoriseret revisor

Senior revisor, cand.merc.aud.

Tlf.
+45 41 86 57 34
E-mail jno@redmark.dk

Tlf.
+45 41 86 57 30
E-mail gl@redmark.dk

Tlf.
+45 41 96 58 40
E-mail amo@redmark.dk

Tlf.
+45 41 96 58 36
E-mail		lmv@redmark.dk

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

