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Hos Redmark
er vi gode
til tal...
Revisionsvirksomhedens ledelsesstruktur
I henhold til Lov om godkendte revisorer og
revisionsvirksomheder § 27 afgives herved
rapport om gennemsigtighed for Redmark
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab for
2015. Rapporten er godkendt af selskabets
bestyrelse den 30. marts 2016.
Revisionsvirksomhedens juridiske struktur
Redmark er organiseret som et partnerselskab. Redmark Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab er komplementar for selskabet.
Kommanditaktierne i Redmark Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab ejes direkte og personligt eller indirekte via holdingselskaber af 18 statsautoriserede revisorer med lige store andele. De 18
statsautoriserede revisorer har titel af partnere og er
fuldtidsbeskæftigede i Redmark.
Aktierne i komplementarselskabet ejes af de samme
18 statsautoriserede revisorer som ejer kommanditaktierne i Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
For en nærmere beskrivelse af Redmarks vision,
mission og værdier henvises til Redmarks årsrapport eller hjemmeside.

2

REDMARK GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2015

På selskabets generalforsamling afgiver ejerne deres stemmer og udøver derigennem indflydelse på
selskabets ledelse. Denne indflydelse omfatter eksempelvis valg af bestyrelse, valg af revisor, udformning af vedtægter og godkendelse af årsregnskabet.
Ejerne indbyrdes forhold er reguleret i en ejeraftale.
Den af ejerne valgte bestyrelse ansætter selskabets
direktør. Ansvarets- og arbejdsfordelingen mellem
direktion og bestyrelse følger selskabslovens regler
samt de retningslinjer, der er fastlagt i forretningsordenen for bestyrelsen.
Udover de 18 ejere har bestyrelsen udnævnt en række statsautoriserede revisorer til partnere. Der er
ikke i det daglige arbejde forskel på de rettigheder
og pligter, som partnere og ejere har.
Redmark har følgende ledelse:
Bestyrelse:
Henrik Andersen, formand
Arne Larsen
Henrik J. Thomsen
Lars Christensen
Direktion:
Henrik Glanz

...men det
er dig
der tæller
Selskabet er organiseret med fællesafdelinger, omfattende HR, salg og markedsføring, IT og administration. Fællesafdelingerne ledes af en afdelingsleder, der refererer direkte til selskabets direktion.
På selskabets tre kontorsteder er udnævnt en kontorleder, der forestår den overordnede og daglige
ledelse af kontorstedet i samarbejdet med direktionen. Ledelsen og udviklingen af kontorstedet sker på
grundlag af en af bestyrelsen godkendt forretningsplan for det enkelte kontorsted.
Selskabets ledergruppe består af direktion, kontorledere og ledere af fællesafdelingerne.
Selskabets medarbejdere, har titel af revisorer og
rådgivere, er organiseret i en række revisions- og
rådgivningsafdelinger. På de enkelte kontorsteder er
disse opdelt i revisionsgrupper/teams. Der er 10 revisionsgrupper/team bestående af fra 8 til omkring
30 medarbejdere. Ledelsen af de enkelte revisionsgrupper/teams gennemføres af 3-5 statsautoriserede revisorer, der typisk er partnere i selskabet.

Redmark er medlem af RevisorGruppen Danmark,
der er et dansk netværk af statsautoriserede revisionsvirksomheder.
RevisorGruppen Danmark omfatter 23 revisionsvirksomheder i Danmark, Grønland og Færøerne. Der beskæftiges 260 statsautoriserede revisorer og 1.600
medarbejdere i netværket.
Denne struktur medfører, at de enkelte medlemmer
af RevisorGruppen Danmark er selvstændige juridiske enheder, der ikke hæfter for hinanden eller har
ansvaret for hinandens arbejde og forpligtelser. Medlemsvirksomhederne har således bevaret sin fulde
suverænitet.
RevisorGruppen Danmark varetager opgaver, der
praktisk kan løses i fællesskab. Dette gælder blandt
andet:
•

Intern kvalitetskontrol, hvor sekretariatet årligt
udfører efterfølgende kvalitetskontrol af den enkelte statsautoriserede revisors arbejde

Beskrivelse af netværk og revisionsvirksomhedens retlige og strukturelle aftaler med
netværket

•

Uddannelse og efteruddannelse af medarbejdere på alle niveauer i medlemsfirmaerne

Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
er medlem af MGI, som er et verdensomspændende
revisions- og konsulentsamarbejde. Netværket er repræsenteret i 76 lande verden over og beskæftiger
mere end 4.900 medarbejdere, fordelt på 260 kontorer. Hovedkontoret ligger i London.

•

Udarbejdelse og vedligeholdelse af processer og
værktøjer til brug for revision, gennemgang og
andet arbejde i medlemsfirmaerne

•

Udarbejdelse af opdaterede modeller for regnskaber og andre produkter

MGI ejer ikke kapitalandele i og øver ikke indflydelse
i Redmark, statsautoriseret revisionspartnerselskab.
Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig
juridisk enhed.

•

Informationer til brug for kunder og medarbejdere.

Medlemsfirmaerne i MGI har siden 1947 specialiseret sig i regnskabs-, revisions- og konsulentydelser
til et internationalt klientel. Redmark, statsautoriseret revisionspartnerselskab kan dermed også tilbyde
sine kunder kvalificeret assistance i forbindelse med
deres internationale forretninger og aktiviteter.

RevisorGruppen Danmark ledes af en bestyrelse og
en direktion. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling, hvor hver medlemsvirksomhed har én
stemme. Redmark er repræsenteret i RevisorGruppen Danmarks bestyrelse.
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Redmark – Vi står...
Oplysninger om grundlaget
for partnernes vederlag

•

Hvert år gennemgås et antal løste opgaver af
RevisorGruppen Danmark for at kontrollere,
om kvalitetsstyringssystemet er overholdt, og
for at sikre, at de afgivne erklæringer er korrekte

•

Hvert tredje år gennemgår det offentlige Revisortilsyn på samme måde det udførte arbejde

•

Ved alle offentligt interessante kunder og ved
opgaver med særlig risiko gennemgås det udførte arbejde inden afgivelse af erklæring af en
kvalitetssikringspartner, der ikke har deltaget i
udførelsen af det pågældende arbejde og ikke
er tilknyttet kunden.

Ved fastlæggelse af partnernes vederlag tages der
hensyn til flere forskellige elementer.
Partnernes vederlag er opdelt i en fast gage og et
variabelt vederlag, der afhænger af dels selskabets realiserede økonomiske resultat og dels den
enkelte partners arbejdsindsats kombineret med
en række andre målepunkter herunder partnerens
engagement såvel internt som eksternt. Det variable vederlag fastlægges af direktion og bestyrelse.
De partnere, som er ejere, får desuden en forholdsmæssig andel af konsolideringen i Redmark.

Beskrivelse af virksomhedens interne
kvalitetsstyringssystem, herunder
angivelse af politikkerne for henholdsvis
uafhængighed og efteruddannelse
Redmark er lige som alle andre revisionsvirksomheder underlagt bestemmelser i lovgivning, etiske
regler og internationale revisionsstandarder, som
ubetinget skal følges.
Redmarks ledelse har ansvaret for, at der stedse
findes et opdateret kvalitetsstyringssystem, og at
dette system efterleves i praksis ved løsningen af
alle arbejdsopgaver.
Den enkelte partner har ansvaret for at anvende
kvalitetsstyringssystemet – og alle medarbejdere i
revisionsvirksomheden har ansvar for at informere
om fundne fejl og uhensigtsmæssigheder i kvalitetsstyringssystemet.
Hele kvalitetsstyringssystemet gennemgås og vurderes én gang årligt i samarbejde med RevisorGruppen Danmarks sekretariat.
Kvalitetsstyringen sker under hele
arbejdsprocessen:
• Gennem instruktion og tilsyn lige fra planlægning til konklusion påser partneren og erfarne
medarbejdere, at opgaven løses i overensstemmelse med de fastlagte normer og standarder
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Redmark kræver, at overholdelsen af lovgivningens
etiske regler og interne regler om uafhængighed
altid skal dokumenteres. Denne dokumentation
gennemgås som et led af den efterfølgende kvalitetskontrol. Udover dokumentation af uafhængighed vedrørende den enkelte opgave erklærer
samtlige medarbejdere sig én gang årligt til revisionsvirksomhedens ledelse omkring kendskab til og
overholdelse af reglerne om uafhængighed.
Lovgivningens regler om rotation hvert 7. år af partnere der forestår revision af offentligt interessante
virksomheder påses overholdt kunde for kunde.
Herudover påses det gennem adgang til en database i RevisorGruppen Danmark, at der ikke løses opgaver, der som følge af deltagelse i dette netværk
ikke vil kunne løses uden at overtræde reglerne om
uafhængighed.
Alle medarbejdere i Redmark deltager i løbende
undervisning og efteruddannelse. For statsautoriserede og registrerede revisorer sikres det, at disse
altid overholder lovgivningens krav til efteruddannelse. Dette krav er for tiden 120 timer over en treårsperiode.

...til regnskab
Seneste kvalitetskontrol fra Revisortilsynet
Redmark blev senest kontrolleret af det offentlige
Revisortilsyn i efteråret 2012. Resultatet af kvalitetskontrollen var en godkendelse af kvalitetsstyringssystemet uden kritiske bemærkninger.
Redmark er omfattet af revisorlovens § 29 stk. 3 og
offentlig kvalitetskontrol udføres med højest 3 års
mellemrum.
Redmark blev i 2015 udtaget til kontrol. Kontrollen blev påbegyndt i oktober 2015 og forventes afsluttet i april/maj 2016. Der foreligger endnu ikke
nogen konklusion på kontrollen, der efter bestyrelsens opfattelse er forløbet tilfredsstillende.

Regnskabsoplysninger, der viser
revisionsvirksomhedens størrelse,
herunder samlet omsætning fordelt på
honorarer for revision af regnskaber,
honorarer for andre erklæringsopgaver
med sikkerhed, skatterådgivning og andre
ydelser
Redmark har i 2015 haft en omsætning på tkr.
161.094. Omsætningen kan opdeles på følgende
hovedområder:
Ydelse

2015

Revision af regnskaber

42.100

Andre erklæringsopgaver med sikkerhed

25.700

Skatterådgivning

13.400

Andre ydelser

79.900

Samlet omsætning

161.100

Det er ikke muligt at foretage en nøjagtig opdeling
af den samlede omsætning på de ovenstående fire
kategorier.

Offentligt interessante virksomheder,
for hvilke revisionsvirksomheden
i regnskabsåret 2015 har udført
erklæringsopgaver med sikkerhed
Redmark har i det forløbne regnskabsår løst opgaver for følgende kunder, der i henhold til revisorloven er offentligt interessante:

Statslige og kommunale selskaber:
• Aalborg Lufthavn a.m.b.a.
Børsnoterede kunder:
• Jutlander Bank A/S (Redmark er fratrådt på
generalforsamlingen den 11. marts 2015)
Kunder, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet:
• Forsikringsselskabet Himmerland G/S
• Læsø Brandforsikring G/S
• Concordia Forsikring A/S
• Landinspektørernes Gensidige
Erhvervsansvarsforsikring G/S

Erklæring fra revisionsvirksomhedens
øverste ansvarlige ledelse om, at
kvalitetsstyringssystemet fungerer
effektivt og uafhængighedspolitikken
overholdes
Bestyrelsen har gennemgået Redmarks kvalitetsstyringssystem herunder foreliggende kontroller
og procedurer. Bestyrelsen har ligeledes foretaget
en gennemgang af den i efteråret 2015 foretagne
interne kvalitetskontrol. Det er bestyrelsens og direktionens opfattelse, at kvalitetsstyringssystemet
i Redmark fungerer effektivt, og at uafhængighedspolitikkerne er overholdt.
Forretningsgange og kontroller reducerer risikoen
for, at fejl opstår – men kan ikke udelukke denne
risiko. Der foretages løbende kontrol heraf. Denne
kontrol har ikke afdækket væsentlige svagheder.

Aalborg den 30. marts 2016

Bestyrelse

Henrik Andersen		 Arne Larsen
Formand

Henrik J. Thomsen		

Lars Christensen
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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

