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REVISION · RÅDGIVNING · SKAT

Redmarks juridiske struktur
Redmark er organiseret som et partnerselskab. Red-
mark Godkendt Revisionskomplementaraktieselskab 
er komplementar for selskabet. 

Kommanditaktierne i Redmark Godkendt Revisions-
partnerselskab ejes direkte og personligt eller indi-
rekte via holdingselskaber af 16 statsautoriserede/
registrerede revisorer eller rådgivere med lige store 
andele. De 16 statsautoriserede/registrerede reviso-
rer eller rådgivere har titel af partnere og er fuldtids-
beskæftigede i Redmark.

Aktierne i komplementarselskabet ejes af de samme 
16 statsautoriserede/registrerede revisorer eller råd-
givere, som ejer kommanditaktierne i Redmark God-
kendt Revisionspartnerselskab. 

For en nærmere beskrivelse af Redmarks vision, mis-
sion og værdier henvises til Redmarks årsrapport el-
ler hjemmesiden www.redmark.dk.
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REVISION · RÅDGIVNING · SKAT

Redmarks ledelsesstruktur
På selskabets generalforsamling afgiver ejerne deres 
stemmer og udøver derigennem indflydelse på sel-
skabets ledelse. Denne indflydelse omfatter eksem-
pelvis valg af bestyrelse, valg af revisor, udformning 
af vedtægter og godkendelse af årsregnskabet. Ejer-
nes indbyrdes forhold er reguleret i en ejeraftale.

Den af ejerne valgte bestyrelse ansætter selskabets 
direktør. Ansvars- og arbejdsfordelingen mellem di-
rektion og bestyrelse følger selskabslovens regler 
samt de retningslinjer, der er fastlagt i selskabets 
forretningsorden for bestyrelsen. Bestyrelsen mødes 
4-6 gange årligt. I bestyrelsesmøderne deltager ud-
over bestyrelsen Redmarks direktør. 

Udover de 16 ejere har bestyrelsen udnævnt en ræk-
ke statsautoriserede revisorer eller rådgivere  til part-
nere. Der er ikke i det daglige arbejde forskel på de 
rettigheder og pligter, som partnere og ejere har. 

Redmark har følgende ledelse:

Bestyrelse:
Arne Larsen, formand
Frank Nørgaard
Henrik J. Thomsen
Morten Ryberg

Direktion:
Henrik Glanz

Selskabet er organiseret med en række stabsfunk-
tioner herunder HR, salg og markedsføring, IT og di-
gitalisering samt administration. Stabsfunktionerne 
ledes af en afdelingsleder, der refererer direkte til 
Redmarks direktion. 

På selskabets tre kontorsteder er udnævnt en kontor-
leder, der forestår den overordnede og daglige ledelse 
af kontorstedet i samarbejdet med direktionen. Ledel-
sen og udviklingen af hver enkelt kontorsted sker på 
grundlag af en forretningsplan, der er godkendt af be-
styrelsen. 

Selskabets ledergruppe består af direktion og kontor-
ledere.

Selskabets medarbejdere, der har titel af revisorer 
og rådgivere, er organiseret i en række revisions- og 
rådgivningsafdelinger. På de enkelte kontorsteder er 
disse opdelt i revisions- og rådgivningsteams. Der er 
revisions- og rådgivningsteams bestående af fra 10 
til omkring 30 medarbejdere. Ledelsen af de enkelte 
revisions- og rådgivningsteams gennemføres af 1-5 
statsautoriserede revisorer, der typisk er partnere i 
selskabet.
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Beskrivelse af netværk og Redmarks 
retlige og strukturelle aftaler med netværket
Redmark Godkendt Revisionspartnerselskab er 
medlem af MGI, som er et verdensomspændende 
revisions- og konsulentsamarbejde. Netværket er 
repræsenteret i 101 lande verden over og beskæfti-
ger ca. 8.600 medarbejdere, fordelt på 408 kontorer. 
Hovedkontoret ligger i London. Oversigt over net-
værksmedlemmer findes på: www.mgiworld.com/
find-a-member/a-z-directory-listing/. Yderligere in-
formationer på www.mgiworld.com.

MGI ejer ikke kapitalandele i og øver ikke indflydelse 
i Redmark Godkendt Revisionspartnerselskab. Hvert 
medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juri-
disk enhed.

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

Den samlede omsætning fra lovpligtig revision inden-
for EU/EØS fra medlemsfirmaerne i MGI udgør om-
kring 0,1 mia EURO.
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Redmark er medlem af Revisorgruppen Danmark, der 
er et dansk netværk af statsautoriserede revisions-
virksomheder.

Revisorgruppen Danmark omfatter 24 revisionsvirk-
somheder i Danmark, Grønland og Færøerne. Der be-
skæftiges ca. 260 statsautoriserede revisorer og ca. 
1.500 medarbejdere i netværket. Yderligere informa-
tioner på www.revisorgruppen.dk

Denne struktur medfører, at de enkelte medlemmer 
af Revisorgruppen Danmark er selvstændige, juridi-
ske enheder, der ikke hæfter for hinanden eller har 
ansvaret for hinandens arbejde og forpligtelser. Med-
lemsvirksomhederne har således bevaret sin fulde 
suverænitet. 

Revisorgruppen Danmark  varetager opgaver, der prak- 
tisk kan løses i fællesskab. Dette gælder blandt andet:

• Intern kvalitetskontrol, hvor sekretariatet årligt 
udfører efterfølgende kvalitetskontrol af den en-
kelte statsautoriserede revisors arbejde

• Uddannelse og efteruddannelse af medarbejdere 
på alle niveauer i medlemsfirmaerne

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

• Udarbejdelse af opdaterede modeller for regn-
skaber og andre produkter

• Informationer til brug for kunder og medarbej-
dere.

Revisorgruppen Danmark ledes af en bestyrelse og 
en direktion. Bestyrelsen vælges på den årlige gene-
ralforsamling, hvor hver medlemsvirksomhed har én 
stemme. Redmarks direktør er medlem af Revisor-
gruppen Danmarks bestyrelse.

Den samlede omsætning fra medlemsfirmaerne i 
Revisorgruppen Danmark fra lovpligtig revision af års-
regnskaber og konsoliderede regnskaber udgør om-
kring 0,5 mia. kr.

En liste over alle medlemsfirmaerne i Revisorgrup-
pen Danmark fremgår på side 13 i denne gennemsig-
tighedsrapport.

Grundlaget for partnernes vederlag
Ved fastlæggelse af partnernes vederlag tages der 
hensyn til flere forskellige elementer.

Partnernes vederlag er opdelt i en fast gage og et va-
riabelt vederlag, der afhænger af henholdsvis selska-
bets realiserede økonomiske resultat og den enkelte 
partners arbejdsindsats kombineret med en række 
andre målepunkter, herunder partnerens engage-
ment såvel internt som eksternt. Det variable veder-
lag fastlægges af direktion og bestyrelse. De partnere, 
som er ejere, får desuden en forholdsmæssig andel af 
konsolideringen i Redmark. 
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Redmarks interne kvalitetsstyringssystem, 
herunder angivelse af politikkerne for hen-
holdsvis uafhængighed og efteruddannelse
Redmark er ligesom alle øvrige revisionsvirksomhe-
der underlagt bestemmelser i lovgivning, etiske reg-
ler og internationale revisionsstandarder, som ubetin-
get skal følges.

Redmarks ledelse har ansvaret for, at der stedse fin-
des et opdateret kvalitetsstyringssystem, og at dette 
system efterleves i praksis ved løsningen af alle ar-
bejdsopgaver.

Den enkelte partner har ansvaret for at anvende kva-
litetsstyringssystemet – og alle medarbejdere i revi-
sionsvirksomheden har ansvaret for at informere om 
fundne fejl og uhensigtsmæssigheder i kvalitetssty-
ringssystemet.

Hele kvalitetsstyringssystemet gennemgås og vurde-
res 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 med-
arbejdere, at opgaven løses i overensstemmelse 
med de fastlagte normer og standarder

• 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

• Det offentlige Revisortilsyn gennemgår på sam-
me måde det udførte arbejde. Redmark udvælges 
til kontrol udfra en risikobaseret vurdering foreta-
get af Erhvervstyrelsen

• Ved alle offentligt interessante kunder og ved 
opgaver med særlig risiko gennemgås det ud-
førte arbejde inden afgivelse af erklæring af en 
kvalitetssikringspartner, der ikke har deltaget i 
udførelsen af det pågældende arbejde og ikke er 
tilknyttet kunden.
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Redmark kræver, at overholdelsen af lovgivningens 
etiske regler og interne regler om uafhængighed altid 
skal dokumenteres. Denne dokumentation gennem-
gås 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 
om kendskab til og overholdelse af reglerne om uaf-
hængighed.

Lovgivningens regler om rotation hvert 7. år af leden-
de revisionspartnere og ansatte, der forestår revision 
af offentligt interessante virksomheder, påses over-
holdt 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 uafhæn-
gighed.

Alle medarbejdere i Redmark deltager i løbende un-
dervisning 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 treårspe-
riode.

Seneste kvalitetskontrol fra Revisortilsynet
Redmark blev senest kontrolleret af det offentlige 
Revisortilsyn i foråret 2020. Kontrollen blev afsluttet 
6. juli 2020, hvor Erhvervsstyrelsen godkendte Red-
marks kvalitetsstyringssystem. 

Erhvervsstyrelsen besluttede at afslutte gennemgan-
gen uden yderligere opfølgning jf. revisorloven §  35 a, 
stk. 1, nr. 1. Kontrollen er således fuldt afsluttet.

Erhvervsstyrelsen kom med en række forbedringer-
spunkter som Redmark allerede igangsat en proces 
om at få indarbejdet.
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Ydelse 2021

Indtægter fra den lovpligtige revision 
af årsregnskaber og konsoliderede 
regnskaber for virksomheder af 
interesse for offentligheden 

–

Indtægter fra den lovpligtige revision af 
andre virksomheder

47.748

Indtægter fra tilladte ikkerevisions- 
ydelser for virksomheder, der revideres 
af revisorer eller revisionsfirmaet

–

Indtægter fra ikke revisionsydelser for 
andre virksomheder

135.703

Samlet omsætning 179.645

Regnskabsoplysninger, der viser 
Redmarks størrelse, herunder samlet 
omsætning fordelt på honorarer for 
revision af regnskaber, honorarer for 
andre erklæringsopgaver med sikkerhed, 
skatterådgivning og andre ydelser

Redmark har i 2021 haft en omsætning på tkr. 179.645 
Omsætningen kan opdeles på følgende hovedområ-
der:

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

Redmark har kun én kunde omfattet af reglerne om 
virksomheder med interesse for offentligheden. På 
den baggrund er Redmarks indtægt fra denne virk-
somhed ikke oplyst.

Offentligt interessante virksomheder,
hvor Redmark i regnskabsåret 2021 har 
udført erklæringsopgaver med sikkerhed

• Ingen

§60 Virksomheder som Redmark har 
udført erklæringsopgaver med sikkerhed 
for i 2021

• Aalborg Lufthavn a.m.b.a.
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Erklæring fra Redmarks øverste ledelse 
om, at kvalitetsstyringssystemet 

fungerer effektivt, politik for revisorernes 
efteruddannelse og uafhængighedspolitik 

overholdes

Revisorloven foreskriver, at revisionsvirksomheder 
opstiller retningslinjer som sikrer, at revisor, inden 
denne påtager sig erklæringsopgaver efter revisorlo-
vens § 1, stk. 2, tager stilling til, om der foreligger om-
stændigheder, som for en velinformeret tredjemand 
kan vække tvivl om revisors uafhængighed. 

Loven kræver, at revisionsvirksomheder sikrer, at re-
visorerne i forbindelse med udførelsen af opgaverne 
i deres arbejdspapirer dokumenterer alle væsentlige 
trusler mod revisors og revisionsvirksomhedens uaf-
hængighed og de sikkerhedsforanstaltninger, der er 
truffet for at mindske disse trusler. 
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Bestyrelsen – der i Redmark er øverst ansvarlig for 
kvalitetsstyringen - har gennemgået Redmarks kva-
litetsstyringssystem herunder foreliggende kontroller 
og procedurer. Bestyrelsen har ligeledes foretaget en 
gennemgang af den foretagne kvalitetskontrol. 

Forretningsgange og kontroller reducerer risikoen for, 
at fejl opstår – men er ikke en garanti og kan ikke eli-
minere risikoen for, at der afgives erklæringer inde-
holdende fejl.

Redmark har politik for revisorernes efteruddannelse 
og en intern kontrol til sikring af, at revisorerne over-
holder reglerne om efteruddannelse.

Det er bestyrelsens opfattelse, at kvalitetsstyringssy-
stemet i Redmark fungerer effektivt, og at uafhængig-
hedspolitikkerne er overholdt.

Aalborg den 8. marts 2022

Bestyrelse

Arne Larsen Frank Nørgaard
Formand

Henrik J. Thomsen Morten Ryberg
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Medlemsfirmaer i Revisorgruppen Danmark
 
Albjerg, Statsautoriseret revisionspartnerselskab 
Ringager 4C, 2.th., 2605 Brøndby 

RSM, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Thyparken 10, 7700 Thisted

Buus Jensen, Statsautoriserede Revisorer 
Lersø Park Allé 112, 2100 København Ø

Baagøe Schou, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 
Fiolstræde 44, 3. th, 1171 København K

Christensen Kjærulff, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 
Store Kongensgade 68, 1022 København K

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Stockholmsgade 45, 2100 København Ø

Grønlands Revisionskontor A/S, Statsautoriserede revisorer 
Imaneq 18, Postbox 319, 3900 Nuuk

JANUAR, Løggilt Grannskoðanarvirki  
Óðinshædd 13, FO-110 Tórshavn

Kovsted & Skovgård, Statsautoriseret revisionspartnerselskab 
Vestre Ringgade 61, 8200 Århus N

Krøyer Pedersen, Statsautoriserede Revisorer I/S  
Hostrupsvej 4, 7500 Holstebro

Kvist & Jensen, Statsautoriserede revisorer 
Tronholmen 3, 8960 Randers SØ

Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Gunhilds Plads 2, 7100 Vejle

Nejstgaard & Vetlov, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 
Gydevang 39-41, 2. th., 3450 Allerød

One Revision, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Roskildevej 39, 3. sal, 2000 Frederiksberg

Partner Revision, Statsautoriseret revisionsaktieselskab,  
Industrivej Nord 15, Birk, 7400 Herning

Piaster Revisorerne, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 
Engholm Parkvej 8, 3450 Allerød

PKF Munkebo Vindelev, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 
Hovedvejen 56, 2600 Glostrup

Redmark, Godkendt Revisionspartnerselskab  
Hasseris Bymidte, 9000 Aalborg

ReviPoint, Statsautoriserede Revisorer A/S, København 
Ragnagade 7, 2100 København

Revision & Råd, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 
Svendborgvej 83, 5260  Odense S 
Revisionshuset Tal & Tanker, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,  
Frichsvej 19, 8600 Silkeborg

Sønderjyllands Revision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab,  
Torvegade 6, 6330 Padborg

Tranberg, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 
Ryttervej 4, Postboks 208, 5700 Svendborg

Ullits & Winther, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Agerlandsvej 1, Postboks 28, 8800 Viborg
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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
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