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Ledelsesberetning | Status på året der er gået

Organisk vækst i et helt usædvanligt år
Regnskabsåret 2020/21 har været både usædvanligt og skelsættende. Covid-19 ændrede den
verden, vi lever i, og måden, vi arbejder på. Vores
organisation har skullet tilpasse sig, og mange af
vores kunder har haft et ekstraordinært behov for
hjælp i en usikker periode.
Trods et udfordrende år er vi igen lykkedes med at
komme godt i mål med regnskaberne til tiden takket være en ekstra indsats fra vores medarbejdere
og partnere.
Vi har opnået en organisk vækst på tværs af vores
forretningsområder – revision, rådgivning og jura. I
højere grad end tidligere oplever vi, at vores kunder
forstår, at vi er gået fra at være et traditionelt
revisionshus til nu at være et rådgivningshus med
360 graders rådgivning.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Regnskabsåret 2020/21 markerer et nyt rekordår
med en omsætning på 90,3 mio. kr. – en organisk
vækst på mere end 10 % i forhold til det forgangne
regnskabsår. Vores balance pr. 30. juni 2021 viser
en egenkapital på 16 mio. kr. Årets resultat anses
for værende tilfredsstillende.

Roesgaard runder 100 medarbejdere
I år har vi budt velkommen til 16 nye kolleger og
dermed rundet 100 medarbejdere. Det er en milepæl, som vi er utrolig stolte af.
Stigningen i antallet af medarbejdere betyder, at vi
har valgt at udbygge vores kontor med 1.000
kvadratmeter.
Jeg vil gerne sige tak til kunder og samarbejdspartnere for at have vist Roesgaard tillid i året, der
er gået. Samtidig skal der lyde en stor tak til alle
Roesgaards medarbejdere og partnere for den
store indsats.
Jeg ser frem til et godt videre samarbejde med alle
kunder og medarbejdere.

Jens Roesgaard
Direktør, statsautoriseret revisor
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Ledelsesberetning | 2020/21 i tal

2020/21 i korte træk
Regnskabsåret 1. juli 2020 – 30. juni 2021

Omsætning t.kr.

Årets resultat t.kr.

2019/20: 81.481

2019/20: 20.009

90.287
Bruttomargin

23.565
Overskudsgrad

77,1 %

26,2 %

Balancesum t.kr.

Egenkapital t.kr.

2019/20: 77,3 %

2019/20: 24,6 %

23.908

16.065

Gns. antal medarbejdere

Antal partnere

2019/20: 34.909

84

2019/20: 81

2019/20: 4.934

10

2019/20: 9
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Ledelsesberetning | Om Roesgaard

Hvem er Roesgaard?
Vores rådgivningshus er centralt placeret i Østjylland, hvor vi har samlet de nødvendige kompetencer
under ét tag. Vi er 105 ansatte pr. 30. juni 2021 –
heraf ti partnere.
Hos os får du professionel og nærværende rådgivning og sparring, der sikrer, at din forretning udvikler
sig og vokser. Vi ser dit potentiale og viser dig vejen
til vækst. Det er det, der gør os til vores kunders
foretrukne sparringspartner.
Vi går altid direkte til sagen og gør tingene så enkle
og overskuelige som muligt, når vi forener revision,
rådgivning og jura.
Fremtidens rådgivningshus
Vi er drevet af udvikling og ambitioner, og vi har
modet til at udfordre og tænke anderledes.

Når vi inddrager den moderne teknologi i vores hverdag, frigør vi tid til, at vores specialister kan skabe
udvikling og vækst i vores kunders forretninger.
Vi er tæt på
Som kunde vil du opleve os som professionelle, nærværende og fagligt nysgerrige rådgivere.
Vi værner om de langvarige relationer, da nærheden
og indsigten i vores kunders forretninger er grundlaget for alt, hvad vi foretager os – og vores evne til
at skabe udvikling og vækst.
Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets formål er at drive bogførings-, revisionsog rådgivningsvirksomhed samt anden hermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn.

Vi udforsker og holder os konstant opdateret på den
digitale udvikling og robotteknologi, som gør regnskabsrutiner hurtigere og billigere at udføre – både
for os og for dig som kunde.

33 %

JURA
REVISION
RÅDGIVNING

105 ansatte

Centralt placeret i
Østjylland

Vi forener revision,
rådgivning og jura

20-29

10 partnere

24 %

30-39

22 %
40-49

Aldersfordeling af ansatte

21 %
50+

Fordeling mellem
kvinder og mænd er 60/40
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Ledelsesberetning | Hoved- og nøgletal

5 års udvikling hos Roesgaard
kr.

2016/17

2017/18

2018/19

Omsætning

2019/20

2020/21

Hovedtal

t.kr.

Nettoomsætning

65.820.272

70.498.297

73.779.390

81.481.490

90.286.844

Bruttoresultat

49.766.376

53.268.496

55.187.542

62.951.783

69.651.587

Årets resultat

15.165.392

16.012.816

18.079.305

20.009.484

23.564.829

60.000

Balancesum

28.653.231

20.674.114

20.173.107

34.909.341

23.907.509

Egenkapital

18.165.392

5.862.816

7.079.305

4.934.484

16.064.829

40.000

73

74

72

81

84

Antal medarbejdere

37,2%

100.000

80.000

65.820

73.779

70.498

81.481

90.287

20.000
0

Nøgletal
Bruttomargin

75,6%

75,6%

74,8%

77,3%

77,1%

Overskudsgrad

23,1%

22,8%

24,6%

24,6%

26,2%

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Indtjening

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Finansforeningens anbefalinger og vejledning.
Der henvises til definitioner i afsnittet for anvendt regnskabspraksis.
76%

76%

77%

75%

77%

23%

23%

25%

25%

26%

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

Bruttomargin

Overskudsgrad

6

Ledelsesberetning | Forventninger til fremtiden

Forventninger til 2021/22
Roesgaards ambition er fortsat at være førende inden for branchen, og vi
arbejder derfor bl.a. med at afprøve og implementere nye IT- og robotløsninger.
Vi forventer en tilsvarende organisk vækst i det kommende år inden for alle
forretningsområder. Med en høj medarbejder- og kundetilfredshed, flere
fagområder og integrerede ydelser har vi et stærkt fundament for at fortsætte
vækstrejsen og øge kundetilgangen i 2021/22.
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Ledelsesberetning | Vores værdier

Kernefortælling
Vækst
Vi er drevet af udvikling og
ambitioner.

Sammenhold
Vi vægter nærvær, netværk og
stærke kompetencer.

Indsigt
Vi snakker ikke kun tal.
Vi har øje for hele forretningen.

Mod

Gennemskuelighed
Vi går direkte til sagen og
forsøger altid at gøre tingene
så enkle og letforståelige som
muligt.

Faglighed
Vi har modet til at udfordre,

tænke anderledes og udvikle
vores kunder.

Vi forener revision, rådgivning
og jura.
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Ledelsesberetning | Ny partner hos Roesgaard

Vi byder vores 10. partner velkommen
Dorrit Kirckhoff Hansen er indtrådt som partner i Roesgaard, hvor hun bl.a. skal
koncentrere sine kræfter om at dygtiggøre de ansatte, så kunderne får den bedst mulige
rådgivning.
Dorrit har været hos Roesgaard i to et halvt år, og som ny partner fortsætter hun
samarbejdet med sine kunder, samtidig med at hun optimerer servicen gennem sine
stærke kompetencer inden for medarbejderudvikling.
Dorrit har erfaring med personlig rådgivning og revision af små og mellemstore virksomheder med kundens virksomhed i fokus og med vægt på nærhed og tilstedeværelse.
Rådgivningen bygger på erfaring fra en bred vifte af brancher og omfatter såvel
regnskabs- som skattemæssige forhold.
Der er altid en løsning
Roesgaard er gået fra at være en traditionel revisionsvirksomhed til fremtidens rådgivningshus, hvor de nødvendige kompetencer inden for revision, rådgivning og jura er samlet
under ét tag. Samtidig varetages regnskabsrutiner af den nyeste robotteknologi, og
dermed frigives der mere tid til at fokusere på kunderne.
Til et moderne rådgivningshus hører en moderne arbejdskultur, og Dorrit fortæller, at det
går ud på at fremhæve hinandens styrker frem for mangler.
”Vi skal ikke dyrke en fejlfinder-kultur, hvor vi peger fingre ad hinanden. Det er en gammeldags måde at arbejde på. Vi arbejder som et hold og giver hinanden god feedback, så vi
rykker os i stedet for at blive holdt nede.”
Det skaber gode vilkår for at nå frem til de løsninger, som kan være svære at finde frem til.
Dorrit understreger, at det som rådgiver er vigtigt ikke altid at gøre, som man »plejer«.
Nogle gange er den bedste løsning nemlig en anden tilgang, siger hun:
”Der er altid en løsning. Tricket er at se mulighederne frem for begrænsningerne.”
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Ledelsesberetning | Specialafdelinger

Vækst i vores specialafdelinger

Medarbejdere fordelt på anciennitet

Hos Roesgaard har vi samlet revision, rådgivning og jura under ét tag og er dermed gået fra
at være et traditionelt revisionshus til nu at være et rådgivningshus med tunge kompetencer.
Vores consulting-afdeling er vokset fra 4 til 14 medarbejdere siden 2019, og vores
juridiske afdeling fra 2 til 8 medarbejdere siden 2018.
Mangfoldigheden i huset har betydning for vores vækst og rådgivning til kunderne. Vores
bagland har altid været uden begrænsninger, men vi har nu samlet ekspertisen i huset til
værdi for både vores kunder og os selv.

< 1 år

21 %

1 – 5 år

44 %

6 – 10 år

20 %

11 – 15 år

13 %

16 – 20 år

0%

> 20 år

2%

Medarbejdere fordelt på afdelinger

Det skal være åbenlyst at vælge Roesgaard som sin faste og værdiskabende rådgiver. Vi
investerer altid vores tid, nærvær og kompetencer i de relationer, vi indgår i, og forsøger at
gøre det ekstra for vores kunder. Vi kigger hele vejen rundt om kunden, når vi forener
revision, rådgivning og jura.

Revision

60 %

Consulting

15 %

Jura
Administration

8%
17 %

Antal medarbejdere pr. 30. juni 2021

Når samarbejde
skaber værdi
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Ledelsesberetning | Vores ydelser

Vi forener revision, rådgivning og jura

Revision
Erhvervsservice
Regnskab
Review
Revision
Udvidet gennemgang
Øvrige erklæringer

Rådgivning

Jura

Budgettering

Skatteret

ERP og digitalisering

Omstruktureringer

Finansiering

Generationsskifte

Forensic services

Overdragelse af virksomheder

M&A

Selskabs- og erhvervsret

Rapportering

Moms og afgifter

RPA (softwarerobotter)

Incitamentsaflønning

Værdiansættelse

Medarbejderforhold
Persondata (GDPR)
Fast ejendom
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Ledelsesberetning | Revision

Vores revision skaber værdi og
ruster vores kunder til fremtiden
Revision er ikke bare revision, selvom slutproduktet er en revisionspåtegning på regnskabet.
Som godkendte revisorer er vi kvalificerede og kompetente og følger de gældende regler efter internationale revisionsstandarder.
Når vi udfører revision, opnår vi stor indsigt i din virksomhed. Vi ser, hvordan jeres processer fungerer og
opnår forståelse for jeres tal. Derfor vil du også opleve, at vi udfordrer den måde, I driver forretning på.

Fra traditionel revisor til 360 graders
rådgiver for Kloster A/S

Ydelser vi tilbyder inden for revision

Erhvervsservice
Regnskab
Review
Revision
Udvidet gennemgang

JURA

REVISION

Øvrige erklæringer

RÅDGIVNING
Kundecase: Mads Kloster sætter ord på,
hvordan Roesgaard gør en forskel i det
daglige.
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Ledelsesberetning | Rådgivning

Gør data til viden
– og viden til værdi og handling
Vi er hver dag i kontakt med små og mellemstore virksomheder, der træffer afgørende beslutninger
baseret på mavefornemmelser. Vi hjælper med at analysere data og kommer med anbefalinger til, hvor
forretningen bør skalere eller øge sit fokus for at forbedre resultaterne.
Vi hjælper med ERP- og systemanskaffelser og arbejder på at forbedre datagrundlaget hos vores kunder.
I samarbejde finder vi de bedste systemløsninger, der matcher din virksomheds behov. Med det rette
system får du et overblik over, hvor din virksomhed tjener penge, hvor profitten kan øges, og om din
virksomhed når sine strategiske målsætninger.
Vi har stor erfaring med køb og salg af virksomheder – herunder værdiansættelse af selskaber og
aktiviteter. Med vores erfaring, ressourcer og værktøjer hjælper vi dig med at identificere de forhold, der
kan være kritiske for en succesfuld transaktion, og hvordan du kan optimere værdien af din virksomhed.

Kompetent rådgivning gjorde forskellen for
det succesfulde salg af Dan hill plast a/s.

Ydelser vi tilbyder inden for rådgivning

Budgettering

Systemanskaffelse og
digitalisering

JURA

REVISION

Finansiering
Forensic services
M&A
Rapportering
RPA (softwarerobotter)
Værdiansættelse

RÅDGIVNING
Kundecase: Da søskendeparret Peder og Lone Madsen
beslutter at sælge familiens virksomhed, står det hurtigt
klart, at professionel og nærværende rådgivning er
afgørende for at nå i mål med et succesfuldt salg.
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Ledelsesberetning | Jura

Juridisk rådgivning hos Roesgaard
Som virksomhed eller virksomhedsejer støder du løbende på udfordringer, som kræver juridisk indsigt og
rådgivning. Den rette rådgivning sætter dig i stand til at træffe de beslutninger, der er rigtige for virksomheden og dine ansatte.
Når din virksomhed står over for forandringer, som f.eks. M&A, omstruktureringer eller et generationsskifte, hjælper vi med at få styr på både de juridiske og skattemæssige forhold og rådgiver om dine
muligheder, så du kan træffe det rette valg.
Vi sætter en ære i at yde nærværende og værdiskabende rådgivning, som er målrettet din virksomhed og
dine behov, og vi er altid tilgængelige for sparring i dagligdagen.

Et generationsskifte handler både om
kolde tal og varme følelser.

Ydelser vi tilbyder inden for jura

Skatteret
Omstruktureringer
Generationsskifte
Overdragelse af virksomheder
Selskabs- og erhvervsret

JURA

REVISION

Moms og afgifter
Incitamentsaflønning

Medarbejderforhold
Persondata (GDPR)

RÅDGIVNING

Fast ejendom
Kundecase: Jesper Nicholaisen fortæller,
hvordan han oplevede samarbejdet med
Roesgaard, da han overtog roret efter sin far.
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Ledelsesberetning | Partnere og statsautoriserede revisorer

Vi har udvidet antallet af partnere
og statsautoriserede revisorer
I regnskabsåret 2020/21 har vi fået to nye statsautoriserede revisorer med på holdet. Vi har budt velkommen til Anne Kragh Nørgaard, mens vi tilbage i juni stolt kunne
fejre, at Marianne Seeberg bestod sin eksamen på Børsen. I december blev Dorrit Kirckhoff Hansen udnævnt som partner, så partnerkredsen nu består af ti partnere.

Jens Roesgaard
Direktør, statsaut. revisor

Søren Roesgaard
Partner, statsaut. revisor

Poul Erik Nielsen
Partner, statsaut. revisor

Peter Nordentoft
Partner, cand.jur.

Peter Frederiksen
Partner

Jørgen Duedahl Klinkby
Partner, statsaut. revisor

Flemming Nymann
Partner, statsaut. revisor

Michael Mortensen
Partner, statsaut. revisor

Christian Grønlund Nielsen
Partner, cand.jur.

Dorrit Kirckhoff Hansen
Partner, statsaut. revisor

Kasper Rostgaard Munk
Statsaut. revisor

Anne Kragh Nørgaard
Statsaut. revisor

Marianne Seeberg
Statsaut. revisor
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Ledelsesberetning | Uddrag af ydelser

Få udarbejdet en professionel virksomhedsbeskrivelse, grafisk
årsrapport eller overbevisende præsentation til banken

360 graders virksomhedsbeskrivelse

Grafisk årsrapport

Vi ruster dig til mødet med banken

En professionel virksomhedsbeskrivelse, også kaldet IM,
er et vigtigt led i en salgsproces.

For Roesgaard er årsrapporter ikke blot tal, men også et
redskab til at øge din virksomheds signalværdi.

Mødet med banken er fundamentalt for det fremtidige
samarbejde.

Et IM (information memorandum) har til formål at give de
informationer, der er interessante for en potentiel køber.
Det indebærer indsigt i økonomiske og organisatoriske
forhold samt virksomhedens strategiske retning. Med
vores erfaring inden for virksomhedssalg har vi et indgående kendskab til, hvilke informationer potentielle
købere efterspørger.

En årsrapport er en særdeles vigtig informationskilde, når
en virksomhed skal kommunikere med sine mange interessenter. En grafisk årsrapport kan bruges til at sende et
bestemt signal om, hvordan virksomheden ønsker at blive
opfattet hos f.eks. medarbejdere, kunder, banker, investorer og andre samarbejdspartnere.

Vi klargør en professionel virksomhedspræsentation, så
vores kunder får de bedste forudsætninger for en god
aftale. Ved brug af gennemarbejdede budgetter og grafisk
materiale øges virksomhedens troværdighed over for
banken.
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Ledelsesberetning | Faglige nyheder

Hold dig opdateret
Det er en god idé for virksomheder at følge med i nyheder, der omhandler erhvervslivet, lovgivningen
og samfundet. På Roesgaards hjemmeside har du mulighed for lige netop det.
Vi deler løbende ud af vores viden og holder dig opdateret på reglementer, lovgivning og tiltag, som er
relevante for dig og driften af din virksomhed.
Hvis du ønsker at få nyhederne tilsendt, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev, der også indeholder
relevante påmindelser og servicemeddelelser.
Du kan også få alle nyheder med det samme ved at følge os på LinkedIn.

E-bog: Robot Process Automation
Robotic Process Automation (RPA) frigiver ressourcer til
værdiskabende opgaver. RPA kan implementeres i virksomheden og fungere i integration med de øvrige systemer
og kerneapplikationer.

E-bog: Digitalisering i SMV’er
Virksomhedens fordele ved at digitalisere er bl.a. at slippe
for en række manuelle arbejdsgange, få en mere effektiv
hverdag og et større overblik over ressourcerne.
17

Ledelsesberetning | Arrangementer

Tilbageblik på arrangementer
2020/21 har været et usædvanligt år grundet de mange restriktioner som følge af
Covid-19. Hos Roesgaard har vi måttet tænke i nye og kreative baner for at
komme i mål med årets arrangementer.
Under iagttagelse af de gældende anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen har vi igen i
år med både fysisk og online deltagelse afholdt seminarer med eksperter inden for
emner som digitalisering, kunstig intelligens og udvikling af tech.
Hos Roesgaard er vi glade for, at vi igen kan skabe rum for vidensdeling og
spændende seminarer. Vi må aldrig stå stille i en verden, der bevæger sig
lynhurtigt. Derfor investerer vi løbende i at tilegne os ny viden, som vi gerne vil
dele med vores kunder og andre interesserede.

Natasha Friis Saxberg gav et indblik i, hvordan digitaliseringen og de
nyeste tech trends påvirker os. Hvor det før handlede om at sætte
strøm til papir og gøre, som vi plejer på en hurtigere måde,
forandrer digitaliseringen i disse år spillereglerne for at drive forretning.
Christina Boutrup gav et inspirerende oplæg om udviklingen inden
for tech i Kina, herunder kunstig intelligens, e-handel, droner og
data. Christina kom også ind på, hvordan Kina har klaret sig gennem
coronakrisen. Kina forventer en BNP-vækst på 8 % i år og vil dermed
overhale USA som verdens største økonomi i 2028.
David Guldager gjorde opmærksom på de nyeste digitale trends og
muligheder inden for loT, robotter og kunstig intelligens. I en lang
årrække har David siddet på forreste række i tech-verdenen, hvor
han har observeret, analyseret og gennemtestet de nyeste gadgets,
teknologier og digitale trends. Under seminaret kom David med
gode råd til, hvordan man ruster sig til den digitale fremtid.

Når viden
skaber værdi
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Ledelsesberetning | Klimaregnskaber

Det er tid til at arbejde
strategisk med klimaet
Der er meget fokus på klima, klimaændringer og krav om mindre udledning af klimagasser. Hvis blot lidt af den daglige klimaomtale begynder at
udmønte sig i konkret handling, lovgivning mv., kan det være forretningsmæssigt afgørende allerede nu at sætte fokus på klima for på længere sigt
at bevare konkurrenceevnen.
Det kan således være afgørende, at din virksomhed begynder at arbejde på
at udvikle produkter, der kan produceres, distribueres, forbruges, genbruges og destrueres med mindre forbrug og færre udledninger.
Forankr compliancedelen i regnskabsafdelingen
Hos Roesgaard har vi iværksat de første tiltag for at opgøre vores egen
CO2-udledning i et egentligt klimaregnskab. Vi har derfor haft en række
medarbejdere på kursus i klimaregnskaber under den internationalt anerkendte rapporteringsstandard, Greenhouse Gas-Protokollen. I forlængelse
heraf arbejder vi på at få klima repræsenteret i vores arrangementer/
kurser for kunder.
Med tiden skal compliancedelen af klima forankres i vores regnskabsafdeling med systemer, som kan registrere CO2-udledningerne i forbindelse
med de bogføringsmæssige transaktioner eller kvartalsvis.
Højere renter – hvis finansiering overhovedet – uden klimaregnskaber
Vi har noteret os, at den finansielle sektor er begyndt at interessere sig for
bæredygtighed og formentlig regulatorisk vil blive pålagt at reducere udlån
til ikke bæredygtige virksomheder og projekter fremover. Dette kan om få
år betyde højere renter – hvis finansiering overhovedet – uden klimaregnskaber.
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Ledelsesberetning | Vores kunder

Vi har udvidet vores aktiviteter i hele Danmark og udlandet
Med en central placering i Østjylland har vi udvidet vores aktiviteter i flere
landsdele.
I regnskabsåret 2020/21 talte vi 3.460 aktive kunder og har det seneste år
fået flere kunder i bl.a.:

•
•
•
•
•
•
•

København
Holbæk
Haderslev
Aarhus
Esbjerg
Thy
Bornholm

I 2021/22 vil vi arbejde på at øge Roesgaards kendskabsgrad blandt ejerledede virksomheder i hele Danmark.

På den måde håber vi, at flere kunder vælger Roesgaard som deres trofaste
revisor og sparringspartner.

80 % 13 %
Region Nord- og
Midtjylland

Region
Syddanmark

7%

Region Sjælland
og Hovedstaden
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Ledelsesberetning | Vores medarbejdere

Vores medarbejdere er nøglen
til at skabe værdi for kunderne
Vi tror på, at vores succes starter med tilfredse medarbejdere. Undersøgelser viser, at
virksomheder med glade medarbejdere klarer sig op til dobbelt så godt på bundlinjen.
Arbejdsglæde kommer af resultater og relationer.
Vores flade organisationsstruktur skaber de optimale rammer for, at den enkelte
medarbejder kan tage initiativ og gribe ansvaret for egen og virksomhedens udvikling. Vi
ved også, at den flade struktur gør os i stand til at eksekvere hurtigt og præstere bedre. Vi
er en agil virksomhed, der handler og tør tage den ærlige snak.
Plads til personlig og faglig udvikling
Vi er en virksomhed i fremdrift og udvikling. I juni 2021 kunne vores kollega Marianne
Seeberg kalde sig statsautoriseret revisor, efter hun bestod sin eksamen på Børsen. Hos
Roesgaard er pladsen til personlig og faglig udvikling en vigtig del af vores arbejdskultur.
Vi ser konstruktiv sparring og arbejdsglæde bane vej for lange og gode relationer blandt
medarbejdere og ledelse. Derfor er vi også utrolig stolte over at fejre både 10 og 25 års
jubilæum for to dygtige medarbejdere i 2021.

”Vi vil være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne kan
identificere sig med Roesgaard og være stolte af det, vi står for.
Vi vil skabe gode og langvarige relationer til vores kunder,
medarbejdere og øvrige interessenter.”
Charen Lizbeth Nyborg, HR-Manager
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Ledelsesberetning | Socialt ansvar

Vi tager et socialt ansvar og giver
udviklingsmuligheder
Vi tager ansvar for arbejdsmarkedet ved at ansætte fleksjobbere, praktikanter, elever/
trainees og ledige, som har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet.
For at sikre det bedste for vores kunder, styrker vi vores kompetencer ved at ansætte de
rigtige medarbejdere og videreudvikle deres kompetencer løbende.

Vejene til udvikling er mange – sidemandsoplæring, læring med jobbets opgaver og formel
uddannelse. I regnskabsåret 2020/21 havde vi +3.700 uddannelsestimer.

+3.700
uddannelsestimer

4

2

elever/trainees

2

praktikanter

fleksjobbere

60 %

40 %

Vi kigger efter de bedste kompetencer, når vi ansætter. Vi har fokus på mangfoldighed og
personlige aspekter, da vores medarbejdere er den afgørende brik for at kunne yde den
bedst mulige rådgivning til vores kunder.

Når udvikling
skaber værdi
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Ledelsesberetning | Sundhed og trivsel

Vi sætter fokus på sundhed og trivsel
Det kan altid svare sig at investere i medarbejdernes sundhed. Undersøgelser viser, at et
målrettet fokus på en sundere arbejdsplads reducerer sygefraværet, fastholder medarbejderne og booster effektiviteten.
Hos Roesgaard mener vi, at sundhed og arbejdsglæde hænger sammen, og vi arbejder
derfor løbende på at implementere aktive og sociale tiltag på eller uden for arbejdspladsen.
For at prioritere sundhed og mentalt velbefindende har vi indført tiltag som en skridtkonkurrence, hvor vi på 12 dage sammenlagt gik 6,7 mio. skridt eller 4.401 km.
Desuden har alle vores medarbejdere adgang til padeltennis-faciliteter, hvor de kan
udfordre hinanden på tværs af kontoret og dermed skabe et sundt konkurrencemiljø.
Samtidig er der tilbud om yoga, som giver balance i krop og sjæl.

Når samvær
skaber værdi

Sundhedsforsikringen er fra i år en naturlig del af vores medarbejdergoder.
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Ledelsesberetning | En milepæl

Roesgaard runder 100 medarbejdere
I 2005 var vi otte medarbejdere og har siden haft fornøjelsen af at byde velkommen til
mange nye ansigter.
Roesgaard er gået fra at være et traditionelt revisionshus til et rådgivningshus med tre ben
– revision, rådgivning og jura. Vi ønsker at favne vores kunder bredt, og det gør vi bedst ved
at have mange forskellige rådgivningskompetencer i huset.
Vi er stolte og tilfredse med, at alle vores forretningsområder bidrager til fortsat vækst og
glæder os over at byde flere nye kolleger velkommen på Roesgaard-holdet.

100
80

600%

60
34

40
20

74

84

54

41

12

0

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

Grafen viser gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede
for regnskabsåret 2005/06 til og med 2020/21.
Siden 2005 har vi hos Roesgaard vækstet 600 % i antallet
af beskæftigede medarbejdere.

16

nye kolleger i 2021

105
medarbejdere
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Ledelsesberetning | Vi bygger til

Vi udvider kontorfaciliteterne
på Sønderbrogade
Hos Roesgaard er vi vokset ud af vores nuværende rammer og har derfor lanceret et
byggeprojekt, så vi fortsat kan samle alle kolleger under ét og samme tag.
Tilbygningen tilknyttes hovedbygningen via glaspartier, så hverdagen bliver så sammenhængende som mulig.
Tilbygningen skal opføres i tre etager med i alt 54 arbejdspladser og fem møderum.
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Ledelsesberetning | Vi støtter op lokalt

Roesgaard støtter op om det
lokale erhvervs- og foreningsliv
Vi støtter en lang række lokale organisationer, netværk og initiativer, da sport, kultur
og det lokale erhvervsliv er en stor og vigtig del af Horsens’ historie og brand.
Hos Roesgaard er det en hjertesag at være lokalforankret, og en del af vores DNA er at
bidrage til lokalområdets positive udvikling.
Udvikling og vækst er et af vores vigtige fokusområder, og med vores sponsorater er vi
med til at anerkende og hylde forenings- og erhvervslivet.

Et uddrag af vores sponsorater
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skaber værdi

Årsregnskab 2020/21 | Resultatopgørelse

Resultatopgørelse 1. juli 2020 - 30. juni 2021
kr.

Note

Nettoomsætning
Andre eksterne omkostninger
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger

1

Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Årets resultat

2

2020/21

2019/20

90.286.844

81.481.490

(20.635.257)

(18.529.707)

69.651.587

62.951.783

(46.034.844)

(42.891.768)

23.616.743

20.060.015

33.782

17.801

(85.696)

(68.332)

23.564.829

20.009.484

8.564.829

1.934.484

15.000.000

18.075.000

23.564.829

20.009.484

Når overblik
skaber værdi

Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte
Ekstraordinært udbytte
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Årsregnskab 2020/21 | Balance

Balance pr. 30. juni 2021
Aktiver
kr.

Note

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

2021

2020

8.112.779

11.939.785

739.441

457.618

107.986

108.709

73.845

418.688

9.034.051

12.924.800

Likvide beholdninger

14.873.458

21.984.541

Omsætningsaktiver i alt

23.907.509

34.909.341

Aktiver i alt

23.907.509

34.909.341

Igangværende arbejder for fremmed regning
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender

3
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Årsregnskab 2020/21 | Balance

Balance pr. 30. juni 2021
Passiver
kr.

Note

2021

2020

Virksomhedskapital

7.500.000

3.000.000

Foreslået udbytte for regnskabsåret

8.564.829

1.934.484

16.064.829

4.934.484

621.584

1.391.957

52.536

12.034.608

Anden gæld

7.168.560

16.548.292

Kortfristede gældsforpligtelser

7.842.680

29.974.857

Gældsforpligtelser i alt

7.842.680

29.974.857

23.907.509

34.909.341

Egenkapital
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse

Passiver i alt

Eventualforpligtelser

4

Nærtstående parter og ejerforhold

5

Når dialog
skaber værdi
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Årsregnskab 2020/21 | Egenkapitalopgørelse

Egenkapitalopgørelse
Virksomhedskapital

Foreslået
udbytte for
regnskabsåret

Foreslået
ekstraordinært
udbytte

Egenkapital 1. juli 2020

3.000.000

1.934.484

0

4.934.484

Kontant kapitalforhøjelse

4.500.000

0

4.500.000

kr.

Betalt ordinært udbytte

0

Betalt ekstraordinært udbytte

0

0

Årets resultat

0
7.500.000

Egenkapital 30. juni 2021

(1.934.484)

0

I alt

(1.934.484)

(15.000.000)

(15.000.000)

8.564.829

15.000.000

23.564.829

8.564.829

0

16.064.829
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Årsregnskab 2020/21 | Noter

Noter til årsrapporten
kr.
1

2020/21

2019/20

Lønninger

40.747.520

38.108.865

Pensioner

4.236.854

3.764.693

Andre omkostninger til social sikring

715.291

627.156

Andre personaleomkostninger

335.179

391.054

46.034.844

42.891.768

84

81

85.696

68.332

85.696

68.332

2021

2020

Igangværende arbejder for fremmed regning

739.441

457.618

Igangværende arbejder, salgspris

739.441

457.618

Personaleomkostninger

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere
2

Finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger

3
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Årsregnskab 2020/21 | Noter

Noter til årsrapporten
4

Eventualforpligtelser
Selskabet har indgået en forpagtningsaftale, som kan opsiges med 12 måneders skriftligt varsel.
Forpagtningsafgiften udgør årligt 8.040 t.kr.
Operationelle leje- og leasingaftaler
Selskabet har indgået leasingaftaler, hvor forpligtelsen kan opgøres til 149 t.kr. pr. 30. juni 2021. Aftalerne udløber i
henholdsvis 2021 og 2022.

5

Nærtstående parter og ejerforhold
Ejerforhold
Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af
virksomhedskapitalen:

JR Holding Godkendt Revisionsanpartsselskab
Sønderbrogade 16
8700 Horsens

Holdingselskabet Nymann ApS
Liljevænget 13
8700 Horsens

SR Holding Godkendt Revisionsanpartsselskab
Sønderbrogade 16
8700 Horsens

Mmortensen Holding ApS
Østervænget 31
8381 Tilst

PEN Holding Godkendt Revisionsanpartsselskab
Stensballe Strandvej 30B
8700 Horsens

Peter Nordentoft
Provstebakken 20
8210 Aarhus V

Jørgen Klinkby Holding ApS
Brinckersvej 6
7100 Vejle

Christian Grønlund Nielsen
Helgesvej 13
8230 Åbyhøj

PETVAN ApS
Røddalsminde 26
8300 Odder

Dorrit Kirckhoff Hansen
Ulbækhusvej 65
7120 Vejle Øst

Når vækst
skaber værdi
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Årsregnskab 2020/21 | Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab for 2020/21 er aflagt i
overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes
ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der
indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som
oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den
akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer,
inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på
balancedagen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning
Nettoomsætningen fra salg og tjenesteydelser indregnes i resultatet, i takt med at den
aftalte tjenesteydelse leveres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af det i
året udførte arbejde (produktionsmetoden). Der indregnes til salgsværdi, forudsat at de
samlede indtægter og omkostninger, og færdiggørelsesgraden på balancedagen, kan
opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger,
vil tilgå selskabet.
Nettoomsætningen indeholder viderefakturering af arbejde udført af underleverandører, i
det omfang selskabet er ansvarlig for leverancen over for kunden og bærer den tilknyttede debitorrisiko.
Nettoomsætningen måles til det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration,
lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger, uddannelse samt arbejde af
underleverandører og udviklingsomkostninger, der ikke opfylder kriterierne for indregning i
balancen.
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.
Personaleomkostninger indeholder grundvederlag til partnergruppen.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der
vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger
samt finansielle omkostninger.
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Anvendt regnskabspraksis
Skat af årets resultat
Det skattemæssige resultat af virksomheden indgår i partnernes samlede indkomst og
formueforhold vedrørende regnskabsåret. Skyldige og udskudte skatter indregnes ikke i
resultatopgørelsen og balancen.

gældsforpligtelser. Nettoaktiver udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor
salgsværdien af det udførte arbejde overstiger acontofaktureringer. Nettoforpligtelser
udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor acontofaktureringer overstiger
salgsværdien.

Balancen

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i
resultatopgørelsen, i takt med at de afholdes.

Leasingkontrakter
Alle leasingkontrakter er operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing
og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets
samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under
eventualposter mv.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte
omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Likvide beholdninger
Likvider omfatter alene likvide beholdninger.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en
objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er
værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Egenkapital

Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte
arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og
de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte omkostninger i forhold til forventede samlede
omkostninger på det enkelte igangværende arbejde.

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel
værdi.

Når salgsværdien på et enkelt igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles
salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealisationsværdien, hvis denne er
lavere.

Bruttomargin

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller

Udbytte
Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes
som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Hoved- og nøgletalsoversigt
Forklaring af nøgletal.

Overskudsgrad

Bruttoresultat x 100
Nettoomsætning
Resultat før finansielle poster x 100
Nettoomsætning
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Selskabsoplysninger
Selskabet

Bestyrelse

Ledelsespåtegning

Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab
Sønderbrogade 16
8700 Horsens

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for
regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab.

CVR-nr.:
Regnskabsperiode:
Hjemsted:

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

37 54 31 28
1. juli 2020 – 30. juni 2021
Horsens

Peter Vangsgaard Frederiksen, formand
Søren Roesgaard
Jens Roesgaard
Peter Nordentoft
Flemming Nymann

Direktion

Jens Roesgaard

Revision

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Tangen 9
8200 Aarhus N

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2021 og resultatet af selskabets
aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for
de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Horsens, den 22. september 2021.

Direktion
Jens Roesgaard

Bestyrelse
Peter Vangsgaard Frederiksen
Formand

Søren Roesgaard

Peter Nordentoft

Flemming Nymann

Jens Roesgaard
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejerne i Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab for
regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis,
resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes
efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter
for regnskabsåret 1. juli 2020-30. juni 2021 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 for 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.
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.
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•

•

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.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede
oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

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.

Beierholm

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.

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.
Aarhus N, den 22. september 2021.
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Lars Østergaard
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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.
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.
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