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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar
- 31. december 2014 for Crowe Horwath Statsautoriseret Revisionsinteressentskab v.m.b.a..
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2014.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Hellerup, den 10. april 2015

Direktion

Hans Olsen

Bestyrelse

Søren Jonassen

Hans Olsen

Lasse Nørgård
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Crowe Horwath Statsautoriseret Revisionsinteressentskab v.m.b.a.

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Crowe Horwath Statsautoriseret Revisionsinteressentskab v.m.b.a. for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse,
balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge
dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører
revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og
oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder
vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser
eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af
regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse,
at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Hellerup, den 10. april 2015

Revisionsfirmaet Ole Hansen
Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
Ole Hansen
Statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger

Selskabet

Crowe Horwath Statsautoriseret Revisionsinteressentskab v.m.b.a.
Rygårds Allé 104
2900 Hellerup
Telefon:

39292500

CVR-nr.:
Regnskabsår:
Stiftet:
Hjemsted:

33 25 68 76
1. januar - 31. december
1. november 2010
København

Bestyrelse

Søren Jonassen
Hans Olsen
Lasse Nørgård

Direktion

Hans Olsen

Revision

Revisionsfirmaet Ole Hansen
Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
Postboks 38
3900 Nuuk
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Ledelsesberetning

Hovedaktivitet
Interessentskabets aktiviteter består i statsautoriseret revisionsvirksomhed.
Udvikling i året
Selskabets resultatopgørelse for 2014 udviser et overskud på kr. 2.543.054, og selskabets balance pr. 31.
december 2014 udviser en egenkapital på kr. 5.887.483.
Årets resultat anses for tilfredsstillende.
For det kommende år forventes et overskud.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke
selskabets finansielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Crowe Horwath Statsautoriseret Revisionsinteressentskab v.m.b.a. for 2014 er aflagt i
overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
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. 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 ved salg af revisions- og rådgivningsydelser indregnes i resultatopgørelsen efter
produktionskriteriet.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger m.v.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede
kursgevinster og tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta.
Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.
Skat af årets resultat
Interessentskabet er ikke et selvstændigt skattesubjekt, hvorfor skat af resultatet ikke afsættes i
årsrapporten.
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Anvendt regnskabspraksis

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill
Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Goodwill afskrives lineært over afskrivningsperioden, der udgør maksimalt 20 år.
Den regnskabsmæssige værdi af goodwill vurderes løbende og nedskrives til genindvindingsværdi over
resultatopgørelsen, såfremt den regnskabsmæssige værdi overstiger de forventede fremtidige nettoindtægter fra den virksomhed eller aktivitet, som goodwill er knyttet til.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler

Brugstid
3-5
10

år
år

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.600 omkostningsføres i anskaffelsesåret.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller
tab indregnes i resultatopgøresen under afskrivninger.
Andre værdipapirer og kapitalandele, anlægsaktiver
Kapitalandele i samarbejdspartnere måles til anskaffelsespris med reduktion af eventuelle permanente
værdiforringelser af de enkelte aktiver. Øvrige finansielle anlægsaktiver måles til dagsværdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
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.
Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser afhængig af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger.
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Anvendt regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Gældsforpligtelser
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Resultatopgørelse
1. januar - 31. december 2014

Note

2014
kr.

2013
t.kr.

Bruttofortjeneste

13.614.971

13.325

Personaleomkostninger

-9.748.361

-9.415

3.866.610

3.910

-1.073.177

-1.535

2.793.433

2.375

165.657
-416.036

211
-578

2.543.054

2.008

2.543.054

2.008

2.543.054

2.008

Resultat før af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger materielle anlægsaktiver
Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Årets resultat

Forslag til resultatdisponering
Overført overskud
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Balance pr. 31. december 2014

Note

2014
kr.

2013
t.kr

Aktiver
Goodwill

11.562.534

12.288

11.562.534

12.288

749.500
141.547

643
5

891.047

648

Andre værdipapirer og kapitalandele
Deposita

518.383
475.433

636
424

Finansielle anlægsaktiver

993.816

1.060

13.447.397

13.996

2.506.870
2.454.550
516.787
740.303

3.436
2.672
519
547

6.218.510

7.174

1.392

3

6.219.902

7.177

19.667.299

21.173

Immaterielle anlægsaktiver

1

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler
Materielle anlægsaktiver

2

Anlægsaktiver i alt
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

3

Tilgodehavender
Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver i alt
Aktiver i alt
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Balance pr. 31. december 2014

Note

2014
kr.

2013
t.kr

Passiver
Overført resultat
Egenkapital

4

Banker
Medarbejderobligationer

5.887.483

7.184

5.887.483

7.184

3.373.849
0

2.761
212

Langfristede gældsforpligtelser

5

3.373.849

2.973

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser
Banker
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld

5

836.883
5.740.108
993.930
2.835.046

1.067
6.892
424
2.633

Kortfristede gældsforpligtelser

10.405.967

11.016

Gældsforpligtelser i alt

13.779.816

13.989

Passiver i alt

19.667.299

21.173

Eventualposter m.v.
Leje og leasingforpligtelser
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Nærtstående parter og ejerforhold

6
7
8
9
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Noter til årsrapporten

1

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill
Kostpris 1. januar 2014

14.500.300

Kostpris 31. december 2014

14.500.300

Af- og nedskrivninger 1. januar 2014
Årets afskrivninger

2.212.750
725.016

Af- og nedskrivninger 31. december 2014

2.937.766

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2014

2

11.562.534

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg,
driftsmateriel Indretning af leog inventar
jede lokaler
Kostpris 1. januar 2014
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb

2.306.387
522.432
-321.398

5.363
147.336
0

Kostpris 31. december 2014

2.507.421

152.699

Af- og nedskrivninger 1. januar 2014
Årets afskrivninger
Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændede aktiver

1.662.310
368.078
-272.467

0
11.152
0

Af- og nedskrivninger 31. december 2014

1.757.921

11.152

749.500

141.547

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2014
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Noter til årsrapporten

2014
kr.
3

Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder, salgspris
Igangværende arbejder, a contofaktureret

4

13.080.613
-10.626.063

11.756
-9.084

2.454.550

2.672

Egenkapital
Overført
resultat
Egenkapital 1. januar 2014
Hævet
Årets resultat
Egenkapital 31. december 2014

5

2013
t.kr

I alt

7.184.376
-3.839.947
2.543.054

7.184.376
-3.839.947
2.543.054

5.887.483

5.887.483

Afdrag
næste år

Restgæld
efter 5 år

Langfristede gældsforpligtelser

Banker
Medarbejderobligationer

Gæld
1. januar 2014

Gæld
31. december
2014

3.326.977
713.583

3.998.849
211.883

625.000
211.883

1.200.000
0

4.040.560

4.210.732

836.883

1.200.000

13

Noter til årsrapporten

6

Eventualposter m.v.
Der er afgivet selvskyldnerkaution for maks. t.kr. 1.000 for bankgæld hos samarbejdspartner.

7

Diskonterede veksler
Leje og leasingforpligtelser
Crowe Horwath har en lejekontrakt på kontoradressen, der tidligst kan opsiges til fraflytning pr. 30/6
2019.
Crowe Horwath har en samlet leasingforpligtelse på t.kr. 80.
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Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for bankgæld har Crowe Horwath udstedt virksomhedspant på t.kr. 15.000.
Værdipapirer for t.kr. 80 er deponeret til sikkerhed for medarbejderobligationer til bogført værdi t.kr.
80.
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Nærtstående parter og ejerforhold
Ejerforhold
Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller
minimum 5% af selskabskapitalen:
Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Jonassen - 60,33%
Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Hans Olsen - 19,83%
Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Lasse Nørgård - 19,83%
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