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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

Cera Partners ApS
Pile Alle 41, kl d
2000 Frederiksberg
CVR-nr:
Regnskabsår:

Bankforbindelse

33244851
01/01/2015 - 31/12/2015

Nordea
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Ledelsespåtegning
Ledelsens regnskabserklæring for 2015 for Cera Partners ApS
Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revision af årsregnskabet for Cera
Partners ApS for det regnskabsår, som sluttede pr. 31. december 2015.
Revisionen udføres med det formål at kunne give et retvisende billede af Cera Partners ApS finansielle
stilling pr. 31. december 2015 og af resultatet af dets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 til 31.
december 2015 i
overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Som ledelse er det vort ansvar at aflægge årsregnskabet, således at det giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven, og at en evt. ledelsesberetning giver en retvisende
redegørelse af de forhold, den omhandler.
Erklæringen omfatter også Bilag til selvangivelsen. Når der i det nedenstående er anført
årsregnskab, omfatter vores bekræftelse således også bilag til selvangivelsen.
Vi bekræfter efter vor bedste overbevisning følgende forhold:
· Der har ikke været uregelmæssigheder, som har omfattet ledelsen eller andre medarbejdere,
der har væsentlig rolle i regnskabsaflæggelsen eller i virksomhedens interne kontroller, eller
som kunne have haft væsentlig indvirkning på årsregnskabet.
· Vi har stillet alt regnskabsmateriale og underliggende dokumentation samt alle generalforsamlingsreferater
til rådighed.
· Vi kan bekræfte fuldstændigheden af de afgivne oplysninger vedrørende nærtstående parter.
· Årsregnskabet indeholder ikke væsentlig fejlinformation eller udeladelser.
· Vi anerkender vort ansvar for implementeringen og driften af de regnskabs- og interne
kontrolsystemer, der skal forebygge og opdage besvigelser og fejl.
· Vi har givet alle væsentlige oplysninger vedrørende eventuelle besvigelser eller formodninger
om besvigelser, som vi har kendskab til, og som kan have påvirket virksomheden.
· Vi har givet oplysning om resultaterne af vor vurdering af risikoen for, at årsregnskabet
kan indeholde væsentlig fejlinformation, som følge af besvigelser.
· Virksomheden har opfyldt alle indgåede kontrakter, som ved manglende opfyldelse kan
have væsentlig indvirkning på årsregnskabet.
· Der har ikke været overtrædelse af noget myndighedspåbud eller krav, der kan have
væsentlig indvirkning på årsregnskabet.
· Følgende er korrekt indarbejdet og, hvor det er relevant, også tilstrækkeligt oplyst i
årsregnskabet:
· Oplysninger om og transaktioner med nærtstående parter.
· Tab forårsaget af købs- eller salgsbetingelser.
· Aftaler og optioner om tilbagekøb af aktiver, som tidligere er solgt.
· Pantsætninger af eller sikkerhedsstillelser i aktiver.
· Oplysninger om verserende eller truende retssager.
· Vi har ingen planer eller intentioner, der væsentlig kan ændre de regnskabsmæssige værdier
eller klassifikation af aktiver og forpligtelser i årsregnskabet.
· Virksomheden har ejendomsret til alle aktiver, og ingen aktiver er behæftet med ejendomsforbehold
eller er pantsat udover det omfang, der er oplyst i årsregnskabet.
· Vi har, hvor det er krævet, indarbejdet og oplyst alle forpligtelser, såvel aktuelle forpligtelser
som eventualforpligtelser, og har i årsregnskabet oplyst alle garantier og sikkerhedsstillelser
overfor tredjemand.
· Udover hvad der er oplyst i årsregnskabet, har der ikke været begivenheder efter balancedagen,
der kræves indarbejdet i årsregnskabet.
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· Ingen direktør, bestyrelsesmedlem eller kapitalejer har lån i selskabet (eller har haft det i
årets løb), udover de i årsregnskabet anførte.
· Ledelsen anser selskabets forsikringsdækning for tilstrækkelig.
· Indeværende års og de forrige 5 års regnskabsmateriale er tilstede og opbevares fortsat på
forsvarlig og betryggende måde.
· Vi har gennemgået og godkendt revisors forslag til efterposteringer og øvrige regnskabsmæssige
ændringer i forbindelse med regnskabsafslutningen.
· Ledelsen anser selskabets IT-politik for forsvarlig bl.a. med hensyn til regelmæssig back-up
og fornuftig adgangskontrol omkring programmer og data.
Vi bekræfter efter bedste evne vedrørende bilag til selvangivelsen og skatteberegning at:
· Bilag til selvangivelsen er opstillet efter almindeligt anerkendte retningslinier for bilag til
selvangivelser, og at denne regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
· Bilag til selvangivelse er i overensstemmelse med gældende skattelovgivning, og at vi ikke
har udeladt noget i hverken bilaget til selvangivelsen eller i vores information.
· Der i bilag til selvangivelsen er sket de nødvendige skattemæssige korrektioner af aktiver og
passiver fra årsregnskabet, således at skattepligtig indkomst fra disse poster er korrekt.
· Skattemæssige indtægter og omkostninger, herunder afskrivninger, tab/gevinst på
fordringer, gæld og værdipapirer er fuldstændige, og er skattemæssigt periodiseret korrekt.
· Der har været givet adgang til selskabets skatteoplysninger på SKAT.dk, og fuldmagt til
om fornøden at indberette omhandlende selvangivelse, sambeskatning og udbytteangivelser.
Ledelsen er opmærksom på, at ansvaret for korrekte indberetninger påhviler ledelsen.
Frederiksberg, den 01/06/2016
Direktion

Kristian Rosenvold
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår
Revision er fravalgt for det kommende år
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Ledelsesberetning
Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter består i at eje aktier og anparter i andre selskaber.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2015 – 31. december 2015 udviser et resultat på kr.
148.557, og selskabets balance pr. 31. december 2015 udviser en balancesum på kr. 160.991, og en
egenkapital på 57.460.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets
finansielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Regnskabsklasse
Årsrapporten for Cera Partners ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
Rapporteringsvaluta
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Monetære aktiver
og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede
og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster.
Generelt
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af
finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i
resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger,
nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af
beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
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 afdrag og
tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.
Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste og -tab
Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i
årsregnskabslovens § 32.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende salg og administration.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af
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udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt
skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen. Selskabet og de danske tilknyttede
virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende
danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).
Balancen
Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder
Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder måles til kostpris. Udbytte, der overstiger den
akkumulerede indtjening i den tilknyttede eller den associerede virksomhed i ejerperioden, behandles som
en reduktion af kostprisen. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til
denne lavere værdi.
Finansielle gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.
Aktuelle skatteforpligtelser
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets
forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte
acontoskatter.
Eventualaktiver og -forpligtelser
Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.
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Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015
Note
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede
virksomheder ...................................................................................

1

Bruttoresultat ................................................................................

2015
kr.

2014
kr.

67.113

12.434

67.113

Bruttofortjeneste/Bruttotab .........................................................

-7.250

Resultat af ordinær primær drift ................................................
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede
virksomheder ...................................................................................
Øvrige finansielle omkostninger .....................................................

67.113
1

-7.250
12.434
-31

Ordinært resultat før skat ............................................................

67.113

Årets resultat .................................................................................

67.113

5.153

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat ..............................................................................

67.113

I alt ..................................................................................................

67.113
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Balance 31. december 2015
Aktiver
Note

2015
kr.
79.547

2014
kr.
12.434

2

79.547

12.434

Anlægsaktiver i alt .......................................................................

79.547

12.434

Aktiver i alt ...................................................................................

79.547

12.434

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder ......................................
Finansielle anlægsaktiver i alt ....................................................
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Balance 31. december 2015
Passiver
Note

2015
kr.
80.000
-103.984

2014
kr.
80.000
-171.097

-23.984

-91.097

6.000
6.281

6.000
6.281

91.250

91.250

Kortfristede gældsforpligtelser i alt ...........................................

103.531

103.531

Gældsforpligtelser i alt ................................................................

103.531

103.531

Passiver i alt .................................................................................

79.547

12.434

Registreret kapital mv. ...................................................................
Overført resultat .............................................................................

3

Egenkapital i alt ...........................................................................

4

Leverandører af varer og tjenesteydelser .......................................
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder ............................
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til
social sikring ..................................................................................
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Noter
1. Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kostpris primo
Kostpris ultimo

2015
2014
160.000
160.000
160.000
160.000

Af- og nedskrivninger primo
Tilbageførsel af tidligere års af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger ultimo

-147.566
-160.000
67.113
12.434
-80.453
-147.566

Regnskabsmæssig værdi ultimo

79.547

12.434

2. Finansielle anlægsaktiver i alt
3. Oplysninger om kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder
Tilknyttede virksomheder
Navn
Hjemsted
Ejerandel i % Egenkapital Resultat
Andelsvurderinger.dk ApS Frederiksberg
100,00
79.547 148.557
Dansk EL & VVS ApS
Frederiksberg
100,00
-52.372
-60.210
27.175
88.347

3. Registreret kapital mv.
Virksomhedskapital
Saldo primo
Saldo ultimo

2015
80.000
80.000

2014
80.000
80.000

Selskabskapitalen er fordelt i 80 anparter á kr. 1.000 Selskabskapitalen har været uændret de
seneste 5 år.

4. Egenkapital i alt
Overført resultat
Saldo primo
Årets tilgang
Saldo ultimo

2015
2014
-171.097 -176.250
67.113
5.153
-103.984 -171.097
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