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Virksomhedsoplysninger

Virksomheden AKTIESELSKABET CEREKEM INTERNATIONAL LTD
Faxe Alle 1
4640 Faxe

CVR-nr: 70688115
Regnskabsår: 01/01/2018 - 31/12/2018
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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar – 31. december
2018 for Aktieselskabet Cerekem International Ltd.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31.
december 2018.
Selskabet har jf. Årsregnskabsloven § 135 fravalgt revision og opfylder kriterierne herfor for årsregnskabet
for 2018.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Faxe, den 8. maj 2019

DIREKTION
  
Lars Jensen
BESTYRELSE

     
Lars Jensen  
Johannes F. C. M. Savonije (Formand)
Patrick Plucnar

 Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

, den  Faxe 08/05/2019

 Direktion

 Lars Jensen

 Bestyrelse

 Lars Jensen  Johannes Fredericus Christiaan Maria Savonije

 Patrick Plucnar
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B,

.mikrovirksomhed
Generelt 
Årsrapporten for Aktieselskabet Cerekem International Ltd. er udarbejdet i overensstemmelse med
Årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.  
Omregning af fremmed valuta 
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner til transaktionsdagens kurs.
Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner til balancedagens valutakurs.
Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster.
Resultatopgørelsen
Finansielle poster 
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer,
mellemværender og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser, samt
tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.
Skat 
Årets skat, der består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med
den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til
forhold, der indregnes direkte på egenkapitalen.
Selskabet er sambeskattet med moderselskabet.
Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses
skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).
 

Balancen 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles ved erhvervelsen til kostpris og efterfølgende til amortiseret kostpris eller en lavere
nettorealisationsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af
tab. Denne lavere værdi opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.
Gældsforpligtelser 
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket svarer til den nominelle værdi.
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Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 2017
kr. kr.

Nettoomsætning  .............................................................................. 0 0
Eksterne omkostninger  .................................................................... 0 0

Bruttoresultat  ................................................................................ 0 0

Personaleomkostninger  ................................................................... 0 0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 
 .......................................................................................................... 

0 0

Resultat af ordinær primær drift  ................................................ 0 0

Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender,
der er anlægsaktiver  ........................................................................ 

0 0

Andre finansielle indtægter  ............................................................. 0 0
Nedskrivning af finansielle aktiver  ................................................. 0 0
Øvrige finansielle omkostninger  ..................................................... 0 0

Ordinært resultat før skat  ............................................................ 0 0

Skat af årets resultat  ........................................................................ 0 0

Årets resultat  ................................................................................. 0 0
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Balance 31. december 2018
Aktiver

Note 2018 2017
kr. kr.

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder  ............................ 1.701.916 1.701.916

Tilgodehavender i alt  .................................................................. 1.701.916 1.701.916

Omsætningsaktiver i alt  ............................................................. 1.701.916 1.701.916

Aktiver i alt  .................................................................................. 1.701.916 1.701.916
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Balance 31. december 2018
Passiver

Note 2018 2017
kr. kr.

Registreret kapital mv.  ................................................................. 1.000.000 1.000.000
Overført resultat  ........................................................................... 701.916 701.916

Egenkapital i alt  .......................................................................... 1.701.916 1.701.916

Passiver i alt  ................................................................................ 1.701.916 1.701.916
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Noter

1. Yderligere oplysninger om aktiviteter mv.

Selskabets har i 2018 i lighed med 2017 ikke haft nogen aktiviteter ud over udlånsaktiviteter til
moderselskabet.

2. Oplysning om eventualforpligtelser

I medfør af selskabsskattelovens § 31, stk. 6 hæfter selskabet solidarisk med de øvrige selskaber i
den danske sambeskatning for eventuelle ikke afregnede selskabsskatter og renter til de danske
skattemyndigheder.

3. Oplysning om ejerskab

Selskabets nærtstående parter er moderselskabet samt selskabets bestyrelse og direktion.
Bortset fra sædvanlige koncerninterne transaktioner, har der ikke været transaktioner med
nærtstående parter.
Regnskabet for Aktieselskabet Cerekem International Ltd. indgår i koncernregnskabet for Royal
Unibrew A/S.


