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LEDELSESPÅTEGNING

REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE
REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til kapitalejeren i CEJ Aarhus A/S

LEDELSESPÅTEGNING
København, 26. april 2019

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt
årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for CEJ
Aarhus A/S.

KONKLUSION
Det er vores 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 i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.
Vi har revideret årsregnskabet for CEJ Aarhus A/S for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og
noter, herunder anvendt regnskabspraksis ("regnskabet").

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af
selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018
samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2018.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende
redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

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 regnskabet". 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.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNING
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om
ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen
er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig
fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.
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.
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SELSKABSOPLYSNINGER

REVISIONSPÅTEGNING

Den uafhængige revisors påtegning

LEDELSENS ANSVAR FOR REGNSKABET
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 regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af regnskabet 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 regnskabet 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.

SELSKABSOPLYSNINGER

REVISORS ANSVAR FOR REVISIONEN AF REGNSKABET
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet 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 brugerne træffer på grundlag
af regnskabet.
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 regnskabet, 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.

•

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet 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 regnskabet 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.

•

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de
underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Selskabet
CEJ Aarhus A/S
Børglumvej 13
8240 Risskov
CVR-nr.: 34 20 64 65
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Stiftet: 28. december 2011
Regnskabsår: 7. regnskabsår
Hjemstedskommune: Aarhus

Bestyrelse
Per Wetke Hallgren, formand
Michael Christiansen
Judy Jakobsen
Claus Okholm

Direktion
Anne Marie Oksen

Revision
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup

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.

Hellerup, 26. april 2019,
PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,
CVR-nr. 33 77 12 31
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LEDELSESBERETNING

LEDELSESBERETNING
*
Anne Marie Oksen, Adm. dirketør

Ejendomsadministration
i øjenhøjde.

VÆSENTLIGE AKTIVITETER
Selskabets hovedaktivitet består i at drive ejendomsadministration samt dermed beslægtet virksomhed.
UDVIKLING I ÅRET
Selskabets resultatopgørelse for 2018 udviser et overskud på DKK 44.241, og selskabets balance pr. 31.
december 2018 udviser en egenkapital på DKK 360.347.
Årets bruttofortjeneste udgør TDKK 7.240. mod TDKK 5.621 sidste år. Det ordinære resultat efter skat
udgør TDKK 44 mod TDKK 288 sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.
Selskabets aktiekapital er ikke intakt. Moderselskabet, hvis tilgodehavende pr. 31. december 2018 udgjorde
TDKK 1.801, har givet tilsagn om at stille den nødvendige kapital til rådighed, herunder eventuel
konvertering af nævnte tilgodehavende til egenkapital, således selskabets drift er sikret det kommende år.
Fokus for 2019 er fortsat at optimere driften og dermed indtjeningen indenfor selskabets
forretningsområder, og der er foretaget forskellige tiltag for at øge omsætningen samtidig med en
fastholdelse af selskabets kompetente medarbejdere. Selskabet forventer indenfor en kort årrække at have
genetableret aktiekapitalen via positiv driftsindtjening.
BEGIVENHEDER EFTER BALANCEDAGEN
Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.
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RESULTATOPGØRELSE

BALANCE: Aktiver

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER

BALANCE
31. DECEMBER

AKTIVER
DKK

Note

Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger

2

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver

2018

2017

7.240.397

5.621.255

-7.085.231

-5.185.612

-88.800

-67.074

DKK

2018

2017

274.233

263.008

19.780

0

294.013

263.008

294.013

263.008

61.765

149.567

230.158

210.654

163.715

176.246

0

82.984

3.808

35.287

459.446

654.738

Likvide beholdninger

2.857.288

1.340.454

Omsætningsaktiver

3.316.734

1 .995.192

Aktiver

3.610.747

2.258.200

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Indretning af lejede lokaler

Materielle anlægsaktiver
Resultat før finansielle poster

66.366

368.569

Finansielle omkostninger

-9.594

-1

Resultat før skat

56.772

368.568

-12.531

-80.867

44.241

287.701

Note

4

Anlægsaktiver

Skat af årets resultat
Årets resultat

3

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Andre tilgodehavender
Udskudt skatteaktiv

Tilgodehavende selskabsskat hos tilknyttede
virksomheder

RESULTATDISPONERING

10

Periodeafgrænsningsposter

Forslag til resultatdisponering

44.241

287.701

Overført resultat

44.241

287.701

Tilgodehavender

6
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BALANCE: Passiver

EGENKAPITALOPGØRELSE

BALANCE
31. DECEMBER

EGENKAPITALOPGØRELSE

PASSIVER

2018

DKK

Note

Selskabskapital

2018

2017

1.200.000

1.200.000

DKK
Egenkapital 1. januar
Årets resultat

Overført resultat

Egenkapital

5

Leverandører af varer og tjenesteydelser

-839.653

-883.894

360.347

316.106

122.263

0

1.800.665

702.147

Egenkapital 31. december

Egenkapital 1. januar
Anden gæld

1.327 .472

1.239.947

Kortfristede gældsforpligtelser

3.250.400

1.942.094

Gældsforpligtelser

3.250.400

1.942.094

Passiver

3.610.747

2.258.200

Årets resultat
Egenkapital 31. december

12

Kapitalforhold

1

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

7

Nærtstående parter

8

Anvendt regnskabspraksis

9

Overført resultat

I alt

1.200.000

-883.894

316.106

0

44.241

44.241

1.200.000

-839.653

360.347

Selskabskapital

Overført resultat

I alt

1.200.000

-1.171.595

28.405

0

287.701

287.701

1.200.000

-883.894

316.106

2017
DKK

Gæld til tilknyttede virksomheder

Selskabskapital
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NOTER

NOTER

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

4 Materielle anlægsaktiver

1 Kapitalforhold
Selskabets aktiekapital er delvist tabt. Moderselskabet hvis tilgodehavende pr. 31. december 2018
udgjorde TDKK 1.801 har givet tilsagn om at stille den nødvendige kapital til rådighed, samt har
afgivet tilbagetrædelseserklæring, således at selskabets drift er sikret det kommende år.

2 Personaleomkostninger
DKK

2018

2017

Lønninger

6.263.472

4.551.715

Pensioner

574.458

482.765

Andre omkostninger til social sikring

132.019

98.829

Andre personaleomkostninger

115.282

52.303

7.085.231

5.185.612

15
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Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

Andre anlæg, driftsmateriel
og invetar

Indretning af lejede
lokaler

Kostpris 1. januar

1.673.261

0

Tilgang i årets løb

95.584

24.221

Kostpris 31. december

1.768.845

24.221

Ned- og afskrivninger 1. januar

1.410.253

0

84.359

4.441

1.494.612

4.441

274.233

19.780

DKK

Årets afskrivninger
Ned- og afskrivninger 31. december
Regnskabsmæssig værdi 31. december

5 Egenkapital
Selskabskapitalen består af 1.200 aktier á nominelt DKK 1.000. lngen aktier er tillagt særlige rettigheder.
Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

3 Skat af årets resultat
DKK
Årets aktuelle skat
Årets udskudte skat

6 Udskudt skatteaktiv

2018

2017

0

-82.984

DKK

12.531

163.851

lmmaterielle anlægsaktiver

12.531

80.867

Materielle anlægsaktiver
Skattemæssigt underskud til fremførsel
Overført til udskudt skatteaktiv

2018

2017

0

-150.857

-9.675

-25.389

-154.040

0

163.715

176.246

0

0

163.715

176.246

Udskudt skatteaktiv
Opgjort skatteaktiv
Regnskabsmæssig værdi 31. december

14

163.715

176.246
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NOTER

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

7 Eventualposter og øvrige økonomiske
forpligtelser

9 Anvendt regnskabspraksis

DKK
Huslejeforpligtelse, uopsigelighedsperiode 6 mdr.

2018

2017

260.000

260.000

Årsrapporten for CEJ Aarhus A/S for 2018 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Selskabet har indgået en huslejekontrakt med en estimeret fraflytningsforpligtelse på TDKK 200.
Koncernens selskaber hæfter fra og med 1 . juli 2012 solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst
mv. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for CEJ Ejendomsadministration A/S,
der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen. Koncernens danske selskaber hæfter endvidere
solidarisk for danske kildeskatter i form af udbytteskat, royaltyskat og renteskat. Eventuelle senere korrektioner
til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.
Der påhviler ikke selskabet sikkerhedsstillelser og pantsætninger pr. 31. december 2018.

Årsregnskab for 2018 er aflagt i DKK.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover 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.

8 Nærtstående parter

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.

Ejerforhold
Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum
5% af selskabskapitalen:
CEJ Ejendomsadministration A/S

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måIes 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 alkumulerede 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 eksisterede på balancedagen.

Koncernregnskab
Selskabet indgår i koncernrapporten for følgende fond:

Navn
C.E. Jensens Fond

Hjemsted
Meldahlsgade 5, 1.
1613 København V

Koncernrapporten for C.E. Jensens fond kan rekvieres på fondens adresse.
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NOTER

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

9 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

9 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Resultatopgørelsen

Balancen

NETTOOMSÆTNING
Nettoomsætningen ved salg af administrationsydelser indregnes i resultatopgørelsen, når salget er gennemført.
Dette anses at være tilfældet, når:
•
•
•
•

levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb,
der foreligger en forpligtende salgsaftale,
salgsprisen er fastlagt, og
indbetalingen er modtaget eller med rimelig sikkerhed kan forventes modtaget.

Serviceydelser indregnes i takt med udførelse af den service, som kontrakten vedrører ved anvendelse af
produktionsmetoden, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte serviceydelse. Metoden
anvendes, når de samlede indtægter og omkostninger på serviceydelsen og færdiggørelsesgraden på
balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger,
vil tilgå selskabet. Som færdiggørelsesgrad anvendes afholdte omkostninger i forhold til de forventede samlede
omkostninger på serviceydelsen.
Nettoomsætningen måles til det modtagne vederlag og indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse
med salget.

ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER
Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til lokaler, salg og administration mv.
BRUTTOFORTJENESTE
Bruttoresultatet opgøres med henvisning til årsregnskabslovens § 32 som et sammendrag af nettoomsætning, andre driftsindtægter og andre eksterne omkostninger.
PERSONALEOMKOSTNINGER
Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.
AF- OG NEDSKRIVNINGER
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.
ANDRE DRIFTSINDTÆGTER/-OMKOSTNINGER
Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets
hovedaktivitet, herunder avance og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.
FINALSIELLE POSTER
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
SKAT AF ÅRETS RESULTAT
Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del,
der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til egenkapitaltransaktioner.

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er
klar til at blive taget i brug.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes
forventede brugstid, der udgør:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar: 3-10 år
Indretning af lejede lokaler: 5 år
Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.
Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.
NEDSKRIVNING AF ANLÆGSAKTIVER
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre,
om der er indikation af værdiforringelse udover det, som udtrykkes ved afskrivning.
Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.
TILGODEHAVENDER
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket normalt
udgør nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.
PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER
Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende forsikringer, licenser
og abonnementer.
UDSKUDTE SKATTEAKTIVER OG -FORPLIGTELSER
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig
og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse
af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning
i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme
juridiske skatteenhed.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil
være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, som følge
af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen eller i egenkapitalen, når den udskudte skat vedrører
poster, der er indregnet i egenkapitalen.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.
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NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

9 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
AKTUELLE SKATTETILGODEHAVENDER OG -FORPLIGTELSER
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets
skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.
Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.
FINANSIELLE GÆLDSFORPLIGTELSER
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
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