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Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for
Paranowski Holding ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver,
finansielle stilling samt resultatet af selskabets aktiviteter.
Leldelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Revision er fravalgt, og jeg anser betingelserne for fravalg af revision for opfyldt.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nykøbing F. ApS, den 20. juni 2019

Juliusz Paranowski
Direktør
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Side 2

Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejeren i Paranowski Holding ApS
Erklæring om assistance på årsregnskabet
Vi har opstillet årsregnskabet for for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.
Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om assistance med opstilling af finansielle oplysninger, ISRS 4410.
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven
og FSR - danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen
af årsregnskabet, er Deres ansvar.
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke
forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for
at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
handlinger i tillæg til vores assistance med opstilling af årsregnskabet. Det er på denne baggrund
vores opfattelse, at oplysningerne iledelsesberetningen er i oversenstemmelse med årsregnskabet.
Næstved, den 20. juni 2019

Accounta
Statsautoriseret revisionsanpartsselskab
CVR.Nr. 30 61 37 91

Ivan Kjeldsen
statsautoriseret revisor
MNE.Nr 10797
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Side 3

Selskabsoplysninger

Selskabet

Paranowski Holding ApS
Vibevænget 9
4800 Nykøbing F.
CVR-nr.:

28 52 03 95

Hjemsted:

Nykøbing F. ApS

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion

Juliusz Paranowski

Revisorforbindelse

Accounta
Statsautoriseret revisionsanpartsselskab
Slagelsevej 25A
4700 Næstved

Bankforbindelse

Jyske Bank
Jernbanegade 19
4800 Nykøbing F.
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Side 4

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet
Selskabet hovedaktivitet består i konsulentvirksomhed og hermed beslægteede opgaver.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat svarer til forventningerne.
Usikkerhed om fremtidig drift
Selskabet har tabt egenkapitalen. Fortsat drift er betinget af, at selskabet tilføres den fornødne likviditet.
Selskabets ledelse vurderer, at den tilstrækkelige tlikviditet kan tilføres, og aflægger i overensstemmelse
hermed årsregnskabet med fortsat drift for øje.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne
påvirke virksomhedens finansielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med dansk regnskabspraksis i henhold til årsregnskabsloven for en klasse B-virksomhed.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.
De væsentligste elementer i den anvendte regnskabspraksis er beskrevet nedenfor.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder 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. Amoriseret 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.
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at
afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning.
Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.
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Side 6

Anvendt regnskabspraksis, fortsat

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til
køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med
fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Bruttoresultat
I bruttoresultat er sammendraget regnskabsposterne nettoomsætning, vareforbrug, ændring
i varebeholdninger og andre eksterne omkostninger.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger
ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld
og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under
acontoskatteordningen mv.
Skatter
Årets skat, som 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 posteringer direkte på egenkapitalen.
Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i associerede virksomheder måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der
nedskrives efter en individuel vurdering til imødegåelse af forventede tab.
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Side 7

Anvendt regnskabspraksis, fortsat

Skyldig skat og udskudt skat
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.
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, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud
måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig
indtjening eller ved modregnig i udskudte skatteforpligtelser inden for den samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.
Udskudt skat måles på grundlagf af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning er gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt
skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er
anvendt en skattesats på 22 %.
Gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden
gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Side 8

Resultatopgørelse

Note

1

2

2018

2017

Kr.

Kr.

Bruttoresultat

0

0

Resultat før skat

0

0

Skat af årets resultat

0

0

ÅRETS RESULTAT

0

0

Overført resultat

0

0

Disponeret i alt

0

0

Forslag til resultatdisponering
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Side 9

Balance - Aktiver

Note

31/12 2018

31/12 2017

Kr.

Kr.

OMSÆTNINGSAKTIVER
Andre tilgodehavender

3.222.606

3.222.606

Tilgodehavender

3.222.606

3.222.606

2

2

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

3.222.608

3.222.608

AKTIVER I ALT

3.222.608

3.222.608

Likvide beholdninger
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Side 10

Balance - Passiver

Note

31/12 2018

31/12 2017

Kr.

Kr.

125.000

125.000

EGENKAPITAL
4

Selskabskapital
Overkurs ved emission

4

18.750

18.750

Overført resultat

-549.449

-549.449

Egenkapital i alt

-405.699

-405.699

3.097.652

3.097.652

Gæld til selskabsdeltagere og ledelse

530.655

530.655

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

3.628.307

3.628.307

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT

3.628.307

3.628.307

PASSIVER I ALT

3.222.608

3.222.608

Leverandører af varer og tjenester

5

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

6

Usikkerhed om going concern
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Side 11

Noter

1. Bruttoresultat
Nettoomsætningen oplyses ikke, og posterne nettoomsætning, udgifter til varer og andre eksterne
omkostninger er sammendraget til posten bruttoresultat.

2. Selskabsskat
2018

2017

Aktuel skat af årets resultat

0

0

Regulering af udskudt skat

0

0

Skat af årets resultat

0

0

3. Egenkapital

Saldo pr. 1. januar 2018

Selskabs-

Overkurs

Overført

kapital

ved emission

resultat

125.000

18.750

Forslag til resultatdisponering
Saldo pr. 31. december 2018

125.000

18.750

I ALT

-549.449

-405.699

0

0

-549.449

-405.699

Der er ved stiftelsen den 5. april 2005 indskudt kr. 125.000 kontant til kurs 120. Der er herefter ikke sket
ændringer i selskabskapitalen.
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Side 12

Noter, fortsat

4. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for gæld til pengekreditorer, tkr. 2.619, er der givet håndpant i andre tilgodehavender,
hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2018 udgør tkr. 3.222.

5. Oplysning om usikkerhed ved going concern
Selskabet har tabt egenkapitalen. Fortsat drift er betinget af, at selskabet tilføres den fornødne likviditet.
Selskabets ledelse vurderer, at den tilstrækkelige tlikviditet kan tilføres, og aflægger i overensstemmelse
hermed årsregnskabet med fortsat drift for øje.

