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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2015 for Paradis Group ApS.
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 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2015.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 31. maj 2016
Direktion

Martin Andersen

Bestyrelse

John-Ole Hansen
formand

Jan Frank Steenhard

Jørgen Bjerre

Michael Braa Nielsen
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejerne i Paradis Group ApS

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Paradis Group ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der
omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. 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,
og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af 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.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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Den uafhængige revisors erklæringer
Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Skjern, den 31. maj 2016
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Jim Helbo Laursen
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger
Selskabet

Paradis Group ApS
Vesterbrogade 4 A, 1.
1620 København V
CVR-nr.: 30 50 04 58
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Regnskabsår: 9. regnskabsår
Hjemstedskommune: København

Bestyrelse

John-Ole Hansen, formand
Jan Frank Steenhard
Jørgen Bjerre
Michael Braa Nielsen

Direktion

Martin Andersen

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Østergade 40
6900 Skjern
Telefon 96 80 10 00
Telefax 96 80 10 01
www.pwc.dk

Advokat

Elmann Advokatpartnerselskab
Stockholmsgade 41
1620 København Ø

Pengeinstitut

Sparekassen Vendsyssel
Brinck Seidelins Gade 10
9800 Hjørring
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Beretning
Hovedaktivitet
Selskabets formål er at være holdingselskab for selskaber i Paradis Gruppen.
Udvikling i året
Den konsoliderede resultatopgørelse for 2015 for samtlige koncernselskaber udviser et EBITDA på DKK
1.838.238 og et overskud efter skat på DKK 516.249. Selskabets balance pr. 31. december 2015 udviser en
egenkapital på DKK 3.455.364.
Selskabets ledelse betegner årets resultat som tilfredsstillende.
Salget er i stor udstrækning vejrafhængig og givet den dårligste danske sommer over de sidste 5 år
betegner selskabets ledelse årets resultat som acceptabelt.
Den fortsatte fremgang i det californiske selskab kunne desværre ikke opveje det utilregnelige danske
sommervejr. Sidstnævnte havde således en betydelig negativ påvirkning af hele kædens resultat. Gruppen
anvendte bevidst betydelige ressourcer på fremgangen i vækstmarkedet Californien som i 2015 fik tilført 3
nye butikker, en udvidelse af lokalbemanding, opbygning af et lokal hovedkontor og en produktions- og
distributionsenhed i Los Angeles. Kæden lancerede i 2015 flere nye produkter som blev populære hos
kunderne på begge markeder, deriblandt flere mindre vejrafhængige produkter. Kæden foretog i 2015
mere en 1,5 mio. ekspeditioner som skønsmæssigt modsvarer 3,0 mio. serveringer.
Der bruges forsat betydeligere ressourcer på den fremadrettede udvikling af den samlede forretning. Da
den planlagte ekspansion i Californien, USA er tilbage på sporet forventes 2016 - med forbehold for det
utilregnelige danske sommervejr - igen at udvise et tilfredsstillende resultat.
Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note

Andre eksterne omkostninger

2015

2014

DKK

DKK

-40.592

-40.942

0

0

Resultat før finansielle poster

-40.592

-40.942

Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

562.903

1.246.133

Personaleomkostninger

1

Finansielle indtægter

2

4.142

8.862

Finansielle omkostninger

3

-18.675

-8.932

507.778

1.205.121

8.471

8.722

516.249

1.213.843

516.249

1.213.843

516.249

1.213.843

Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
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Resultatdisponering
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
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Balance 31. december
Note

2015

2014

DKK

DKK

7.582.841

2.936.084

Finansielle anlægsaktiver

7.582.841

2.936.084

Anlægsaktiver

7.582.841

2.936.084

0

463.242

Udskudt skatteaktiv

36.383

75.439

Sambeskatningsbidrag

47.529

38.661

Tilgodehavender

83.912

577.342

Likvide beholdninger

152.671

81.204

Omsætningsaktiver

236.583

658.546

7.819.424

3.594.630

Aktiver
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
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Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

Aktiver

Passiver
Selskabskapital

530.792

525.205

Overført resultat

2.924.572

2.343.524

3.455.364

2.868.729

4.339.060

705.901

25.000

20.000

Kortfristede gældsforpligtelser

4.364.060

725.901

Gældsforpligtelser

4.364.060

725.901

Passiver

7.819.424

3.594.630

Egenkapital
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Gæld til tilknyttede virksomheder
Anden gæld

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser
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Noter til årsregnskabet
1

Personaleomkostninger
Selskabet har ikke haft ansatte i regnskabsåret.
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3

2014

DKK

DKK

Finansielle indtægter
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder

1.830

8.862

Andre finansielle indtægter

2.312

0

4.142

8.862

17.675

8.932

1.000

0

18.675

8.932

-47.529

-38.661

39.058

19.891

0

10.048

-8.471

-8.722

Finansielle omkostninger
Finansielle omkostninger til tilknyttede virksomheder
Andre finansielle omkostninger
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2015

Skat af årets resultat
Sambeskatningsbidrag
Årets regulering i udskudt skat
Regulering af skat vedrørende tidligere år
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Noter til årsregnskabet
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2015

2014

DKK

DKK

Kostpris 1. januar

8.941.334

8.941.334

Tilgang i årets løb

4.098.000

0

Kostpris 31. december

13.039.334

8.941.334

Værdireguleringer 1. januar

-6.005.250

-7.251.383

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Valutakursregulering

-14.146

0

Årets resultat

591.203

1.274.433

Afskrivning på koncerngoodwill

-28.300

-28.300

-5.456.493

-6.005.250

7.582.841

2.936.084

113.200

141.500

Værdireguleringer 31. december

Regnskabsmæssig værdi 31. december

Resterende positivt forskelsbeløb, der indgår i ovenstående
regnskabsmæssige værdi, udgør 31. december

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder specificeres således:

Selskabskapital

Stemme- og
ejerandel

Navn
Paradis Danmark

Hjemsted

Egenkapital

Årets resultat

A/S

København

625.000

100%

4.669.316

1.924.369

København

126.000

100%

200.887

-17.210

København

500.000

100%

2.599.441

-1.315.956

7.469.644

591.203

Paradis Finans
ApS
Paradis
International A/S
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Noter til årsregnskabet
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Egenkapital
Selskabskapital

Overført
resultat

I alt

DKK

DKK

DKK

525.205

2.343.524

2.868.729

Egenkapital 1. januar
Valutakursregulering
Kontant kapitalforhøjelse

0

-14.146

-14.146

5.587

78.945

84.532

0

516.249

516.249

530.792

2.924.572

3.455.364

Årets resultat
Egenkapital 31. december
Der er ikke udstedt ejerbeviser.

Selskabskapitalen består af DKK 125.000 A-ejerbeviser og 405.791,86 B-ejerbeviser. A-ejerbeviserne er tildelt
en forlods udbytteret. Der er i øvrigt ikke tillagt A- og B-ejerbeviserne særlige rettigheder.

Selskabskapitalen har udviklet sig således:

Selskabskapital 1. januar
Kapitalforhøjelse
Kapitalnedsættelse

2015

2014

2013

2012

2011

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

525.205

519.618

502.857

357.143

357.143

5.587

5.587

16.761

145.714

0

0

0

0

0

0

530.792

525.205

519.618

502.857

357.143

Selskabskapital 31.
december
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Noter til årsregnskabet
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Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser
Eventualforpligtelser
Selskabet har påtaget sig ulimiteret selvskyldnerkaution overfor øvrige selskaber i Paradis Gruppen og hæfter
hermed for den samlede gæld i koncernen. Den samlede gæld i øvrige koncernselskaber udgør pr. 31.
december 2015 DKK 4.292.770.
Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst m.v. Det
samlede beløb fremgår af årsrapporten for EC Par Holding ApS, der er administrationsselskab i forhold til
sambeskatningen. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter kan medføre at selskabets hæftelse udgør
et større beløb.
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Regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for Paradis Group ApS for 2015 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.
Der er, i henhold til årsregnskabslovens §110, ikke udarbejdet koncernregnskab.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
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.
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.

Resultatopgørelsen
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til administration m.v.
Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat for året under posten ”Resultat af
kapitalandele i tilknyttede virksomheder”.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter og gebyrer.
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Regnskabspraksis
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat, 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.
Selskabet er sambeskattet med dets tilknyttede danske virksomheder. Den danske selskabsskat fordeles
mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Balancen
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode.
I balancen indregnes under posten ”Kapitalandele i tilknyttede virksomheder” den forholdsmæssige ejerandel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort med udgangspunkt i dagsværdien af de
identificerbare nettoaktiver på anskaffelsestidspunktet med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer eller tab og med tillæg af resterende værdi af positiv forskelsværdi (goodwill) og fradrag af
en resterende negativ forskelsværdi (negativ goodwill).
Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder henlægges via overskudsdisponeringen til "Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Reserven
reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet og reguleres med andre egenkapitalbevægelser i de
tilknyttede virksomheder.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket
her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab
opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.
Egenkapital
Udbytte
Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.
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.
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Regnskabspraksis
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 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.
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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