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Virksomhedsoplysninger

Virksomheden Berlin Wohnungs Invest 2 ApS
Gl. Torv 2, 1. 4.
5800 Nyborg

CVR-nr: 37792594
Regnskabsår: 01/01/2018 - 31/12/2018
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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2018 for Berlin Wohnungs Invest 2 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 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2018.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.

Selskabet har fravalgt revision af årsregnskabet. Vi anser betingelserne for at undlade revision af
årsregnskabet for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

, den  Nyborg 08/04/2019

 Direktion

 Niels Peter Nielsen  Jesper Kim Pedersen
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Ledelsesberetning
Hovedaktivitet
Selskabets hovedaktivitet er at investere i, eje, udvikle, drifte, udleje samt administrere fast ejendom i
Tyskland, primært boligudlejningsejendomme i Berlin og omegn, via indirekte investeringer gennem
tyske selskaber.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat udviser et overskud på 928 kr. Selskabets egenkapital udgør 492.721 kr. pr. 31. december
2018. Resultatet anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af
årsrapporten.
Primo regnskabsåret 2019 er der gennemført kapitalforhøjelse og investeringsaktiviteten er igangsat. 
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for .Regnskabsklasse B
Årsrapporten 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 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. 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 eksisterede på balancedagen.

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen
som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes
værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen,
måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for
tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og
omkostninger.
 
Resultatopgørelsen
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til administration samt kontorhold mv.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter indeholder renter og gebyrer m.v. 
 
Skat af årets resultat
Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat, årets sambeskatningsbidrag og ændring i udskudt skat
indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med
den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket
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normalt udgør nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Finansielle gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 2017
kr. kr.

Eksterne omkostninger  ................................................................... -20 -4.555

Bruttoresultat  ................................................................................ -20 -4.555

Resultat af ordinær primær drift  ................................................ -20 -4.555

Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder  .............. 0 249
Øvrige finansielle omkostninger  ..................................................... -6 0

Ordinært resultat før skat  ............................................................ -26 -4.306

Skat af årets resultat  ........................................................................ 6 1.100
Andre skatter  ................................................................................... 948 0

Årets resultat  ................................................................................. 928 -3.206

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat  .............................................................................. 928 -3.206

I alt  ................................................................................................. 928 -3.206
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Balance 31. december 2018
Aktiver

Note 2018 2017
kr. kr.

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder  ............................. 948 491.774
Tilgodehavende skat  ...................................................................... 6 0
Andre tilgodehavender  ................................................................... 131.649 0

Tilgodehavender i alt  ................................................................... 132.603 491.774

Likvide beholdninger  ..................................................................... 484.301 19

Omsætningsaktiver i alt  .............................................................. 616.904 491.793

Aktiver i alt  ................................................................................... 616.904 491.793
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Balance 31. december 2018
Passiver

Note 2018 2017
kr. kr.

Registreret kapital mv.  ................................................................... 500.000 500.000
Overført resultat  ............................................................................. -7.279 -8.207

Egenkapital i alt  ........................................................................... 492.721 491.793

Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til
social sikring  .................................................................................. 

124.183 0

Kortfristede gældsforpligtelser i alt  ........................................... 124.183 0

Gældsforpligtelser i alt  ................................................................ 124.183 0

Passiver i alt  ................................................................................. 616.904 491.793
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Noter

1. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet hæfter solidarisk sammen med moderselskabet og de øvrige selskaber i den 
sambeskattede koncern for skat af koncernens sambeskattede indkomst og for visse eventuelle 
kildeskatter, som udbytteskat og royaltyskat.
 

2. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2018
Gennemsnitligt antal ansatte  ............................................................ 0


