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PVC Holding A/S 

Selskabsoplysninger 

Selskab 

PVC Holding A/S 

Kjærsager 34 

4330 Hvalsø 

Telefon: 

Hjemstedskommune: 

CVR-nummer: 

Regnskabsperiode: 

46409082 

Lejre 

10000874 

1. maj 2016 - 30. april 2017 

Bestyrelse 

Bente S. Christensen 

Mette Larsen 

Poul V. Christensen 

Trine Gaunfeldt Christensen 

Direktion 

Poul V. Christensen 

Tilknyttede virksomheder 

PC Ejendomme Hvalsø ApS 

Pengeinstitut 

Nykredit Bank A/S 

Revisor 

Dansk Revision Holbæk 

Godkendt revisionspartnerselskab 

Havnepladsen 6 

4300 Holbæk 

Kontaktperson: 

Henrik Brusgaard 
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PVC Holding A/S 

Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. maj 2016 - 30. april 2017 for PVC 
Holding A/5. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle 

stilling pr. 30. april 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2016 - 30. april 2017. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen om 
handler. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Hvalsø, 28. august 2017 

Direktionen: 

r})~,. n () L\'<·J.evü-e.___ 
Po'uN.-tKr~~tensen 

Bestyrelsen: 

~ ~~ 
Bente 5. Christensen 
Formand 

Mette Larsen 
~ttl~\t~ 

Poul V. Christensen 

~ {\(_ c\;\ v\~tv\S,'(A_ 
Trine Gaunfeldt Christensen 
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PVC Holding A/S 

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet 

Til ledelsen i PVC Holding A/S 

Vi har opstillet årsregnskabet for PVC Holding A/S for regnskabsåret 1. maj 2016 - 30. april 2017 på grundlag af 

selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomhedens ledelse har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter 
resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. 

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger. 

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere selskabets ledelse med at udarbejde og præsentere års 

regnskabet 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 års 
regnskabet, er selskabets ledelses ansvar. 

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke for 

pligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, selskabets ledelse har givet os til 
brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt års 

regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Holbæk, 28 august 2017 

Dansk Rev1 ion Holbæk 
Godkendt rev si nspartnerselskab, CVR-nr. 28853343 
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PVC Holding A/S 

Ledelsesberetning 

Selskabets væsentligste aktiviteter 

Selskabets formål er ifølge vedtægterne er passiv formuepleje. 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 

Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabs 
året, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen. 

Årets udvikling og resultat anses for tilfredsstillende. 
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PVC Holding A/S 

Note Resultatopgørelse 
2016/17 

DKK 

2015/16 

1.000 DKK 

Perioden 1. maj - 30. april 

Bruttofortjeneste -66.518 -118 

1 Personaleomkostninger -276.000 -276 

Afskrivninger, anlægsaktiver -15.000 0 

Resultat før finansielle poster -357.518 -394 

Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 368.744 37 

Indtægter af andre kapitalandele 67.860 170 

2 Finansielle indtægter 617.525 148 

Nedskrivning af finansielle aktiver -41.351 -550 

Finansielle omkostninger -2.189 -611 

Resultat før skat 653.071 -1.199 

3 Skat af årets resultat -93.535 151 

Årets resultat 559.536 -1.049 

Forslag til resultatdisponering: 

Foreslået udbytte 

Årets henlæggelse til reserve for nettoopskrivning efter den in 

dre værdis metode 

Overført resultat 

Resultatdisponering i alt 

700.000 

368.744 

500 

37 

-509.208 -1.586 

559.536 -1.049 

4 Antal beskæftigede 
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PVC Holding A/S 

Note Balance 
2016/17 

DKK 

2015/16 

1.000 DKK 

Aktiver pr. 30. april 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 485.000 0 

Materielle anlægsaktiver 485.000 0 

5 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 2.058.825 960 

6 Andre værdipapirer og kapitalandele 660.649 600 

Finansielle anlægsaktiver 2.719.474 1.560 

Anlægsaktiver i alt 3.204.474 1.560 

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 3.067.215 3.459 

Tilgodehavender hos associerede virksomheder 256.916 102 

Udskudte skatteaktiver 57.444 151 

Tilgodehavende skat hos tilknyttede virksomheder 21.573 0 

Tilgodehavende skat 81.780 94 

Periodeafgrænsningsposter 1.735 3 

Tilgodehavender 3.486.663 3.808 

Andre værdipapirer og kapitalandele 5.653.914 7.043 

Værdipapirer og kapitalandele 5.653.914 7.043 

Likvide beholdninger 1.452.186 1.361 

Omsætningsaktiver i alt 10.592.763 12.212 

Aktiver i alt 13.797.237 13.773 
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PVC Holding A/S 

Note Balance 
2016/17 

DKK 

2015/16 

1.000 DKK 

Passiver pr. 30. april 

Virksomhedskapital 500.000 500 

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 0 0 

Overført resultat 13.569.363 12.742 

Foreslået udbytte 0 500 

7 Egenkapital i alt 13.769.363 13.742 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 12.500 13 

Anden gæld 15.374 18 

Kortfristede gældsforpligtelser 27.874 30 

Gælds- og hensatte forpligtelser i alt 27.874 30 

Passiver i alt 13.797.237 13.773 

8 Eventualforpligtelser 

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 
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PVC Holding A/S 

Noter 
2016/17 

DKK 

2015/16 

1.000 DKK 

1 Personaleomkostninger 

Løn og gager 

Personaleomkostninger i alt 
276.000 276 

276.000 276 

2 Finansielle indtægter 

Renteindtægt PC Ejendomme ApS 
Andre finansielle indtægter 

Finansielle indtægter i alt 

125.660 
491.866 

132 
16 

617.525 148 

3 Skat af årets resultat 

Regulering af udskudt skat 

Skat af årets resultat i alt 
93.535 -151 

93.535 -151 

4 Antal beskæftigede 

Selskabet har i regnskabsåret haft gennemsnitligt 2 beskæftigede (sidste år 2). 

5 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 

Kostpris 1. maj 3.818.914 3.819 
Tilgang i årets løb 762.500 0 
Kostpris 30. april 4.581.414 3.819 

Værdireguleringer 1. maj -2.858.753 -2.325 
Årets resultatandel 368.744 37 
Udloddet udbytte 0 -570 
Øvrige egenkapitalbevægelser -32.580 0 
Værdireguleringer 30. april -2.522.589 -2.859 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder i alt 2.058.825 960 

Navn 
PC Ejendomme ApS 

Hjemsted 
Hvalsø 

Ejerandel 
100% 
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PVC Holding A/S 

Noter 
2016/17 

DKK 

2015/16 

1.000 DKK 

6 Andre værdipapirer og kapitalandele 

Kostpris 1. maj 1.150.000 1.150 
Tilgang i årets løb 102.000 0 
Kostpris 30. april 1.252.000 1.150 

Afskrivninger 1. maj -550.000 0 
Årets afskrivninger -41.351 -550 
Afskrivninger 30. april -591.351 -550 

Andre værdipapirer og kapitalandele i alt 660.649 600 

7 Egenkapital Virksom- Reserver Overført Foreslået I alt 
hedskapi- for netto- resultat udbytte 

tal opskriv- 
ninger 

1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 

Saldo primo 500 0 12.742 500 13.742 
Udbetalt udbytte 0 0 0 -500 -500 

0 0 336 0 336 
Årets henlæggelse til re- 0 336 0 0 336 
serve, ej resultatdisponeret 
Årets resultat 0 -336 -509 700 -145 
Egenkapital ultimo 500 0 12.569 700 13.769 

Virksomhedskapitalen er sammensat af aktier a DKK 1.000 eller multipla heraf. 

8 Eventualforpligtelser 

Selskabet er sambeskattet med dattervirksomheden PC Ejendomme ApS. Som administrationsselskab 

hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med PC Ejendomme ApS for danske selskabsskatter og kil 

deskatter på udbytte og royalties inden for sambeskatningskredsen. Skyldige selskabsskatter og kil 

deskatter inden for sambeskatningskredsen fremgår af regnskabet. Eventuelle senere korrektioner af 

den skattepligtige sambeskatningsindkomst eller kildeskatter på udbytte og royalties vil kunne med 

føre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb. 

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

Ingen. 
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PVC Holding A/S 

Anvendt regnskabspraksis 

Generelt 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B. 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Koncernregnskab 

I henhold til Årsregnskabslovens § 110 er der ikke udarbejdet koncernregnskab, da koncernen ikke overskrider 
størrelsesgrænserne. 

Generelt om indregning og måling 

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 ressourcer 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 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 aflæg 
ges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af 
finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes om 

kostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte for 

pligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været 
indregnet i resultatopgørelsen. 

Omregning af fremmed valuta 

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gæld og 

andre poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. 

Realiserede og urea liserede valutakursreguleringer er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle poster. 

Der benyttes ikke finansielle instrumenter til sikring af modværdien i danske kroner af balanceposter i fremmed 
valuta samt fremtidige transaktioner i fremmed valuta. 
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PVC Holding A/S 

Anvendt regnskabspraksis 

Resultatopgørelsen 

Bruttofortjeneste 

Nettoomsætningen fratrukket omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger 
er sammendraget i posten "Bruttofortjeneste". 

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab 
på debitorer, operationelle leasingomkostninger med videre 

Leasingkontrakter 

Leasingydelser på kontrakter, der ikke er finansielle leasingkontrakter og øvrige lejeaftaler indregnes i resultat 

opgørelsen over kontrakternes løbetid. Virksomhedens samlede forpligtelser vedrørende leasing- og lejeaftaler 
oplyses under kontraktlige forpligtelser og eventual poster. 

Personaleomkostninger 

Personaleomkostninger omfatter løn og gage samt sociale omkostninger, pensioner med videre til selskabets 
personale. 

Finansielle indtægter og omkostninger 

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, re 
aliserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed va 

luta, amortisering af lån samt tillæg og godtgørelse vedrørende acontoskatteordningen med videre 

Resultat fra tilknyttede virksomheder 

Resultater fra tilknyttede virksomheder indregnes i resultatopgørelsen med den forholdsvise andel af virksom 

hedernes resultat efter regulering af intern avance eller tab. 

Skat af årets resultat 

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets 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 omfattet af de danske regler om obligatorisk sambeskatning af moderselskabet og de danske dat 

tervirksomheder. Selskabet er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle be 
talinger af selskabsskat med skattemyndighederne. 

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede 

virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skat 

temæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld 
fordeling}. 
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PVC Holding A/S 

Anvendt regnskabspraksis 

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære 
afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers forventede brugstider og restværdi. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfat 

ter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar 
til at blive taget i brug. Der afskrives ikke på grunde. 

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger rest 

værdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. Ved ændring i afskrivningsperioden eller rest 
værdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn. 

Der indgår forventede brugstider og restværdier som følger: 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 

Brugstid 

Sår 
Restværdi 

200 000 

Finansielle anlægsaktiver 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes efter den indre værdis metode. Andel af årets resultat ind 

regnes i resultatopgørelsen. I balancen måles den forholdsmæssige ejerandel af den regnskabsmæssige indre 
værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis, korrigeret for urealiserede koncerninterne avancer eller 
tab. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien 

reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehaven 
der. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efter 
følgende regnskabsår. 

Likvide beholdninger 

Omfatter likvide beholdninger. 

Udbytte 

Udbytte, ledelsen foreslår udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte 
indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. 

Gældsforpligtelser 

Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 
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PVC Holding A/S 

Anvendt regnskabspraksis 

Skyldig skat og udskudt skat 

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat måles i balancen som beregnet skat af årets skatte 

pligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæs 
sig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skat 

tesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som ak 

tuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. 

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 positiv skattepligtig 

indkomst eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle 
udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi. 
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