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Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015 for PEC Holding ApS. 
 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle 
stilling samt af resultatet af selskabets aktiviteter. 
 
Selskabet opfylder betingelserne for ikke at blive revideret. 
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
 
 
Nørresundby, den 4. marts 2016 
 
 
 
Direktion 
 
 
 
 
Sonja Tobberup Christensen  

 
 



Den uafhængige revisors erklæringer 
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Til kapitalejerne i PEC Holding ApS 
Vi har opstillet årsregnskabet for PEC Holding ApS for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 på 
grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt. 
 
Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 
 
Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger. 
 
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 kom-
petence og fornøden omhu. 
 
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af års-
regnskabet, er Deres 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, De har givet os til brug for at op-
stille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er 
udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
 
 

 
Aabybro, den 4. marts 2016 

 
 

Revisor Team Nord 
Registreret Revisionsaktieselskab 

cvr.nr. 27 22 65 66 

 
 
 

Henning Pedersen 
Registreret revisor 
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Selskabet PEC Holding ApS 

Sundby Brygge 3, 2. - 3 
9400 Nørresundby 
 

  
CVR-nr.: 
Stiftet: 
Regnskabsår: 
 

 
10009561 
9. november 1999 
1. januar - 31. december 
 

 
Direktion Sonja Tobberup Christensen 

 

 

Revisor Revisor Team Nord 
Registreret Revisionsaktieselskab 
Industrivej 10 
9440 Aabybro 

 
 
 
 



Anvendt regnskabspraksis 
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Årsrapporten for PEC Holding ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmel-
ser for klasse B-virksomheder og er aflagt i danske kroner. 
 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. 
 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af fi-
nansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskriv-
ninger, 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 virksomheden, 
og aktivets værdi kan måles pålideligt. 
 
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomhe-
den, 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. 
 
Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, 
og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 
 
Bruttofortjeneste 
Andre eksterne omkostninger indeholder administrationsomkostninger. 
 
Finansielle indtægter og omkostninger 
Finansielle indtægter og omkostninger inkluderer renter, gebyrer, kursreguleringer af værdipapirer samt tillæg og 
godtgørelse under acontoskatteordningen. 
 
Skat af årets resultat 
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 i egenkapitalen med den del, der kan henføres til bevæ-
gelser direkte i egenkapitalen. 
 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres 
med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 
 
Værdipapirer og kapitalandele 
Andre værdipapirer og kapitalandele er indregnet til dagsværdi på balancedagen. Såvel realiserede som ureali-
serede kursreguleringer er indregnet i resultatopgørelsen. 
 
Selskabsskat og udskudt skat 
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skat-
tepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. 
 
Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssige værdier af aktiver og 
forpligtelser. 
 
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige 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. 
 
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. 
 
Gældsforpligtelser 
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominel restgæld. 
 



Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 

 
  Note  2015  2014 

    kr.  kr. 
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Bruttofortjeneste    -42.244  -27.244 

       

Ordinært resultat før finansielle poster    -42.244  -27.244 

       

Andre finansielle indtægter    211.485  179.047 

Andre finansielle omkostninger    19.732  66.314 

Resultat før skat    149.508  85.490 

       

Skat af årets resultat    35.297  36.848 

Årets resultat    114.211  48.642 

       

       

       

Forslag til resultatdisponering       

       

Overført fra tidligere år    10.325.960  10.376.418 

Årets resultat    114.211  48.642 

Til disposition    10.440.171  10.425.060 

       

       

Udbytte for regnskabsåret    5.458  99.100 

Overført til næste år    10.434.713  10.325.960 

Disponeret i alt    10.440.171  10.425.060 

       



Balance 31. december 

 
  Note  2015  2014 

    kr.  kr. 
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Aktiver       

       

Omsætningsaktiver       

Tilgodehavender       

Andre tilgodehavender    61  0 

Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse  1  0  5.264 

Tilgodehavender i alt    61  5.264 

       

Værdipapirer og kapitalandele       

Andre værdipapirer og kapitalandele    1.635.953  2.118.196 

Værdipapirer og kapitalandele i alt    1.635.953  2.118.196 

       

Likvide beholdninger    8.958.246  8.409.530 

       

Omsætningsaktiver i alt    10.594.260  10.532.990 

Aktiver i alt    10.594.260  10.532.990 



Balance 31. december 

 
  Note  2015  2014 

    kr.  kr. 
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Passiver       

Egenkapital       

Selskabskapital    125.000  125.000 

Overført resultat    10.434.713  10.325.960 

Foreslået udbytte    0  49.900 

Egenkapital i alt  2  10.559.713  10.500.860 

       

Gældsforpligtelser       
Kortfristede gældsforpligtelser       

Leverandører af varer og tjenesteydelser    11.000  15.000 

Selskabsskat    7.645  16.848 

Anden gæld    15.902  283 

Kortfristede gældsforpligtelser i alt    34.547  32.131 

       

Gældsforpligtelser i alt    34.547  32.131 

Passiver i alt    10.594.260  10.532.990 

       

Hovedaktivitet  3     



Noter til årsrapporten 
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1  Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse     

       

  Selskabet har i årets løb haft et tilgodehavende hos direktionen på 5.264 kr. inkl. renter.     

  Udlånet forrentes med 10,2% årligt og er indfriet i årets løb.     
 

2  Egenkapital  Selskabs- ka-
pital 

 Udbytte  Overført re-
sultat 

 I alt 

    kr.  kr.  kr.  kr. 

  Saldo primo  125.000  49.900  10.325.960  10.500.860 

  Årets resultat  0  5.458  108.753  114.211 

  Udloddet udbytte  0  -55.358  0  -55.358 

  Saldo ultimo  125.000  0  10.434.713  10.559.713 

       

  Selskabskapitalen har ikke været ændret i de seneste 5 år.     
 

3  Hovedaktivitet     

       

  Selskabets aktiviteter omfatter formueforvaltning.     
 


