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Virksomhedsoplysninger

Virksomheden PEP HOLDING ApS
Olsbæk Strandvej 3
2670 Greve

CVR-nr: 10021626
Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

Bankforbindelse Jyske Bank

Revisor ANDERSEN OG PARTNERE, REGISTRERET
REVISIONSANPARTSSELSKAB
Larsensvej 5
2950 Vedbæk
DK Danmark
CVR-nr: 26668840
P-enhed: 1009180784



Side 4 af 11

CVR-nr. 10021626

Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2017 for PEP HOLDING ApS
 
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
 
Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende
billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.
 
Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

, den  Greve 26/03/2018

 Direktion

 Poul Erik Pedersen

 Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Det er besluttet, at der ikke fremadrettet skal være revision af selskabets årsregnskaber jf.
 undtagelsesbestemmelserne for revision af mindre selskaber.
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Revisors erklæring om opstilling af finansielle
oplysninger

 Til den daglige ledelse i PEP HOLDING ApS

Vi har opstillet årsregnskabet og skattemæssige specifikationer for PEP HOLDING ApS for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har
tilvejebragt. 

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Skattemæssige
specifikationer omfatter opgørelse af skattepligtig indkomst med tilhørende noter og specifikationer. 

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 og
skattemæssige specifikationer i overensstemmelse med årsregnskabsloven og gældende skattelovgivning. 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 og skattemæssige specifikationer samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger,
der er anvendt til opstillingen heraf, 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 og skattemæssige specifikationer. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller
reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet og skattemæssige specifikationer er udarbejdet i

 overensstemmelse med årsregnskabsloven og gældende skattelovgivning.

,  Vedbæk 26/03/2018

 ,  Henrik Andersen mne264
Registreret revisor FSR
ANDERSEN OG PARTNERE, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
CVR: 26668840
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Ledelsesberetning
Hovedaktiviteter
Selskabet er holdingselskab til Blik og Rørservice  ApS og eneste aktivitet i året har været forrentning af
egenkapitalen.
 
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat er tilfredsstillende.
 
Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for .Regnskabsklasse B

Anvendt regnskabspraksis

Generelt om indregning og måling 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af
finansielle aktiver og forpligtigelser. 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. 
Forpligtigelser 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. 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet
fremlægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse

 Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger, realiserede og urealiserede
kursgevinster og –tab vedrørende værdipapirer.

 Skat af årets resultat
Årets skat, 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.
 

Balance

 Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i dattervirksomheder måles til indre værdi. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger
nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

 Værdipapirer
Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen, såfremt
beholdningen har betydning for balancen, ellers måles værdien til anskaffelsespris og kursværdi oplyses.

 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 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. For indeværende år er anvendt en skattesats på
22,0%.
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Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

Note 2017 2016
kr. kr.

Eksterne omkostninger  .................................................................. -8.887 -4.094

Bruttoresultat  ............................................................................... -8.887 -4.094

Resultat af ordinær primær drift  ............................................... -8.887 -4.094

Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og
tilgodehavender, der er anlægsaktiver  ........................................... 

77.328 374.635

Andre finansielle indtægter  ........................................................... 91.527 94.499
Øvrige finansielle omkostninger  ................................................... -740 0

Ordinært resultat før skat  .......................................................... 159.228 465.040

Skat af årets resultat  ....................................................................... -18.018 -20.807

Årets resultat  ................................................................................ 141.210 444.233

Forslag til resultatdisponering

Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen  .......................... 0 50.000
Overført resultat  ............................................................................. 141.210 394.233

I alt  ................................................................................................ 141.210 444.233
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Balance 31. december 2017
Aktiver

Note 2017 2016
kr. kr.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder  ..................................... 709.510 632.182
Andre værdipapirer og kapitalandele  ............................................ 2.170.305 2.066.835

Finansielle anlægsaktiver i alt  ................................................... 1 2.879.815 2.699.017

Anlægsaktiver i alt  ...................................................................... 2.879.815 2.699.017

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder  ............................ 233.294 433.885

Tilgodehavender i alt  .................................................................. 233.294 433.885

Likvide beholdninger  .................................................................... 200.392 39.707

Omsætningsaktiver i alt  ............................................................. 433.686 473.592

Aktiver i alt  .................................................................................. 3.313.501 3.172.609
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Balance 31. december 2017
Passiver

Note 2017 2016
kr. kr.

Registreret kapital mv.  .................................................................. 125.000 125.000
Andre reserver  .............................................................................. 75.000 75.000
Overført resultat  ............................................................................ 2.974.791 2.833.581

Egenkapital i alt  .......................................................................... 3.174.791 3.033.581

Skyldig selskabsskat  ..................................................................... 80.311 53.258
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse  ........................................... 58.399 35.770
Forslag til udbytte for regnskabsåret  ............................................ 0 50.000

Kortfristede gældsforpligtelser i alt  .......................................... 138.710 139.028

Gældsforpligtelser i alt  ............................................................... 138.710 139.028

Passiver i alt  ................................................................................. 3.313.501 3.172.609
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Noter

1. Finansielle anlægsaktiver i alt

 
Kapitalandele i

tilknyttede
virksomheder

  kr.

Kostpris primo 200.000
Tilgang 0
Afgang 0

Kostpris ultimo 200.000
   
Nettoopskrivninger primo 432.182
Andel i årets resultat jf. note 77.328
Udloddet udbytte 0

Nettoopskrivninger ultimo 509.510
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 709.510
 
   
Regnskabsmæssig værdi af indregnet goodwill 0
 
 
 
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter: 
 
 
 

Navn, retsform og hjemsted Ejerandel Egenkapital Årets
resultat

Blik og Rørservice ApS, Greve 100% 709.510 77.328
 

 
 
 

2. Oplysning om eventualforpligtelser

 6 .           Der påhviler ikke selskabet eventualforpligtigelser.
 
              Selskabet hæfter solidarisk med datterselskabet for koncernens selskabsskat.


