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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

POPE INVEST ApS
Saltøvej 136
4700 Næstved
CVR-nr:
Regnskabsår:

30689313
01/07/2011 - 30/06/2012
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Ledelsespåtegning
Den af os udarbejdet årsrapport er aflagt i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning.
Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den
finansielle stilling samt resultat.
Det er på den ordinære generalforsamling besluttet, at årsrapporten for kommende år ikke skal
revideres.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Nysted, den
Direktion

Ivan Harsdal
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Revisors erklæring om regnskabsmæssig
assistance
Omtale af arbejdets og erklæringens omfang
Erklæring om assistance afgivet af uafhængig revisor
Til ledelsen i selskabet Pope Invest ApS
På grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger modtaget fra selskabets ledelse har vi ydet
assistance med opstilling af årsregnskabet for Pope Invest ApS for regnskabsåret 2012.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Ledelsen har ansvaret for årsregnskabet.
Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om
assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk lovgivning. Vi har ikke revideret
eller udført review af årsregnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom.
Nysted, 04/12/2012

Jesper Pedersen
Revisor
Revision Nysted ApS
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Ledelsesberetning
Hovedaktiviteter
Selskabets formål er besiddelse ejendomme og drive udlejningsejendom.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultat og økonomiske udvikling levede deltvis op til forventningerne og anses for
at være tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der er ikke efter balancedagen indtruffet det forhold der påvirker regnskabet i negativ retning.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Pope Invest ApS for året 2011/12 er aflagt i overensstemmelse
med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder og er aflagt i dnske kroner.

Resultatopgørelse
NETTOOMSÆTNING
Lejeindtægter periodiseres fuldt ud og indregnes i resultatsopgørelsen
ANDRE DRIFTSINDTÆGTER OG -OMKOSTNINGER
Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold
til virksomhedens hovedaktivitet.
FINANSIELLE POSTER
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved
finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipaninger ved finansiel
leasing, valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.
SKAT AF ÅRETS RESULTAT
Årets skat, der 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
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
Grunde og bygninger samt tekniske anlæg og anlæg i øvrigt måles til kostpris, disse afskrives ikke.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Inventar mv. 5 år
Aktiver med en kostpris på under kr. 12.300 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i
anskaffelsesåret.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem
salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.
TILGODEHAVENDER
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.
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 efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssige og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f. eks. vedrørende aktier,
hvor opgørelse af skattteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på
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grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
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 25%.
GÆLDSFORPLIGTELSER
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenue efter fradrag af afholdte
transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris
svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem
provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.
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Resultatopgørelse 1. jul 2011 - 30. jun 2012
Note
Nettoomsætning ......................................................................................
Eksterne omkostninger ...........................................................................

2011/12
kr.
78.203
-41.987

Bruttoresultat ........................................................................................

36.216

Resultat af ordinær primær drift ........................................................

36.216

Øvrige finansielle omkostninger ............................................................

-28.251

Ordinært resultat før skat ...................................................................

7.965

Ekstraordinært resultat før skat .........................................................

7.965

Skat af årets resultat ................................................................................

-1.991

Årets resultat .........................................................................................

5.974

2010/11
kr.
85.723
-58.250

-20.192

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat ......................................................................................

5.974

I alt .........................................................................................................

5.974
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Balance 30. juni 2012
Aktiver
Note
Grunde og bygninger ............................................................................

2011/12
kr.
1.011.828

Materielle anlægsaktiver i alt ............................................................

1.011.828

Anlægsaktiver i alt ..............................................................................

1.011.828

Likvide beholdninger ............................................................................

5

Omsætningsaktiver i alt .....................................................................

5

AKTIVER I ALT ................................................................................

1.011.833
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1.011.828
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Balance 30. juni 2012
Passiver
Note
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) ...............
Overkurs ved emission ..............................................................................
Overført resultat ........................................................................................

2011/12
kr.
126.000
187.617
-104.791

Egenkapital i alt .......................................................................................

208.826

Gæld til realkreditinstitutter ......................................................................
Skyldig selskabsskat ..................................................................................
Anden gæld ...............................................................................................

584.818
1.991
216.198

Kortfristede gældsforpligtelser i alt ......................................................

803.007

Gældsforpligtelser i alt ...........................................................................

803.007

PASSIVER I ALT ...................................................................................

1.011.833
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2010/11
kr.
126.000
17.617
-110.765

605.860
206.697
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Denne side er ikke en del af årsrapporten, men indeholder information om indsendelsesmetoden
Denne årsrapport er afleveret ved hjælp af Digital Signatur.
Årsrapporten, som er modtaget digitalt, indeholder således ikke underskrift fra dirigent eller revisor.
I henhold til indsendelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 4 indestår indsenderen over for styrelsen for, at
årsrapporten er underskrevet som minimum af dirigenten for generalforsamling eller det tilsvarende
godkendelsesorgan og af revisor, hvis årsrapporten er forsynet med en af revisor underskrevet erklæring.
Årsrapporten er modtaget den 6. dec 2012.
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