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Fakta om Gaspoint Nordic A/S
Adresse:

Gaspoint Nordic A/S
Kirkebjerg Parkvej 11B
DK-2605 Brøndby
CVR-nr. 31 17 07 88

Regnskabsperiode

1. januar - 31. december

Hjemstedskommune

Brøndby

Revisor

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2013 for Gaspoint
Nordic A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, at selskabets interne
kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, er tilstrækkelige, og at årsregnskabet derfor giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og af den finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i
selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af selskabets finansielle stilling samt
en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står over for.
Årsrapporten med tilhørende forslag til resultatdisponering indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Glostrup, den 4. marts 2014
I direktion

I bestyrelsen
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejeren i Gaspoint Nordic A/S

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Gaspoint Nordic A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december
2013, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har
udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav
ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser
eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens
udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om
effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om
ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for
vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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Transparent
and secure
Trading

Den uafhæ n gige

revisors erklæ r inger

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til å r sregnskabsloven gennemlæ s t ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæ g til den udfø r te revision af å r sregnskabet. Det er på denne baggrund vores
opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen
i overensstemmelse med å r sregnskabet.

Kø b enhavn, den 4. marts 2014
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Statsautoriseret revisor
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Ledelsesberetning
Hovedaktivitet
Selskabets aktivitet er at drive og udvikle en markedsplads for gas.
Økonomisk resultat
Selskabet fik i 2013 et overskud efter skat på DKK 834.313 mod et overskud i 2012 på DKK 10.673.
Årets resultat anses for tilfredsstillende og svarer til det forventede.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet begivenheder, der forrykker selskabets økonomiske stilling.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder.
Årsrapporten er aflagt i DKK.
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 de er sandsynlige og 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 indregningen og målingen tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, 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 omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger,
nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursforskelle, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i
resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen
på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen eller indregning i seneste årsrapport indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.
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Anvendt regnskabspraksis
Resultatopgørelsen
Bruttoresultat
Med henvisning til årsregnskabslovens 32, stk. 1 er nettoomsætningen ikke oplyst i årsrapporten.
Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste er et sammendrag af nedenstående.
Nettoomsætning omfatter salg af gas og relaterede tjenesteydelser. Der foretages indregning i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang,
og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Omsætning fra tjenesteydelser, indregnes i takt med at ydelserne leveres.
Nettoomsætning måles eksklusive afgifter og moms. Endvidere fragår rabatter i forbindelse med
salget.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger af primær karakter i forhold til selskabets aktiviteter.

Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og omkostninger, kursgevinster
og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb,
der vedrører regnskabsåret.
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. Den andel af den resultatførte skat, der knytter sig til årets ekstraordinære resultat henføres hertil, mens den resterende del henføres til årets
ordinære resultat.
Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger, der direkte er tilknyttet anskaffelsen
indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen
direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og lønforbrug.
Gaspoint Nordic A/S
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Anvendt regnskabspraksis
Endvidere indregnes finansieringsomkostninger, der kan henføres til kostprisen. Herudover indregnes omkostninger til reetablering som en del af kostprisen.
Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af
aktivernes forventede brugstider:
Maskiner, andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3 - 10 år

Nyanskaffelser med en anskaffelsessum under 25.000 DKK omkostningsføres i anskaffelsesåret.
Anskaffelser i regnskabsåret afskrives forholdsmæssigt efter tidspunktet for ibrugtagning. Udgifter til
større vedligeholdelseseftersyn indregnes i anskaffelsesværdien som et separat anlægsaktiv, der afskrives over brugstiden, dvs. perioden frem til næste eftersyn. Ved den oprindelige anskaffelse af det materielle anlægsaktiv tages ligeledes hensyn til den kortere brugstid af en del af aktivet, hvorfor denne del
allerede på anskaffelsestidspunktet regnskabsmæssigt behandles som et separat aktiv med en kortere
brugstid og derved afskrivningsperiode.
Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den
regnskabsmæssige værdi. Der foretages årligt nedskrivningstest af hver enkelt aktiv henholdsvis
grupper af aktiver.
Forudbetaling på ikke-leverede anlægsaktiver aktiveres.
Rente- og låneomkostninger i relation til lån optaget til finansiering af forudbetalinger på ikke-leverede materielle anlægsaktiver indregnes som en del af anskaffelsessummen på de materielle anlægsaktiver.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse eller skrotning af et materielt anlægsaktiv opgøres som forskellen mellem salgspris, med fradrag af nedtagelses-, salgs-, og retableringsomkostninger, og den
regnskabsmæssige værdi på salgs- eller skrotningstidspunktet.
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under "Andre driftsindtægter" eller "Andre eksterne omkostninger".

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.
Selskabsskat 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.
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Anvendt regnskabspraksis
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser ud fra de på balancedagen vedtagne eller forventede skattesatser. Ændring i udskudt skat som følge af nedsættelse af selskabsskatteprocenten indregnes i resultatopgørelsen. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan
foretages efter alternative beskatningsregler, værdiansættes udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførelsesberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt enten ved udligning i skat af
fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.
Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris.
Eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser
Eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser omfatter forhold eller situationer, der eksisterer på balancetidspunktet, men hvis regnskabsmæssige virkning ikke kan opgøres endeligt, før
udfaldet af en eller flere usikre fremtidige begivenheder bliver kendt.
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Resultatopgørelse
Beløb i DKK

Note

2013

2012

6.435.639

5.341.271

-2.561.014
-2.526.245
-5.087.259

-2.569.498
-2.763.496
-5.332.993

1.348.380

8.278

-9.934

-9.933

Resultat af primær drift

1.338.446

-1.655

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Finansielle poster i alt

5.460
-15.859

22.858
-6.513

-10.399

16.345

1.328.047

14.690

-493.734

-4.017

834.313

10.673

Overført til næste år

834.313

10.673

I alt

834.313

10.673

Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Andre eksterne omkostninger
Omkostninger i alt

1

Resultat før af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver

2

Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

3

Årets resultat foreslås anvendt således:
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Balance
Beløb i DKK

Note

2013

2012

Materielle anlægsaktiver
Maskiner, andre anlæg, driftsmateriel og inventar

0

9.934

Materielle anlægsaktiver i alt

0

9.934

Finansielle anlægsaktiver
Deposita

70.533

132.811

Finansielle anlægsaktiver i alt

70.533

132.811

Anlægsaktiver i alt

70.533

142.745

68.414
0
77.581
1.854.484

201.156
0
82.463
2.348.218

Tilgodehavender i alt

2.000.479

2.631.837

Likvide beholdninger

2.315.953

3.875.621

Omsætningsaktiver i alt

4.316.432

6.507.458

Aktiver i alt

4.386.965

6.650.203

Aktiver

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg
Tilgodehavender hos associeret virksomhed
Andre tilgodehavender
Udskudt skatteaktiv

3
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Balance
Beløb i DKK

2013

2012

Egenkapital
Aktiekapital
Overført resultat

2.000.000
1.678.169

2.000.000
843.856

Egenkapital i alt

3.678.169

2.843.856

Kortfristede gældforpligtelser
Kreditinstitutter
Gæld til associerede virksomheder
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld

15.224
0
164.365
529.207

25.554
0
182.046
3.598.747

Kortfristede gældforpligtelser

708.796

3.806.347

Gældsforpligtelser i alt

708.796

3.806.347

4.386.965

6.650.203

Note

Passiver

Passiver i alt

Kontraktlige forpligtelser
Eventualforpligtelser m.v.
Koncernforhold

4
5
6
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Egenkapitalopgørelse
Beløb i DKK

Aktiekapital

Egenkapital 31. december 2011

2.000.000

Overført
resultat

833.183

2.833.183

10.673

10.673

843.856

2.843.856

834.313

834.313

1.678.169

3.678.169

Årets resultat
Egenkapital 31. december 2012

2.000.000

Årets resultat
Egenkapital 31. december 2013

2.000.000

I alt

Aktiekapitalen består af 20.000 aktier a DKK 100.
Aktiekapitalen har ikke været ændret siden stiftelsen 1. december 2007.
Ejerforhold: Den 31. december 2013 var ejerforholdet således:
Energinet.dk: 100 %
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Noter
Note Beløb i DKK
1

Personaleomkostninger
Lønninger og gager
Pensioner og andre sociale omkostninger
I alt

2013

2012

2.150.627
410.387
2.561.014

2.181.021
388.477
2.569.498

3
3

4
3

9.934
9.934

9.933
9.933

0
493.734
493.734

0
4.017
4.017

Gennemsnitligt antal beskæftigede
Antal beskæftigede ved årets udgang
Med henvisning til årsregnskabslovens §98 B, stk.3
er vederlag til direktionen udeladt.
2

3

Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver
Driftsmidler og inventar
I alt

Skat af årets resultat
Beregnet skat af årets resultat
Årets ændring i udskudt skat
I alt

Gaspoint Nordic A/S indgår pr. 31. december 2013 i sambeskatningen
med øvrige danske selskaber kontrolleret af Energinet.dk.
Energinet.dk er administrationsselskab for sambeskatningen.
4

Kontraktlige forpligtelser
Leje og leasing kontrakter
Inden for 1 år
Mellem 1 og 5 år
Efter 5 år
I alt

938.989
958.737
0
1.897.727

1.094.752
78.239
0
1.172.991
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Noter
Note Beløb i DKK
5

6

Eventualforpligtelser m.v.
Opsigelsesgebyr, clearingaftale NPS

2013

2012

400.000

0

Koncernforhold
Gaspoint Nordic A/S indgår i koncernregnskab for Energinet.dk
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