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Fakta om Gaspoint Nordic A/S
Adresse:

Gaspoint Nordic A/S
Kirkebjerg Parl<vej 1.3.8
DK-26o5 Brondby
CVR-nr. 31 17 07 88

Regnskabsperiode

1. Januar
'
- 31. december

Hjemstedskommune

Brondby

Revisor

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
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Den uafhaengige revisors erklaeringer

Ti! kapitalejerne i Gaspoint Nordic A/S

Pategning p5 arsregnskabet
Vi har revideret 5rsregnskabet for Gaspoint Nordic A/S for regnskabsaret 1. januar —31. december
2014, der omfatter resultatopgerelse, balance, egenkapitalopprelse, noter og anvendt regnskabspraksis. Arsregnskabet udarbejdes efter 5rsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar for 5rsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et 5rsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 5rsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
ledelsen anser nocivendig for at udarbejde et 5rsregnskab uden vaesentlig fejlinformation, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om 5rsregnskabet p5 grundlag af vores revision. Vi har
udfort revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav
ifelge dansk revisorlovgivning. Dette krver, at vi overholder etiske krav samt planlwgger og udferer revisionen for at opn5 hej grad af sikkerhed for, om 5rsregnskabet er uden vwsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udforelse af revisionshandlinger for at opn5 revisionsbevis for belief) og oplysninger i 5rsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhnger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for vsentlig fejlinformation i 5rsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser
eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens
udarbejdelse af et arsregnskab, der giver et retvisende billede. Form5let hermed er at udforrne revisionshandlinger, der er passende efter omsteendighederne, 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 regnskabsmssige slum er rimelige, samt en vurdering af den samlede prsentation af 5rsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opriAede revisionsbevis er tilstraekkeligt og egnet som grundlag for
vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at 5rsregnskabet giver et retvisende billede af selska bets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabs5ret 1. januar— 31. december 2014 i overensstemmelse med 5rsregnskabsloven.
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Den uafheengige revisors erklwringer
Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til arsregnskabsloven gennernist ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillg til den udforte revision af arsregnskabet. Deter pa' denne baggrund vores
opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 8rsregnskabet.

Kobenhavn, den 24. marts 2015
PricewaterhouseCoopers
visionspartnerselskab
autor.

Christia
Statsautoriseret revisor
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Ledelsesberetning
Hovedaktivitet
Selskabets aktivitet er at drive og udvikle en markedsplads for gas.
Okonornisk resultat
Selska bet fik i 2014 et overskud efter skat p DKK 1.122.967 mod et overskud i 2013 p DKK 834.313.
Arets resultat anses for tilfredsstillende og svarer til det forventede.

Begivenheder efter regnskabsarets udlob
Der er ikke efter regnskabs5rets udleb indtruffet begivenheder, der forrykker selska bets okonomiske stilling.
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Anvendt regnskabspraksis
Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med arsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder.
Arsrapporten er aflagt i DKK.
Anvendt regnskabspraksis er undret i forhold til sidste arsrapport.
Generelt om indregning og maling
Aktiver indregnes i balancen, n5r deter sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vii tilflyde selska bet, og aktivets vrdi kan males palideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, nar de er sandsynlige og kan males palideligt. Ved forste indregning males aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfolgende males aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansiel le aktiver og forpligtelser males til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en
konstant effektiv rente over lobetiden. Amortiseret kostpris oppres som oprindelig kostpris med
fradrag af eventuelle afdrag samt tilWg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen
mellem kostpris og nominelt belob.
Ved indregningen og m5lingen tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkomnner,, inden arsrapporten afl.mgges, og som be- eller afkrwfter forhold, der eksisterede p5 balancedagen.
Indtwgter indregnes i resultatopprelsen i talct med, at de indtjenes, herunder indregnes vwrdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der males til dagsvwrdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opna arets indtjening, herunder afskrivninger,
nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageforsler som folge af wndrede regnskabsmwssige skon.
Omregning af fremmed valuta
Transalctioner i fremmed valuta omregnes ved forste indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursforskelle, der opstar mellem transaktionsdagens kurs og kursen pa betalingsdagen, indregnes i
resultatopprelsen under finansielle indtwgter og omkostninger.
Tilgodehavender, gJd og andre monetaere poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet pa balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen
pa tidspunktet for tilgodehavendets eller gwIdens opstaen eller indregning i seneste arsrapport indregnes i resultatopprelsen under finansielle indtwgter og omkostninger.

Gaspoint Nordic A/S
Arsrapport 2014

7

Transparent
and secure

GAS PINT

Trading

Anvendt regnskabspraksis
Resultatopprelsen
Bruttoresultat
Med henvisning til 5rsregnskabslovens 532, stk. ler nettoomsmtningen ikke oplyst i 5rsrapporten.
Bruttofortjeneste
Med henvisning til arsregnskabslovens §32, stk. ler bruttofortjeneste er et sammendrag af nedenst5ende:
Nettoomstning omfatter salg af gas og relaterede tjenesteydelser. Der foretages indregning i resultatopgorelsen, safremt levering og risikoovergang til kober har fundet sted inden 5rets udgang,
og safremt indtwgten kan oppres p5lideligt og forventes modtaget. Omstning fra tjenesteydelser, indregnes i takt med at ydelserne leveres.
Nettoomsmtning miles eksklusive afgifter og moms. Endvidere fragar rabatter i forbindelse med
salget.
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger af primmr karakter i forhold til selskabets aktiviteter.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder arets af- og nedskrivninger af materielle ankgsaktiver.
Finansielle indtwgter og omkostninger
Finansielle indtmgter og omkostninger indeholder renteindtgter og omkostninger, kursgevinster
og -tab vedrorende v.mrdipapirer, gmld og transaktioner i fremmed valuta samt amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtwgter og omkostninger indregnes med de belob,
der vedrorer regnskabsaret.
Skat af arets resultat
Arets skat, der bestar af 5rets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgorelsen med den del, der kan henfores til arets resultat, og direkte pa egenkapitalen med den del, der
kan henfores til posteringer direkte p5 egenkapitalen. Den andel af den resultatforte skat, der knytter sig til arets ekstraordinre resultat henfores hertil, mens den resterende del henfores til arets
ordinre resultat.
Balancen
Materielle anWgsaktiver
Materielle ankgsaktiver males 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 indirelcte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandorer og lonforbrug.
Endvidere indregnes finansieringsomkostninger, der kan henfores til kostprisen. Herudover indregnes omkostninger til reetablering som en del af kostprisen.
Gaspoint Nordic NS
Arsrapport 2014
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Anvendt regnskabspraksis

Der foretages linemre afskrivninger over den forventede brugstid, baseret p5 fedgende vurdering af
aktivernes forventede brugstider:
Maskiner, andre anlg, driftsmateriel og inventar

3 - 3.0 Sr

Nyanskaffelser med en anskaffelsessum under 2.5.000 DKK omkostningsfores i anskaffelsesaret.
Anskaffelser i regnskabsaret afskrives forholdsmaessigt efter tidspunktet for ibrugtagning. Udgifter til
storre vedligeholdelseseftersyn indregnes i anskaffelsesvrdien som et separat anIgsalctiv, der afskrives over brugstiden, dvs. perioden frem til nste eftersyn. Ved den oprindelige anskaffelse af det materielle anIgsalctiv tages ligeledes hensyn til den kortere brugstid af en del af aktivet, hvorfor denne del
allerede p5 anskaffelsestidspunktet regnskabsmssigt behandles som et separat aktiv med en kortere
brugstid og derved afskrivningsperiode.
Materielle anIgsaktiver nedskrives til genindvindingsvrdien, s5fremt denne er lavere end den
regnskabsmssige vrdi. Der foretages arligt nedskrivningstest af hver enkelt aktiv henholdsvis
grupper af aktiver.
Forudbetaling p5 ikke-leverede anIgsaktiver aktiveres.
Rente- og laneomkostninger i relation til Ian optaget til finansiering af forudbetalinger p5 ikke-leverede materielle anIgsaktiver indregnes som en del af anskaffelsessummen p5 de materielle anIgsaktiver.
Fortjeneste eller tab ved afhmndelse eller skrotning af et materielt anleegsaktiv oppres som forskellen mellem salgspris, med fradrag af nedtagelses-, salgs-, og retableringsomkostninger, og den
regnskabsmssige vrdi pa salgs- eller skrotningstidspunktet.
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopprelsen under "Andre driftsincItgter" eller "Andre eksterne omkostninger".
Immaterielle anhmgsalctiver
Udviklingsomkostninger og omkostninger til internt oparbejdede rettigheder indregnes i resultatopgorelsen som omkostninger i anskaffelsesket.
Tilgodehavender
Tilgodehavender males til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imedeg5else af forventede tab.
Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat
af 5rets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere ars skattepligtige indkomster samt for
betalte acontoskatter.
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Anvendt regnskabspraksis
Udskudt skat m5les efter den balanceorienterede gldsmetode af alle midlertidige forskelle mellem
regnskabsmwssig og skattemwssig vrdi af aktiver og forpligtelser ud fra de p5 balancedagen vedtagne eller forventede skattesatser. /Endring i udskudt skat som folge af nedswttelse af selskabsskatteprocenten indregnes i resultatopgorelsen. 1 de tilfaelde, hvor opprelse af skattevrdien kan
foretages efter alternative beskatningsregler, vwrdiansttes udskudt skat p5 grundlag af den planlagte anvendelse at aktivet henholdsvis afvikling at forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skattevwrdien af fremforelsesberettigede skattemssige underskud, indregnes med den vwrdi, hvortil de forventes at blive anvendt enten ved udligning i skat af
fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.
GMdsforpligtelser
Andre g Idsforpligtelser, som omfatter gwld til leverandorer samt anden gaeld, males til amortiseret kostpris.
Eventualforpligtelser og andre okonomiske forpligtelser
Eventualforpligtelser og andre okonomiske forpligtelser omfatter forhold eller situationer, der eksisterer p5 balancetidspunktet, men hvis regnskabsnnwssige virkning ikke kan opgores endeligt, for
udfaldet af en eller flere usikre fremtidige begivenheder bliver kendt.
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Resultatopprelse
Note

BelobiDKK

2014

2013

3.942.490

3.909.394

-2.453.216

-2.561.014

1.489.274

1.348.380

0

-9.934

Resultat af primr drift

1.489.274

1.338.446

Finansielle indtgter
Finansielle omkostninger
Finansielle poster i alt

8.434
-15.274

5.460
-15.859

-6.840

-10.399

1.482.434

1.328.047

-359.467

-493.734

1.122.967

834.313

Overfort til nwste gr

1.122.967

834.313

I alt

1.122.967

834.313

Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger

1

Resultat for af- og nedskrivninger
Al- og nedskrivninger p materielle anIgsaktiver

2

Resultat for skat
S kat af 5rets resultat

3

Arets resultat
Arets resultat foreslas anvendt saledes:
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Balance
Belob i DKK

Note

2014

2013

Finansielle anImgsaktiver
Deposita

72.297

70.533

Finansielle anlmgsaktiver i alt

72.297

70.533

AnImgsaktiver i alt

72.297

70.533

603.176

68.414

22.057

0

Aktiver

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg
Tilgodehavender hos tilknyttet virksomhed
Andre tilgodehavender

52.555

77.581

1.495.017

1.854.484

Tilgodehavender i alt

2.172.805

2.000.479

Likvide beholdninger

3.630.830

2.315.953

Omsmtningsaktiver i alt

5.803.635

4.316.432

Aktiver i alt

5.875.932

4.386.965

Udskudt skatteaktiv

3
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Balance
2014

2013

Overfort resultat

2.000.000
2.801.136

2.000.000
1.678.169

Egenkapital i alt

4.801.136

3.678.169

24.434
401.522
648.840

15.224
164.365
529.207

Kortfristede gmldforpligtelser

1.074.796

708.796

GwIdsforpligtelser i alt

1.074.796

708.796

Passiver i alt

5.875.932

4.386.965

BeliabiDKK

Note

Passiver
Egenkapital
Aktiekapital

Kortfristede gldforpligtelser
Kreditinstitutter
Leverandorer af varer og tjenesteydelser
Anden geld

Kontraktlige forpligtelser

4

Eventualforpligtelser m.v.

5

Koncernforhold

6
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Egenkapitalopprelse

Belob i DKK

Aktiekapital

Egenkapital 31. december 2012

2.000.000

Overfort
resultat
843.856

2.843.856

834.313

834.313

1.678.169

3.678.169

1.122.967

1.122.967

2.801.136

4.801.136

Arets resultat
2.000.000

Egenkapital 31. december 2o3.3
Arets resultat

2.000.000

Egenkapital 31. december 2014

I alt

Aktiekapitalen bestir af 20.000 aktier a DKK
Aktiekapitalen har ikke vret wndret siden stiftelsen 1. december 2007.
Ejerforhold:
Den 31. december 2014 var ejerforholdet siledes:
Energinet.dk: 100%
Pr. 1. januar 2°15 var ejerforholdet siledes:
Energinet.dk SOV: 5o%, European Energy Exchange AG: 50 %
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Noter
2014

2013

2.089.895

2.150.627

Note Belob i DKK
1 Personaleomkostninger
Lonninger og gager

363.321

410.387

2.453.216

2.561.014

Gennemsnitligt antal beskftigede

3

3

Antal beskwftigede ved arets udgang

3

3

0
0

9.934
9.934

Pensioner og andre sociale omkostninger
I alt

Med henvisning til arsregnskabslovens §98 B, stk.3
er vederlag til direktionen udeladt.
2

Af- og nedskrivninger pa materielle anImgsaktiver
Driftsmidler og inventar
I alt

3

Skat af firets resultat
Beregnet skat af arets resultat

0

0

Arets ndring i udskudt skat

359.467

493.734

I alt

359.467

493.734

Gaspoint Nordic A/S indgar pr. 31. december 2014 i sambeskatningen
med evrige danske selskaber kontrolleret af Energinet.dk.
Energinet.dk er administrationsselskab for sambeskatningen.
4

Kontraktlige forpligtelser
lnden for a ar
Mellem 109 5 ar
Efter 5 ar
I alt

1.434.976

938.989

566.513

958.737

0
2.001.489

1.897.726
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Noter
2014

Note Belob i DKK
5

2013

Eventualforpligtelser m.v.
Opsigelsesgebyr, clearingaftale NPS

400.000

6 Koncernforhold
Gaspoint Nordic A/S indg5r i koncernregnskab for Energinet.dk
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