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GAS Holding ApS

Årsrapport 2019/ 20

Ledelsespåtegning
Direkt ionen har dags dat o behandlet og godkendt årsrapporten f or GAS Holding ApS f or regnskabsåret
1. juli 20 19 - 30 . juni 20 20 .
Årsrapporten aflægges i overensst emmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfat t else, at årsregnskabet giver et ret visende billede af selskabet s akt iver, passiver og
finansielle st illing pr. 30. juni 20 20 samt af result at et af selskabet s akt ivit et er for regnskabsåret 1 .
juli 201 9 - 30. juni 20 20 .
Det er endvidere vores opfat t else, at ledelsesberet ningen indeholder en ret visende redegørelse f or de
forhold, beret ningen omhandler.
Årsrapporten indst illes t il generalforsamlingens godkendelse.

Penneo dokumentnøgle: QIBAT-W8VVY-0EH4E-NXEFC-T06VH-IHDEN

Aarhus, den 30 . okt ober 20 20
Direkt ion:

Søren Hampen Krist ensen

2

GAS Holding ApS

Årsrapport 2019/ 20

Den uafhængige revisors erklæring
Til kapitalejeren i GAS Holding ApS
Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet f or GAS Holding ApS f or regnskabsåret 1. juli
20 19 - 30 . juni 20 20 , der omfat t er result at opgørelse, balance, egenkapit alopgørelse og not er, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes ef t er årsregnskabsloven.
Baseret på det udf ørt e arbejde er det vores opfat t else, at årsregnskabet giver et ret visende billede af
selskabet s akt iver, passiver og finansielle st illing pr. 30. juni 20 20 samt af result at et af selskabet s akt ivit et er for regnskabsåret 1 . juli 20 19 - 30 . juni 20 20 i overensst emmelse med årsregnskabsloven.

Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensst emmelse med Erhvervsst yrelsens erklæringsst andard f or små virksomheder og FSR - danske revisorers st andard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes ef t er årsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse st andarder og krav er
nærmere beskrevet i afsnit t et " Revisors ansvar f or den udvidede gennemgang af årsregnskabet " . Det
er vores opfat t else, at det opnåede bevis er t ilst rækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Uafhængighed

Vi er uafhængige af selskabet i overensst emmelse med int ernat ionale et iske regler f or revisorer (IESBA's et iske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige et iske f orpligt elser i henhold t il disse regler og krav.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et ret visende billede i overensst emmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret f or den int erne kont rol, som
ledelsen anser f or nødvendig f or at udarbejde et årsregnskab uden væsent lig f ejlinf ormat ion, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabet s evne t il at fortsæt t e drif t en; at oplyse om f orhold vedrørende f ort sat drift , hvor det t e er relevant ; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om f ort sat drift , medmindre ledelsen ent en har t il hensigt at likvidere selskabet , indst ille drif t en eller ikke har andet realist isk alt ernat iv end at gøre det t e.
Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet

Vores ansvar er at udt rykke en konklusion om årsregnskabet . Det t e kræver, at vi planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed f or vores konklusion om årsregnskabet og
derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.
En udvidet gennemgang omfat t er handlinger, der primært best år af f orespørgsler t il ledelsen og, hvor
det er hensigt smæssigt , andre i virksomheden, analyt iske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.
Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi
udt rykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet .
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Grundlag for konklusion
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Den uafhængige revisors erklæring
Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberet ningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfat t er ikke ledelsesberet ningen, og vi udt rykker ingen f orm for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberet ningen.
I t ilknyt ning t il vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberet ningen og i den f orbindelse overveje, om ledelsesberet ningen er væsent ligt inkonsist ent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at
indeholde væsent lig f ejlinf ormat ion.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberet ningen indeholder krævede oplysninger i
henhold t il årsregnskabsloven.
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Baseret på det udf ørt e arbejde er det vores opfat t else, at ledelsesberet ningen er i overensst emmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensst emmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsent lig fejlinformation i ledelsesberet ningen.
Aalborg, den 30 . okt ober 20 20
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Søren V. Nejmann
st at saut . revisor
mne32 77 5

Thomas S. Kallehauge
st at saut . revisor
mne35 42 2
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Ledelsesberet ning

Navn
Adresse, post nr., by

GAS Holding ApS
c/ o 19 27 Est ate ApS
Nordre Strandvej 46 , 82 40 Risskov

CVR-nr.
Stif t et
Hjemst edskommune
Regnskabsår

38 55 66 5 7
6. april 20 17
Aarhus
1. juli 20 19 - 30 . juni 20 20

Direkt ion

Søren Hampen Krist ensen

Revision

EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Vest re Havnepromenade 1A, 90 00 Aalborg

Penneo dokumentnøgle: QIBAT-W8VVY-0EH4E-NXEFC-T06VH-IHDEN

Oplysninger om selskabet
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Ledelsesberet ning
Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabet s primære f ormål er at eje kapit alandele i dat t erselskaber og dermed beslægt et virksomhed.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens result at opgørelse f or 201 9/ 20 udviser et overskud på 37 .088 t .kr. mod et overskud
på 34 .259 t .kr. sidst e år, og virksomhedens balance pr. 30. juni 20 20 udviser en egenkapit al på
71 .208 t .kr. Ledelsen anser året s result at for t ilf redsst illende.
Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke eft er balancedagen indt ruf fet begivenheder af væsent lig bet ydning for virksomhedens
finansielle st illing.
Forventet udvikling
Penneo dokumentnøgle: QIBAT-W8VVY-0EH4E-NXEFC-T06VH-IHDEN

Det f orvent es ikke, at året s result at for det kommende regnskabsår vil blive væsent ligt påvirket af
udbredelsen af coronavirus.

6

GAS Holding ApS

Årsrapport 2019/ 20

Årsregnskab 1. juli 201 9 - 30 . juni 202 0

Note

2
3

t.kr.

2019/ 20

2018/ 19

Bruttofortjeneste/ bruttotab
Indt ægter af kapit alandele i t ilknyt t ede virksomheder
Finansielle indt ægt er
Finansielle omkost ninger

1.89 4
15 .657
22 .985
-3.240

-16
36 .322
6.22 5
-9.150

Resultat før skat
Skat af året s result at

37 .296
-208

33 .381
87 8

Årets resultat

37 .088

34 .259

-11.900
48 .988

11 .900
22 .359

37 .088

34 .259

Forslag til resultatdisponering
Reserve f or net t oopskrivning eft er indre værdis met ode
Overført result at
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Resultatopgørelse
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Årsregnskab 1. juli 201 9 - 30 . juni 202 0

Note

4

t.kr.

2019/ 20

2018/ 19

5.29 7
15

98 .316
0

5.31 2

98 .316

5.31 2

98 .316

51 .449
85 3
20 .769
0

69 .585
87 2
33 .731
1.80 5

73 .071

10 5.99 3

1.25 8

59 .402

Omsætningsaktiver i alt

74 .329

16 5.39 5

AKTIVER I ALT

79 .641

26 3.71 1

AKTIVER
Anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver
Kapit alandele i dat t ervirksomheder
Kapit alandele i associerede virksomheder

Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender hos t ilknyt t ede virksomheder
Tilgodehavende sambeskat ningsbidrag
Andre t ilgodehavender
Periodeafgrænsningspost er
Likvide beholdninger
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Årsregnskab 1. juli 201 9 - 30 . juni 202 0

Note

t.kr.

2019/ 20

2018/ 19

PASSIVER
Egenkapital
Selskabskapit al
Reserve f or net t oopskrivning eft er indre værdis met ode
Overført result at

50
0
71 .158

50
11 .900
22 .170

71 .208

34 .120

0
0
68
8.15 7
20 8

35
45 .338
1.87 3
18 2.34 5
0

8.43 3

22 9.59 1

8.43 3

22 9.59 1

79 .641

26 3.71 1

Egenkapital i alt
Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser
Gæld t il banker
Modt agne f orudbet alinger fra kunder
Leverandører af varer og t jenest eydelser
Gæld t il t ilknyt t ede virksomheder
Skyldig sambeskat ningsbidrag
Gældsforpligtelser i alt
PASSIVER I ALT

1
5
6
7

Anvendt regnskabspraksis
Kont rakt lige f orpligt elser og event ualpost er m.v.
Sikkerhedsst illelser
Nærtst ående parter
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Årsregnskab 1. juli 201 9 - 30 . juni 202 0
Egenkapitalopgørelse

Overført resultat

I alt

Egenkapit al 1. juli 20 19
Overført via result at disponering

50
0

11 .900
-11.900

22 .170
48 .988

34 .120
37 .088

Egenkapital 30 . juni 202 0

50

0

71 .158

71 .208

t.kr.
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Selskabskapital

Reserve for
nettoopskrivning
efter indre
værdis metode
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Årsregnskab 1. juli 201 9 - 30 . juni 202 0
Noter
Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten f or GAS Holding ApS f or 201 9/ 20 er aflagt i overensst emmelse med årsregnskabslovens best emmelser for klasse B-virksomheder med t ilvalg af visse best emmelser for klasse C.
I henhold t il årsregnskabslovens § 110 , st k. 1, er der ikke udarbejdet koncernregnskab.
Årsregnskabet er aflagt ef t er samme regnskabspraksis som sidst e år.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste/ bruttotab

I result at opgørelsen er net t oomsæt ning, andre drift sindt ægter og ekst erne omkost ninger med henvisning t il årsregnskabslovens § 32 sammendraget t il én regnskabspost benævnt
brut t ofortjenest e/ brut t ot ab.
Andre driftsindtægter

Andre drif t sindt ægt er indeholder regnskabspost er af sekundær karakt er i forhold t il virksomhedens
hovedakt ivit et er, herunder fortjenest e ved salg af anlægsakt iver.
Andre eksterne omkostninger

Andre ekst erne omkost ninger omf att er omkost ninger vedrørende virksomhedens primære aktivit et ,
der er afholdt i året s løb, herunder omkost ninger t il administ ration m.v.
Resultat af kapitalandele i datter- og associerede virksomheder

Eft er den indre værdis met ode indregnes en f orholdsmæssig andel af result at ef t er skat i de underliggende virksomheder i result at opgørelsen. Result at andele eft er skat i dat t ervirksomheder og associerede virksomheder præsent eres i result at opgørelsen som særskilt e linjer. For kapit alandele i dat t ervirksomheder foret ages fuld eliminering af koncernint erne avancer/ t ab. For kapit alandele i associerede virksomheder foret ages alene forholdsmæssig eliminering af koncernint erne avancer/ t ab.
Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indt ægt er og omkost ninger indregnes i result at opgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret . Post erne omfat t er rent eindt ægt er og -omkost ninger, herunder fra t ilknyt t ede og associerede virksomheder samt realiserede kursgevinst er og -t ab vedrørende kapit alandele.
Skat

Skat af året s result at omf att er akt uel skat af året s f orvent ede skat t epligt ige indkomst og året s regulering af udskudt skat . Året s skat indregnes i result at opgørelsen med den del, der kan henføres t il året s
result at , og i egenkapit alen med den del, som kan henføres t il t ransaktioner indregnet i egenkapit alen.
Virksomheden og de danske dat t ervirksomheder er sambeskat t ede. Den danske selskabsskat fordeles
mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i f orhold t il disses skat tepligt ige indkomst
(fuld f ordeling).
Sambeskat tede selskaber med overskydende skat godt gøres som minimum i henhold t il de gældende
sat ser for rent egodt gørelser af administ rationsselskabet , ligesom sambeskat t ede selskaber med rest skat som maksimum bet aler et t illæg i henhold t il de gældende satser for rent et illæg t il administ rationsselskabet .
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Årsregnskab 1. juli 201 9 - 30 . juni 202 0
Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Balancen
Kapitalandele i datter- og associerede virksomheder

Kapit alandele i dat t ervirksomheder og associerede virksomheder måles eft er den indre værdis
met ode.
Ved først e indregning måles kapit alandele i dat t ervirksomheder og associerede virksomheder t il kost pris, dvs. med t illæg af t ransakt ionsomkost ninger.
Kost prisen værdireguleres med result at andele eft er skat opgjort eft er koncernens regnskabspraksis
med f radrag eller t illæg af urealiserede koncernint erne avancer/ t ab.
Konst at erede merværdier og event uel goodwill i forhold t il den underliggende virksomheds regnskabsmæssige indre værdi amort iseres i overensst emmelse med anvendt regnskabspraksis f or de akt iver og
forpligt elser, som de kan henføres t il. Negat iv goodwill indregnes i result at opgørelsen.
Modt aget udbyt t e f radrages den regnskabsmæssige værdi.
Kapit alandele i dat t ervirksomheder og associerede virksomheder, der måles t il regnskabsmæssig indre
værdi, er underlagt krav om nedskrivningst est , hvis der foreligger indikat ioner på værdif orringelse.
Fortjenest e eller t ab ved afhændelse af dat t ervirksomheder og associerede virksomheder opgøres
som forskellen mellem afhændelsessummen og den regnskabsmæssige værdi af net t oaktiver på salgst idspunkt et inkl. ikke-afskrevet goodwill samt forvent ede omkost ninger t il salg eller afvikling. Fort jenest e eller t ab indregnes i result at opgørelsen under finansielle post er.
Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af anlægsakt iver vurderes årligt f or indikat ioner på værdif orringelse.
Foreligger der indikat ioner på værdif orringelse, f oret ages nedskrivningst est af hvert enkelt akt iv henholdsvis gruppe af akt iver. Der foret ages nedskrivning t il genindvindingsværdien, hvis denne er lavere
end den regnskabsmæssige værdi.
Som genindvindingsværdi anvendes den højest e værdi af net t osalgspris og kapit alværdi. Kapit alværdien opgøres som nut idsværdien af de f orvent ede net t opengest rømme f ra anvendelsen af aktivet eller
akt ivgruppen og forvent ede net t opengest rømme ved salg af akt ivet eller akt ivgruppen eft er endt
brugst id.
Tidligere indregnede nedskrivninger t ilbagef øres, når begrundelsen f or nedskrivningen ikke længere
best år.
Tilgodehavender

Tilgodehavender måles t il amort iseret kost pris.
Virksomheden har som fortolkningsbidrag f or nedskrivninger af finansielle t ilgodehavender valgt IAS
39 .
Der f oret ages nedskrivning t il imødegåelse af t ab, hvor der vurderes at være indt ruf fet en objekt iv
indikation på, at et t ilgodehavende er værdif orringet .
Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningspost er, indregnet under akt iver, omf att er forudbet alt e omkost ninger vedrørende
ef t erfølgende regnskabsår.
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Årsregnskab 1. juli 201 9 - 30 . juni 202 0
Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Egenkapital
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode

Reserve f or net t oopskrivning eft er den indre værdis met ode omfat t er net t oopskrivninger af kapit alandele i dat t ervirksomheder og associerede virksomheder i f orhold t il kost pris. Reserven kan elimineres ved
underskud, realisat ion af kapit alandele eller ændring i regnskabsmæssige skøn. Reserven kan ikke indregnes med et negat ivt beløb.
Foreslået udbytte

Foreslået udbyt t e indregnes som en f orpligt else på t idspunkt et f or vedt agelse på den ordinære generalf orsamling (deklareringst idspunkt et ). Udbyt t e, som forvent es udbet alt f or året , vises som en særskilt post under egenkapit alen.
Selskabsskat

Akt uelle skatt ef orpligt elser og t ilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
året s skat tepligt ige indkomst , reguleret f or skat af t idligere års skat t epligt ige indkomst er samt bet alt e
acont oskat t er.
Udskudt skat måles eft er den balanceorient erede gældsmet ode af alle midlertidige f orskelle mellem
regnskabsmæssig og skat t emæssig værdi af aktiver og forpligt elser.
Udskudt skat måles på grundlag af de skat t eregler og skat tesatser, der med balancedagens lovgivning
vil være gældende, når den udskudt e skat forvent es udløst som akt uel skat . Udskudt e skat t eaktiver
indregnes med den værdi, som de f orvent es at blive udnyt t et med, ent en ved udligning i skat af fremt idig indt jening eller ved modregning i udskudt e skat t ef orpligt elser inden f or samme jurisdikt ion.
Ændring i udskudt skat som f ølge af ændringer i skat t esat ser indregnes i result at opgørelsen.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsf orpligt elser indregnes ved lånopt agelse t il det modt agne provenu ef t er fradrag af
afholdt e t ransakt ionsomkost ninger. I ef t erfølgende perioder måles de f inansielle f orpligt elser t il amort iseret kost pris, svarende t il den kapit aliserede værdi ved anvendelse af den eff ekt ive rent e, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i result at opgørelsen over låneperioden.
Øvrige gældsf orpligt elser måles t il net t orealisat ionsværdien.
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Årsregnskab 1. juli 201 9 - 30 . juni 202 0

2

3

4

t.kr.

2019/ 20

2018/ 19

Finansielle indtægter
Rent eindt ægter f ra t ilknyt t ede virksomheder
Andre finansielle indt ægt er

2.00 0
20 .985

6.22 5
0

22 .985

6.22 5

3.08 2
15 8

7.97 6
1.17 4

3.24 0

9.15 0

Kapitalandele i
dattervirksomhe
der

Kapitalandele i
associerede
virksomheder

I alt

Kost pris 1. juli 20 19
Tilgange

86 .416
1.40 0

0
20

86 .416
1.42 0

Kost pris 30 . juni 20 20

87 .816

20

87 .836

11 .900
-100.00 0
15 .980
-318

0
0
-5
0

11 .900
-100.00 0
15 .975
-318

-10.081

0

-10.081

-82.519

-5

-82.524

5.29 7

15

5.31 2

Finansielle omkostninger
Rent eomkost ninger t il t ilknyt t ede virksomheder
Andre finansielle omkost ninger

Finansielle anlægsaktiver

t.kr.

Værdireguleringer 1. juli 20 19
Modt aget udbyt t e
Året s result at
Året s værdireguleringer
Tilbagef ørsel af opskrivninger på afhændede
akt iver
Værdireguleringer 30 . juni 20 20
Regnskabsmæssig værdi 30 . juni 202 0
Navn

Hjemsted

Ejerandel

Dattervirksomheder

Byggemodningsselskabet Havkærvej ApS
GAS D 1 IVS
GAS D 2 IVS
GAS IV C IVS
GAS II IVS
Ejendomsgruppen II ApS
Projekt selskabet 200 1 Komplement ar ApS
Projekt selskabet 200 1 P/ S

Aarhus
Aarhus
Aarhus
Aarhus
Aarhus
Aarhus
Aarhus
Aarhus

10 0,00
10 0,00
10 0,00
10 0,00
10 0,00
10 0,00
10 0,00
10 0,00

%
%
%
%
%
%
%
%

Navn

Hjemsted

Ejerandel

Aarhus

50 ,00 %

Associerede virksomheder

GAS D Holding ApS
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Noter

GAS Holding ApS

Årsrapport 2019/ 20

Årsregnskab 1. juli 201 9 - 30 . juni 202 0
Noter
5

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
Andre eventualforpligtelser

Selskabet er i året s løb udt rådt af sambeskat ningen med GIBU Holding ApS som
administ rationsselskab og hæf t er ikke for skat t ekrav mod de øvrige selskaber i sambeskat ningen f ra
t idspunkt et f or udt ræden af sambeskat ningen.
6

Sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld t il andre kredit inst it ut t er i selskabet s dat t ervirksomheder er der afgivet pant i
selskabet s kapit alandele i disse dat t ervirksomheder. Den regnskabsmæssige værdi af pant sat t e
kapit alandele udgør 5.312 t .kr.
7

Nærtstående parter
Oplysning om koncernregnskaber
Modervirksomhed

Hjemsted

Rekvirering af modervirksomhedens koncernregnskab

19 27 Est at e Holding ApS

Aarhus

www.cvr.dk
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Selskabet er sambeskatt et med modervirksomheden 192 7 Est at e Holding ApS som
administ rationsselskab og hæf t er ubegrænset og solidarisk med øvrige sambeskat t ede selskaber f or
bet aling af selskabsskat fra og med indkomst året 2 02 0. De sambeskat t ede virksomheders samlede,
kendt e net t oforpligt else vedrørende selskabsskat fremgår af årsregnskabet f or
administ rationsselskabet . Event uelle senere korrekt ioner af selskabsskat ter eller kildeskat t er mv. vil
kunne medf øre, at selskabet s hæf t else udgør et andet beløb.
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