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Ledelsespåtegninq
Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar
2016 for ApS Gammelmark 20.

- 31. december

Ârsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016
samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse

Lintrup, den 10. februar 2017
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Den uafhæng¡ge rev¡sors revisionspåtegning
Til anpartshaveren i ApS Gammelmark

2O

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for ApS Gammelmark 20 for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Ârsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar

- 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og

de

yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
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.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne

til at fortsæt-

te driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hens¡gt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere

krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentl¡g fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det
med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Den uafhængige rev¡sors revis¡onspåtegning
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
a

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af
intern kontrol.

a

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme re-

visionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke
en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
a

Tager vi stilling

til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt

om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
a

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er

væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl
om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet
eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på Aet revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan
fortsætte driften.
a

Tager vi stilling

til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder

noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det

vores ansvar at læse ledelsesberetningen og

i

den forbindelse overvejef om ledelsesberetn¡ngen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller
vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger
henhold til årsregnskabsloven.

i

Baseret på Oet udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse

med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Vejen, den 10. februar 2017

Martinsen
Statsautor¡seret Revisionspartnerselskab
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Selskabsoplysninger
Selskabet

ApS Gammelmark 20

Tornumvej 15
6660 Lintrup
CVR-nr.:

35 53 09 67

Stiftet:

14. november 2013

Hjemsted:

Vejen

Regnskabsår:

1. januar

- 31. december

3. regnskabsår

Bestyrelse

Peter Mamsen

Christian Schultz
Sigurd Østervig Andersen
Aksel Buchholt
Peter Rostgård Andersen
Johannes Kristoffer Juhl
Hans Gejl

Direktion

Aksel Buchholt, direktør

Revision

Martinsen
Statsa utorise ret Revisionspa rtnerselska b

Torvegade 16
6600 Vejen

Modervirksomhed

Linkogas A.m.b.A
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Ledelsesberetning
Virksomhedens væsentligste aktiviteter
Selskabets formål er at drive landbrugsejendom

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets bruttofortjeneste udgør 95 t.kr. mod 53 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør
t.kr. mod -58 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

3

Selskabet har ingen likvide midler pr. 31. december 2016 og er derfor afhængig af finansiering og

kapital fra moderselskabet. Moderselskabet gav i 2Ol4 tilsagn om at tilføre den til altid værende
nødvendige likviditet til finansiering af driften i ApS Gammelmark 20. Ledelsen aflægger
overensstemmelse hermed årsrapporten under forudsætning om virksomhedens fortsatte drift.

¡
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Anvendt regnska bspraksis
Ârsrapporten for ApS Gammelmark 20 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.
Arsrapportenaflægges i danske kroner

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste i ndeholder nettoomsætn ng og eksterne om kostn nger
i

i

Lejeindtægter indeholder indtægter ved udlejning af ejendomme samt opkrævede fællesomkostninger

og indregnes i resultatopgørelsen i den periode, som lejen vedrører. Indtægter vedrørende varmeregnskabet indregnes i balancen som mellemværender med lejere.
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration og lokaler

Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og
-tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i
resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Balancen
Materiel le anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes ådigt. Over-

stiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.
Ved ændring

i

afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremad-

rettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.
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Anvendt regnska bspraksis
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Bygninger

30 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.
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 andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer
skrives

til nettorealisationsværdien med henblik

til nominel værdi. Der ned-

på at imødegå forventede tab.

Gældsforpligtelser
Gæld til realkreditinstitut måles til lånets restgæld.
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer

til nominel værdi

Periodeafg rænsn i ngsposter
Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter
gende år.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
2016

2015

Bruttofortjeneste

94.548

53.339

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver

-36.445

-54.674

Driftsresultat

s8.ro3

-1.335

Øvrige finansielle omkostninger

-54.707

-56.460

3.396

-57.795

3.396

0

0

-57.795

3.396

-57.795

Note

I

Arets resultat

Forslag

til resultatdisponering:

Overføres

til overført resultat

Disponeret fra overført resultat

Disponeret i alt
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Balance 31. december
Aktiver
2016

Note

2015

Anlægsaktiver
Grunde og bygninger

1.208.881

L.245.326

Materielle anlægsaktiver i alt

1.208.881

t.245.326

1.208.881

Anlægsaktiver i alt

L.245.326

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

71.000

10.625

Tilgodehavender i alt

71.000

10.625

71.OOO

10.62s

Omsætningsaktiver i alt

1.279.881

Aktiver i alt

ApS Gammelmark 20 . Ârsrapport for 2016
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Balance 31. december
Passiver
Note

20 16

2015

80.000
-704.887

80.000
-708.283

-624.447

-628.283

1.315.991

1.379.858

1.315.991

1.379.858

63.866

20.432
488.L25
12.854
3.500

62.294
15.000
392.567
29.557
4.958

584.777

504.376

Egenkapital

3
4

Virksomhedskapital
Overført resultat

Egenkapital i alt

Gældsforpligtelser
Gæld

til realkreditinstitutter

Langfristede gældsforpligtelser i alt

Kortfristet del af langfristet gæld
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Anden gæld
Pe

riodeafg ræ nsn

i

n

gsposte r

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

6

Gældsforpligtelser i alt

1.904.768

L.484.234

Passiver i alt

r.279.AAt

1.255.951

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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Noter

1.

2016

2015

8.720

8.595

45.987

47.865

54.707

s6.460

Øvrlge finansiel le omkostni nger
Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder

Andre finansielle omkostninger

3L/L220t6
2.

Grunde og bygninger
Kostpris primo

1.895.000

1.895.O0O

Kostpris ultimo
Af- og nedskrivninger primo
Ârets afskrivninger

Af- og nedskrivninger ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo

1.895.OOO

-649.674

-595.000

-36.445

-54.674

-686.119

-649.l574

1.208.881

L.245.326

1.550.000

80.000

80.000

80.ooo

80.ooo

Overført resultat primo

-708.283

-650.488

Arets overførte resultat

3.396

-57.795

-704.8,47

-708.283

Virksomhedskapital
Virksomhedskapital primo

4

1.895.000

1.s50.000

Ejendomsvurdering 1. oktober 2015

3

3L/L220L5

overført resultat
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Noter

3L/L22OL6
5.

3L/t22Ot5

Gældsforpligtelser
Gæld i alt

Gæld i

alt

Afdrag
første år

efter 5 år

3tlt22ot6

3tlt22oLs

63.866

1.043.996

L.379.857

1.442.r52

Restgæld

Gæld til
rea I kred

itinstitutte r

63.866

6.

1.043.996 L.379.857 r.442.t52

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 1.380 t.kr., er der givet pant
bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2016 udgør 1.209 t.kr.
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