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Ledelsespåtegning

Museumslederen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2018 for GASmuseet Danmarks
museum for gassens historie.
Årsregnskabet er i det væsentligste aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets
bestemmelser og museets vedtægter.
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af GASmuseets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.18 samt af resultatet af GASmuseets aktiviteter for
regnskabsåret 01.01.18 - 31.12.18. Samtidig er det min opfattelse, at ledelsesberetningen
indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
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Ingen af GASmuseets aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold ud over de i
årsregnskabet anførte, og der påhviler ikke GASmuseet eventualforpligtelser, som ikke fremgår
af årsregnskabet.
Årsregnskabet indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Hobro, den 7. marts 2019

Hanne Thomsen
Museumsleder

Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmøde den 7. marts 2019.

Jørgen Egebjerg Pontoppidan

Peter Axel Hodal

Formand

Næstformand

Søren Hylleberg Sørensen

Henrik Andersen

Per Sommer Offersen

Ann-Dorthea Larsen

Mogens Rüdiger

Anne Siig Rosvall

Per Langkilde
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Den uafhængige revisors erklæringer

TIL BESTYRELSEN FOR GASMUSEET DANMARKS MUSEUM FOR GASSENS
HISTORIE

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for GASmuseet Danmarks museum for gassens historie for
regnskabsåret 01.01.18 - 31.12.18, der omfatter resultatopgørelse og balance. Årsregnskabet
udarbejdes efter Kulturministeriets bestemmelser og museets vedtægter.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.18 samt af resultatet af museets aktiviteter for
regnskabsåret 01.01.18 - 31.12.18 i overensstemmelse med Kulturministeriets bestemmelser og
museets vedtægter.

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 museet 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.

Fremhævelse af forhold i regnskabet
Museets ledelse har fravalgt at anvende regnskabsskemaer gældende for statsanerkendte
museer, jf. bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013. Resultatopgørelsen for 2018 er derfor
opstillet efter hidtil anvendt praksis.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Museet har i overensstemmelse med Kulturministeriets bestemmelser medtaget budgettal i
resultatopgørelsen. Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelsen, ikke været
underlagt revision, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom.
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Den uafhængige revisors erklæringer

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med Kulturministeriets bestemmelser og museets vedtægter. Ledelsen har
endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for 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 museets evne til at
fortsætte 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 hensigt at likvidere museet, indstille driften eller ikke har andet realistisk
alternativ end at gøre dette.
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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
væsentlig 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.
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:
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.
Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne
udtrykke en konklusion om effektiviteten af museets interne kontrol.
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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.
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 museets 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 det revisionsbevis, der er opnået frem til
datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog
medføre, at museet ikke længere kan fortsætte driften.
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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 ledelsen 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.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen
og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen 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 i henhold til Kulturministeriets bestemmelser og museets vedtægter.
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Den uafhængige revisors erklæringer

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med Kulturministeriets
bestemmelser og museets vedtægters krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i
ledelsesberetningen.

Hobro, den 7. marts 2019
Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr 32 89 54 68

Frank Uldahl
Reg. revisor
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Jan Carøe Sørensen
Statsaut. revisor
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Ledelsesberetning

GASmuseets regnskab for 2018 udviser et overskud på den ordinære drift på DKK 161.999.
GASmuseet har afsluttet de i 2016-17 igangværende projekter, udbetalingen på Intrfaceprojektet, i alt ca. DKK 42.000, er indgået i 2018.

GASmuseet har gratis entre for skoler og uddannelsesinstitutioner og institutioner. Ligesom
der er fri entre for børn og unge under 18 år. Der er ligeledes gratis at deltage i foredrag og
mange andre arrangementer, ligesom der er diverse særordninger ved besøg på GASmuseet.
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I 2017 fik GASmuseet tilskud til den ordinære drift fra HMN Naturgas, Energinet.dk, NGF
Nature Energy samt Mariagerfjord Kommune. Der sker pt. mange ændringer i gassektoren, og
selskaber nedlægges i sin form og/eller fusioner, GASmuseet har dermed færre sponsorer, end
museet plejer at have. GASmuseet arbejder på i løbet af de kommende år at få etableret nye
sponsoraftaler.
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Resultatopgørelse

Beløb i DKK

Ikke revideret
budget
2018
2018

2017

INDTÆGTER
Tilskud kommuner:
Mariagerfjord Kommune

403.000

400.000

398.000

1.214.136
80.000
0
450.000
10.500
17.889

1.214.000
80.000
0
450.000
15.000
0

1.187.431
80.000
200.000
450.000
14.700
0

121.329
-114.942
8.000
84.032
0
486

122.000
-100.000
8.000
95.000
0
0

139.544
-120.629
8.000
111.711
3.643
486

2.274.430

2.284.000

2.472.886

-1.119.897
-541.032
-2.362
-237.005
-8.211
-292.569
-8.296
-5.843
102.784
0

-1.100.000
-442.000
0
-200.000
-4.000
-224.000
-46.000
0
60.000
0

-1.164.590
-585.830
-4.115
-214.642
-2.558
-272.408
-9.778
-1.670
90.887
0

-2.112.431

-1.956.000

-2.164.704

161.999

328.000

308.182

HMN Naturgas
NGF Naturgas Fyn
DONG Energy
Energinet.dk
Kontingenter GASmuseets Venner
Gymusko
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Øvrige tilskud:

Indtægter:
Cafe, kiosk og butik:
Indtægter
Udgifter
Lejeindtægt fra gaslager
Entreindtægter og rundvisninger
Renteindtægter
Udbytte, aktier
Indtægter i alt
UDGIFTER
Personale
Lokaler
Undersøgelser og erhvervelser
Udstillinger
Anden formidlingsvirksomhed
Administration
Husleje (prioritetsrenter)
Øvrige renteudgifter
Refusion moms m.v. fællesomkostninger
Afdrag på anlægsbevilling
Udgifter i alt

Resultat af ordinær drift
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Resultatopgørelse

Beløb i DKK

Ikke revideret
budget
2018
2018

2017

Overførsel fra sidste år
Overført fra afsluttede projekter
Årets resultat
Anvendt til afvikling af anlægslån
Overført til næste år

119.209
3.125
161.999
0

-188.973
0
308.182
0

284.333

119.209
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Årets resultat anvendes således:
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Projektregnskab

Akkumuleret Budgettal for
Beløb i DKK

2018

tal hele perioden

Undervisningsprojekt intrface:
Status: Afsluttet
UDGIFTER
Lønudgifter
Mindre nyanskaffelser
Momsrefusion

0
0
0

-147.146
-6.330
861

Udgifter i alt

0

-152.615

0

31.000

Tilskud Industrimuseet

41.580
0

83.160
41.580

Indtægter i alt

41.580

155.740

151.000

RESULTAT AF UNDERVISNINGSPROJEKT
INTRFACE

41.580

3.125

0

PROJEKTER I ALT

41.580

3.125

0

INDTÆGTER
Tilskud Gymusko
Tilskud Aksom

Akkumuleret Budgettal for
Beløb i DKK

2018

tal hele perioden

Opsummering:
Afsluttede projekter
Igangværende projekter
Projekter i alt

41.580
0

3.125
0

0
0

41.580

3.125

0
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-151.000
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Balance

31.12.18

31.12.17

DKK

DKK

3.350.000
5.000

3.350.000
5.000

3.355.000

3.355.000

100.953

83.864

100.953

83.864

Merværdiafgift
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Igangværende projekter

35.444
12.575
10.753
0

4.897
8.480
34.349
38.455

Tilgodehavender i alt

58.772

86.181

Jutlander Bank A/S aktier
Anpart Bie’s Bryghus ApS

23.807
2.500

29.047
2.500

Værdipapirer i alt

26.307

31.547

Kontantbeholdning
Jutlander Bank A/S - driftskredit 8,45%
Jutlander Bank A/S

4.001
86.125
6.426

4.000
0
6.426

Likvide midler i alt

96.552

10.426

282.584

212.018

3.637.584

3.567.018

Ejendommen, kontant ejendomsværdi pr. 01.10.16
Depositum husleje
Anlægsaktiver
Varebeholdninger
Beholdninger i alt

Omsætningsaktiver i alt
Aktiver i alt
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AKTIVER
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Balance

31.12.18

31.12.17

DKK

DKK

119.209
3.125
0
161.999

-188.973
0
0
308.182

284.333

119.209

Opskrivning pr. 01.01
Årets op- og nedskrivning

1.955.365
0

1.955.365
0

Opskrivninger pr. 31.12

1.955.365

1.955.365

Reservation anlægslån regionalfondsprojekt pr. 01.01
Afdrag

-2.200.000
0

-2.200.000
0

-2.200.000

-2.200.000

39.698

-125.426

2.200.000
529.327
0

2.200.000
612.915
33.422

2.729.327

2.846.337

354.457
408.000
106.102

360.341
403.000
82.766

868.559

846.107

Gæld i alt

3.597.886

3.692.444

PASSIVER I ALT

3.637.584

3.567.018

Overført resultat pr. 01.01
Afsluttede projekter
Anvendt til afdrag på anlægslån
Resultat af ordinær drift
Overført resultat pr. 31.12

Reservation anlægslån regionalfondsprojekt pr.
31.12
Egenkapital i alt
Mariagerfjord Kommune, anlægslån - 0%
Prioritetsgæld LR Realkredit - 0,2765 %
Jutlander Bank A/S - driftskredit 8,45%
Langfristet gæld i alt
Kreditorer
Periodeafgrænsningsposter
Feriepengeforpligtelse
Kortfristet gæld i alt
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PASSIVER

GASmuseet Danmarks museum for gassens historie

Balance

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for museets gæld til realkreditinstitutter, t.DKK 529, er der givet pant i ejendommen
Gasværksvej 2, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31.12.18 udgør t.DKK 3.350.
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Museet har deponeret ejerpantebrev på t.DKK 115 til sikkerhed for bankgæld. Ejerpantebrevet er
med pant i ovenstående ejendom.
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