
GUSKO Holding ApS 
setotten 20, 7451 Sunds 

CVR-nr. 3469 1800 

1111111111111 

Arsrapport 2015 

Godkendt pade,s~ets ordincere generalforsamling, den 13. maj 2016 

OCo~~ 
................................................... 
Ulrich Meedom 

EY 
Building a better 
working world 



EY GUSKO Holding ApS 
Arsrapport 2015 

Indhold 

Ledelsespategning 

Den uathcengige revisors erkleerinq om opstilling at arsregnskab 
Ledelsesberetning 

Oplysninger om selskabet 
Beretning 

Arsregnskab 1. januar - 31. december 
Resultatopg0relse 
Balance 
Eqenkapitalopqerelse 
Noter 

2 

3 

4 
4 
5 

6 
6 
7 
8 
9 

Ernst & Young PIS - Vcerkmestergade 25 - Postboks 330 - 8100 Aarhus C - CVR-nr. 30 70 02 28 
!l : ' • I ~: :.'J 

1 



EY GUSKO Holding ApS 
Arsrapport 2015 

Ledelsespateqninq 
Oirektionen har dags dato behandlet og godkendt arsrapporten for reqnskabsaret 1. januar - 31. 
december 2015 for GUSKO Holding ApS. 

Arsrapporten aflcegges i overensstemmelse med arsregnskabsloven. 

Oet er min opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pro 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for reqnskebsaret 
1. januar - 31. december 2015. 

Oet er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redeqerelse for de 
forhold, beretningen omhandler. 

Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Sunds, den 13. maj 2016 

~~~ ............................................................................ 
Ulrich Meedom 
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Den uafhamgige revisors erklcering om opstilling at arsregnskab 

Til den daglige ledelse i GUSKO Holding ApS 

Vi har opstillet arsregnskabet for GUSKO Holding ApS for reqnskabsaret l. januar - 3l. december 2015 
pa grundlag af selskabets boqterinq og evriqe oplysninger, som I har tilvejebragt. 

Arsregnskabet omfatter resultatopqerelse. balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. 

Vi har udtert opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysnin 
ger. 

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere jer med at udarbejde og praesentere 
arsregnskabet i overensstemmelse med arsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i 
revisorloven og FSR - danske revisorers etiske regier, herunder principper vedrerende integritet, objekti 
vitet, faglig kompetence og Iornecen omhu. 

Arsregnskabet samt nejaqtiqheden og fuldstaendigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillin 
gen af arsregnskabet, er jeres ansvar. 

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklaeringsopgave med sikkerhed, er vi 
ikke forpligtet til at verificere nejaqtiqneden eller fuldstaendigheden af de oplysninger, I har givet os til 
brug for at opstille arsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, 
hvorvidt arsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med arsregnskabsloven. 

Aarhus, den 13. maj 2016 
ERNST & YOUNG 
Godkendt Revisionspartnerselskab C[3[~L 
Claus Hammer-Pedersen 
statsaut. revisor 
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Ledelsesberetning 

Oplysninger om selskabet 

Navn 
Adresse. postnr .. by 

GUSKO Holding ApS 
Setoften 20.7451 Sunds 

CVR-nr. 
Stiftet 
Hjemstedskommune 
Regnskabsar 

34691800 
l. januar 2012 
Herning 
1. januar - 31. december 

Direktion Ulrich Meedom 

Revisor Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab 
veerkrnesterqade 25. Postboks 330.8100 Aarhus C 
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Ledelsesberetning 

Beretning 

Virksomhedens vaesentligste aktiviteter 

Selskabets hovedaktivitet bestsr i at besidde kapitalandele samt vaerdipapirer. 

Usaedvanlige forhold sam har pavirket arsregnskabet 

Selskabet har i reqnskabsaret solgt kapitalandele og som Ielqe heraf realiseret en regnskabsmaessig 
avance, der har pavirket arets resultat positivt. 

Udvikling i aktiviteter og 0konomiske forhold 

Virksomhedens resurtatopqerelse for 2015 udviser et overskud pa 8.986.881 kr. mod 10.304 kr. sidste 
ar, og virksomhedens balance pro 31. december 2015 udviser en egenkapital pa 13.012.758 kr. 
Ledelsen anser arets result at for tilfredsstillende. 
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Arsregnskab 1. januar - 31. december 

Resultatopg0relse 

Note kr. 2015 2014 

Andre eksterne omkostninger -11.125 -6.374 

Bruttoresultat -11.125 -6.374 
Finansielle indtcegter 9.158.824 20.112 
Finansielle omkostninger -150.213 0 

Resultat fer skat 8.997.486 13.738 
2 Skat af arets result at -10.605 -3.434 

Arets resultat 8.986.881 10.304 

Forslag til resultatdisponering 
Foreslaet udbytte indregnet under egenkapitalen 
Overlert result at 

101.200 
8.885.681 
8.986.881 

98.400 
-88.096 
10.304 
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E.Y GUSKO Holding ApS 
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Arsregnskab 1. januar - 31. december 

Balance 

Note kr. 2015 2014 

AKTIVER 
Anla!gsaktiver 
Finansielle anlesqsektiver 
Andre veerdipapirer oq kapitalandele 5.860.427 3.228.197 

5.860.427 3.228.197 

Anla!gsaktiver i alt 5.860.427 3.228.197 

Ornseetninqsaktlver 
Tilgodehavender 
Udskudte skatteaktiver 0 575 
Andre tilgodehavender 401.285 0 

401.285 575 

Veerdipeplrer og kapitalandele 
Andre vesrdlpapirer oq kapitalandele 6.361.551 0 

6.361.551 0 

Likvide beholdninger 409.525 908.130 

Ornseatninqsaktiver i alt 7.172.361 908.705 

AKTIVER I AL T 13.032.788 4.136.902 

PASSIVER 
Egenkapital 

3 Selskabskapital 80.000 80.000 
Overtert resultat 12.831.558 3.945.877 
Foreslset udbytte for reqnskabsaret 101.200 98.400 

Egenkapital i alt 13.012.758 4.124.277 

Ga!ldsforpligtelser 
Kortfristede ga!ldsforpligtelser 
Skyldig selskabsskat 10.030 0 
Anden giEld 10.000 12.625 

20.030 12.625 

Ga!ldsforpligtelser i alt 20.030 12.625 

PASSIVER I AL T 13.032.788 4.136.902 

1 Anvendt regnskabspraksis 
4 Sikkerhedsstillelser 
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Arsregnskab 1. januar - 31. december 

Eqenkapltalopqerelse 

Foreslaet 
udbyUe for 

kr. Selskabskapital overtert resultat reqnskabsaret I alt 

Egenkapital 1. januar 2014 80.000 4.033.973 96.600 4.210.573 
Arets resultat 0 -88.096 98.400 10.304 
Udloddet udbytte 0 0 -96.600 -96.600 

Egenkapital 1. januar 2015 80.000 3.945.877 98.400 4.124.277 
Arets resultat 0 8.885.681 101.200 8.986.881 
Udloddet udbytte 0 0 -98.400 -98.400 

Egenkapital 80.000 12.831.558 101.200 13.012.758 31. december 2015 
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Arsregnskab 1. januar - 31. december 

Noter 

1 Anvendt regnskabspraksis 

Arsrapporten for GUSKO Holding ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med arsregnskabslovens 
bestemmelser for klasse B-virksomheder. 

Arsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste ar. 

Rapporteringsvaluta 

Arsregnskabet er aflagt i danske kroner. 

Valutaomregning 

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved terste indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakurs 
differencer, der opstar meliem transaktionsdagens kurs og kursen pa betalingsdagen, indregnes i resut 
tatopqerelsen sam en finansiel post. 

Tilgodehavender, gCEld og andre rnoneteere poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens vatuta 
kurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen pa tidspunktet for tilgodehavendets eller gCElds 
forpligtelsens opstaen eller indregning i seneste arsregnskab indregnes i resultatopqerelsen under finan 
sielle indtCEgter og omkostninger. 

Resultatopqeretsen 

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrerende virksomhedens prim CEre aktivitet, der 
er afholdt i arets 10b, herunder omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab 
pa debitorer, ydelser pa operationelle leasingkontrakter m.v. 

Finansielie indtesqter og omkostninger 

Finansielle indtzeqter og omkostninger indregnes i resultatopcerelsen med de beleb, der vedrerer regn 
skabssret. Posterne omfatter rentelndteaqter og -omkostninger, deklarerede udbytter fra andre vesrdi 
papirer og kapitalandele, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrerende andre 
veerdipapirer og kapitalandele, transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielie aktiver og 
forpligtelser. 

Skat 

Skat af arets resultat am fatter aktuel skat at arets forventede skattepligtige indkomst og arets regule 
ring af udskudt skat. Arets skat indregnes i resultetcpqeretsen med den del, der kan henteres til arets re 
sultat, og i egenkapitalen med den del, som kan henleres til transaktioner indregnet i egenkapitalen. 
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Arsregnskab 1. januar - 31. december 

Noter 

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Balancen 

Andre vcerdipapirer og kapitalandele 

Vcerdipapirer og kapitalandele males til dagsvcerdi. Dagsvcerdien opqeres til kursvcerdien pa balanceda 
gen, satremt vcerdipapirerne er bersnoterede, og en veNdi beregnet ved hj~lp af almindeligt aner 
kendte vzerdianszettelsesprincipper. sc3fremt veerdlpapirerne ikke er bersnoterede. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender males til amortiseret kostpris. 

Vcerdipapirer og kapitalandele 

V~rdipapirer oq kapitalandele males til dagsvcerdi. Dagsvcerdien opqeres til kursvcerdien pa balanceda 
gen, satremt v~rdipapirerne er bersnoterede. og en veerdi be reg net ved hj~lp af almindeligt anerkend 
te veerdtanszettelsesprlncipper. satremt veerdipapirerne ikke er bersnoterede, 

Likvider 

Likvider om fatter likvide beholdninger og kortfristede veetdlpapiter. som uden hindring kan ornseettes til 
likvide beholdninger, og hvorpa der kun er ubetydelige risici for veerdieendrinqer. 

Egenkapital 

Fores/aet udbytte 

Udbytte, som foreslss deklareret for reqnskabssret, przesenteres som en seerskitt post under egenkapita 
len. 

Selskabsskat 

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af 
arets skattepligtige indkomst, reguleret for skat at tidligere ars skattepligtige indkomster samt betalte 
acontoskatter. 

Udskudt skat males pa grundlag af de skatteregler cq skattesatser, der med balancedagens lovgivning 
vii vzere gceldende, nar den udskudte skat forventes udlest som aktuel skat. ,.t:Endring i udskudt skat som 
f01ge af ~ndringer i skattesatser indregnes i resultatopqerelsen. 

Andre gceldsforpligtelser 

Andre g~ldsforpligtelser males til nettorealisetionsveertilen. 
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Arsregnskab 1. januar - 31. december 

Noter 

kr. 

2 Skat af arets resultat 
Beregnet skat af arets skattepligtige indkomst 
Arets regulering af udskudt skat 

2015 2014 

10.030 
575 

o 
3.434 

10.605 3.434 

3 Selskabskapital 

Selskabets anpartskapital har ueendret veeret 80.000 kr. det seneste ik. 

4 Sikkerhedsstillelser 

Selskabet har ingen eventualforpligtelser eller sikkerhedsstillelser pro 31. december 2015. 
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