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Sønderjyllands Revision

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 21. juli 2014 - 31. december 2015 for

Trade Institute Scandinavia IVS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et

retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af re-

sultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 21. juli 2014 - 31. december 2015.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beret-

ningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København K, den 30. maj 2016

Direktion

Alexandra Thomsen
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Sønderjyllands Revision

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Trade Institute Scandinavia IVS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Trade Institute Scandinavia IVS for regnskabsåret 21. juli 2014 - 31.

december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnska-

bet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-

melse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen an-

ser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes

besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført

revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk

revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at

opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger

i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risi-

ci for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risi-

kovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregn-

skab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende

efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kon-

trol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om

ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores

konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Trade Institute Scandinavia IVS · Årsrapport for 2015 2



Sønderjyllands Revision

Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og fi-

nansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 21.

juli 2014 - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden at det har påvirket vores konklusion, henleder vi opmærksomheden på note 1 i årsregnskabet, hvori

ledelsen beskriver væsentlige forudsætninger for aflæggelse af årsregnskabet ud fra forudsætningen om

fortsat drift.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere

handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at

oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Aabenraa, den 30. maj 2016

Sønderjyllands Revision
Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 18 06 16 35

Michael Johansen
Statsaut. revisor
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Sønderjyllands Revision

Selskabsoplysninger

Selskabet Trade Institute Scandinavia IVS

Jorcks Passage 1 C, 3. tv.

1162 København K

CVR-nr.: 36 07 12 22

Regnskabsår: 21. juli - 31. december

Direktion Alexandra Thomsen

Revision Sønderjyllands Revision, Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Nørreport 3

6200 Aabenraa
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Sønderjyllands Revision

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at udøve konsulentvirksomhed og formueforvaltning samt aktiviteter i tilknytning

hertil.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årsregnskabet for 2015 er afsluttet med et underskud på kr. 170.863. 

Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2015 kr. -170.862.

Selskabet er primært finansieret gennem mellemværende med selskabets ultimative ejer. Denne har trådt

tilbage for øvrige kreditorer og vil ikke kræve mellemværendet indfriet, medmindre selskabet har

tilstrækkelig likviditet til at fortsætte driften som minimum til udgangen af 2016.

På den baggrund har selskabet aflagt årsregnskabet ud fra forudsætningen om fortsat drift.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets fi-

nansielle stilling væsentligt.
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Sønderjyllands Revision

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Trade Institute Scandinavia IVS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens

bestemmelser for en klasse B-virksomhed. 

Dette er selskabets 1. regnskabsår.

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Bruttotab indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde

udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet

sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsæt-

ningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, loka-

ler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursavancer

og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i

resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der ned-

skrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Sønderjyllands Revision

Resultatopgørelse

Note
21/7 2014

- 31/12 2015

Bruttotab -147.398

Finansielle indtægter, tilknyttede virksomheder 932

Øvrige finansielle omkostninger -24.397

Resultat før skat -170.863

Skat af årets resultat 0

Årets resultat -170.863

Forslag til resultatdisponering:

Disponeret fra overført resultat -170.863

Disponeret i alt -170.863
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Sønderjyllands Revision

Balance

Aktiver

Note 31/12 2015

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 190.307

Andre tilgodehavender 4.413

Tilgodehavender i alt 194.720

Likvide beholdninger 203.129

Omsætningsaktiver i alt 397.849

Aktiver i alt 397.849
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Sønderjyllands Revision

Balance

Passiver

Note 31/12 2015

Egenkapital

2 Virksomhedskapital 1

3 Overført resultat -170.863

Egenkapital i alt -170.862

Gældsforpligtelser

Anden gæld 568.711

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 568.711

Gældsforpligtelser i alt 568.711

Passiver i alt 397.849

4 Eventualposter
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Sønderjyllands Revision

Noter

1. Forudsætninger for fortsat drift

Selskabet er primært finansieret gennem mellemværende med selskabets ultimative ejer. Denne

har trådt tilbage for øvrige kreditorer og vil ikke kræve mellemværendet indfriet, medmindre

selskabet har tilstrækkelig likviditet til at fortsætte driften som minimum til udgangen af 2016.

På den baggrund har selskabet aflagt årsregnskabet ud fra forudsætningen om fortsat drift.

31/12 2015

2. Virksomhedskapital

Virksomhedskapital 21. juli 2014 1

1

3. Overført resultat

Årets overførte overskud eller underskud -170.863

-170.863

4. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Selskabet har indgået lejeaftale om leje af kontorplads. Den samlede forpligtelse udgør 2 måneders

leje, svarende til 5 t.kr.

Sambeskatning

Selskabet er sambeskattet med Vitality 2 Life ApS. Som koncernvirksomhed hæfter selskabet

ubegrænset og solidarisk med Vitality 2 Life ApS for danske selskabsskatter og kildeskatter på

udbytte, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen. De sambeskattede virksomheders

samlede kendte nettoforpligtelse over for SKAT fremgår af administrationsselskabets årsregnskab,

Vitality 2 Life ApS. Eventuelle senere korrektion af sambeskatningsindkomst og kildeskat m.v. vil

kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.
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