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Sønderjyllands Revision

Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Vitality
To Life ApS.
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 resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København K, den 30. maj 2016
Direktion

Peter Kaare Thomsen
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til anpartshaveren i Vitality To Life ApS
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Vitality To Life ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015,
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
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.
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 risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, 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 kontrol. 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.
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Den uafhængige revisors erklæringer
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet
Uden at det har påvirket vores konklusion, henleder vi opmærksomheden på ledelsens beskrivelse af
usikkerhed ved måling af andre værdipapirer og kapitalandele i note 1 til årsregnskabet.
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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Selskabsoplysninger
Selskabet

Vitality To Life ApS
Jorcks Passage 1 C, 3. tv.
1162 København K
CVR-nr.:

33 87 18 80

Regnskabsår:

1. januar - 31. december

Direktion

Peter Kaare Thomsen

Revision

Sønderjyllands Revision, Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Nørreport 3
6200 Aabenraa

Dattervirksomhed

Trade Institute of Scandinavia IVS, København
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Ledelsesberetning
Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets hovedaktivitet er investering og rådgivning af andre virksomheder, samt anden hermed
beslægtet virksomhed.
Usikkerhed ved indregning eller måling
Andre værdipapirer og kapitalandele omfatter:
Kapitalandele i Cekura A/S, som er indregnet til kostpris. Cekura A/S er et selskab, som er ved at
etablere sig på det danske marked for PERS, hvilket er tids- og omkostningskrævende.
Usikkerhed ved måling af kapitalandele knytter sig til Cekura A/S' evne til at etablere sig på det danske
marked og generere overskud i de kommende år.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årsregnskabet for 2015 er afsluttet med et underskud på kr. 5.932 mod et underskud i 2014 på t.kr. 7.
Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2015 kr. 222.193.
Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Vitality To Life ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen
Bruttotab
Bruttotab indeholder eksterne omkostninger.
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.
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.
Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

Balancen
Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til kostpris. Er genindvindingsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Andre værdipapirer og kapitalandele
Andre værdipapirer og kapitalandele indregnes til dagsværdi eller kostpris i tilfælde, hvor dagsværdien
ikke kan opgøres pålideligt.
Er genindvindingsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note

2015

2014

-5.000

-7

-932

0

-5.932

-7

0

0

-5.932

-7

Disponeret fra overført resultat

-5.932

-7

Disponeret i alt

-5.932

-7

Bruttotab
Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
Forslag til resultatdisponering:
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Balance 31. december
Aktiver
Note

2015

2014

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Andre værdipapirer og kapitalandele

1
432.500

0
250

Finansielle anlægsaktiver i alt

432.501

250

Anlægsaktiver i alt

432.501

250

Aktiver i alt

432.501

250

Anlægsaktiver
2
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Balance 31. december
Passiver
Note

2015

2014

Anpartskapital
Overført resultat

100.000
122.193

100
128

Egenkapital i alt

222.193

228

Gæld til selskabsdeltagere og ledelse

15.001

15

Langfristede gældsforpligtelser i alt

15.001

15

Anden gæld

195.307

7

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

195.307

7

Gældsforpligtelser i alt

210.308

22

Passiver i alt

432.501

250

Egenkapital
3
3

Gældsforpligtelser

4

Eventualposter
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Noter
1.

Usikkerhed ved indregning eller måling
Kapitalandele i Cekura A/S, som er indregnet til kostpris. Cekura A/S er et selskab, som er ved at
etablere sig på det danske marked for PERS, hvilket er tids- og omkostningskrævende.
Usikkerhed ved måling af kapitalandele knytter sig til Cekura A/S' evne til at etablere sig på det
danske marked og generere overskud i de kommende år.

2.

31/12 2015

31/12 2014

Kostpris 1. januar 2015

1

0

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015

1

0

Ejerandel

Egenkapital

Årets resultat

100 %

-170.862

-170.863

Anpartskapital

Overført
resultat

I alt

100.000

128.125

228.125

0

-5.932

-5.932

100.000

122.193

222.193

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Hovedtallene for virksomhederne ifølge de seneste godkendte årsrapporter
Trade Institute of Scandinavia IVS, København

3.

Egenkapital

Egenkapital 1. januar 2015

Egenkapital 31. december 2015

4.

Eventualposter
Sambeskatning
Selskabet er sambeskattet med Trade Institute of Scandinavia IVS. Som administrationsselskab
hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige koncernvirksomheder for danske
selskabsskatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen. De
sambeskattede virksomheders samlede kendte nettoforpligtelse på skyldige selskabsskatter og
kildeskatter på udbytte, renter og royalties udgør 0 t.kr. pr. 31. december 2015. Eventuelle senere
korrektioner af sambeskatningsindkomsten og kildeskat m.v. vil kunne medføre, at selskabets
hæftelse udgør et større beløb.
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