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Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2015 for Essens Instituttet ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 og resultatet af selskabets aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.

Ledelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsregnskabet for 2016 ikke skal revideres. Le-
delsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vig, den 30. juni 2016

Direktion

Mads Vang Christensen
direktør

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal
revideres.
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Selskabsoplysninger

Selskabet Essens Instituttet ApS
Nykøbing-Slagelsevej 13
4560 Vig

CVR-nr.: 34 69 34 04
Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Hjemsted: Vig

Direktion Mads Vang Christensen, direktør
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive undervisnings-, coaching- og konsulentvirksomhed samt anden
hermed beslægtet virksomhed.

Usædvanlige forhold

Kursusejendommen i Vig er fejlagtigt aktiveret i selskabets regnskab for 2014. Ejendommen
er lejet af selskabet. Værdien af ejendommen og den bogførte gæld til realkreditinstituttioner
er tilbageført i indeværende år. Driftsomkostninger vedr. ejendommen og udgifter ifølge
lejekontrakt for 2014 er korrigeret over egenkapitalen i 2015. Egenkapitalen primo påvirkes
negativt med kr. 85.887 af denne korrektion.

Udvikling i året

Selskabets resultatopgørelse for 2015 udviser et underskud på kr. 136.158, og selskabets
balance pr. 31. december 2015 udviser en egenkapital på kr. 88.081.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Essens Instituttet ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2015 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover indregnes vær-
direguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes
alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil til-
flyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil
fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver
og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes
en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kost-
pris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af
forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttoresultat

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning
ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer
under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjæl-
pematerialer og andre eksterne omkostninger.
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Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, hvis risiko-
overgang, normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres
pålideligt og forventes modtaget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til afholdelse af kurser, salg, reklame, ad-
ministration, lokaler, tab på debitorer m.v.

Af- og nedskrivninger

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

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, amortisering af finansielle aktiver og
forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v..

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat - herunder som
følge af ændring i skattesats - indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres
årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i
egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskriv-
ninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Der afskrives ikke på grunde.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. 

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis
brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende
vurdering af aktivernes forventede brugstider:
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Anvendt regnskabspraksis

Brugstid
Produktionsanlæg og maskiner 3-10 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-10 år

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.800 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis
andre driftsomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Skyldig og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet
skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige ind-
komster og for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle
mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lov-
givning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. 

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2015
kr.

2014
kr.

Nettoomsætning 871.376 885.164

Andre eksterne omkostninger -765.336 -391.626

Bruttoresultat 106.040 493.538

Personaleomkostninger 1 -279.888 -57.504

Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) -173.848 436.034

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle
anlægsaktiver -25.081 -25.081

Resultat før finansielle poster -198.929 410.953

Finansielle indtægter 22.861 0

Finansielle omkostninger 2 -13.538 -100.716

Resultat før skat -189.606 310.237

Skat af årets resultat 3 53.448 -80.255

Årets resultat -136.158 229.982

Overført overskud -136.158 229.982

-136.158 229.982
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Balance 31. december

Note 2015
kr.

2014
kr.

Aktiver

Grunde og bygninger 0 1.528.000

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 25.078 50.159

Materielle anlægsaktiver 4 25.078 1.578.159

Anlægsaktiver i alt 25.078 1.578.159

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 115.075 165.000

Andre tilgodehavender 12.000 0

Udskudt skatteaktiv 53.448 0

Tilgodehavender 180.523 165.000

Likvide beholdninger 86.519 71.860

Omsætningsaktiver i alt 267.042 236.860

Aktiver i alt 292.120 1.815.019
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Balance 31. december

Note 2015
kr.

2014
kr.

Passiver

Selskabskapital 80.000 80.000

Overført resultat 8.081 230.054

Egenkapital 5 88.081 310.054

Hensættelse til udskudt skat 1.536 1.536

Hensatte forpligtelser i alt 1.536 1.536

Gæld til realkreditinstitutter 0 1.528.000

Langfristede gældsforpligtelser 6 0 1.528.000

Banker 0 18.358

Leverandører af varer og tjenesteydelser 102.208 34.269

Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 12.946 -198.784

Selskabsskat 73.670 80.254

Anden gæld 13.679 41.332

Kortfristede gældsforpligtelser 202.503 -24.571

Gældsforpligtelser i alt 202.503 1.503.429

Passiver i alt 292.120 1.815.019

Andre usædvanlige forhold i årsrapporten
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Noter til årsrapporten

2015
kr.

2014
kr.

1 Personaleomkostninger

Lønninger 192.000 0

Pensioner 2.832 0

Andre omkostninger til social sikring 7.013 905

Andre personaleomkostninger 78.043 56.599

279.888 57.504

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 1 1

2 Finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger 13.538 100.716

13.538 100.716

3 Skat af årets resultat

Årets aktuelle skat -34.553 80.255

Årets udskudte skat -18.895 0

-53.448 80.255
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Noter til årsrapporten

4 Materielle anlægsaktiver

Grunde og

bygninger

Andre anlæg,

driftsmateriel

og inventar

Kostpris 1. januar 2015 1.528.000 100.321

Afgang i årets løb -1.528.000 0

Kostpris 31. december 2015 0 100.321

Af- og nedskrivninger 1. januar 2015 0 50.162

Årets afskrivninger 0 25.081

Af- og nedskrivninger 31. december 2015 0 75.243

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015 0 25.078
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Noter til årsrapporten

5 Egenkapital

Selskabs-

kapital

Overført

resultat I alt

Egenkapital 1. januar 2015 80.000 230.126 310.126

Nettoeffekt ved rettelse af fundamental fejl 0 -85.887 -85.887

Korrigeret egenkapital 1. januar 2015 80.000 144.239 224.239

Årets resultat 0 -136.158 -136.158

Egenkapital 31. december 2015 80.000 8.081 88.081

6 Langfristede gældsforpligtelser

Gæld

1. januar 2015

Gæld

31. december

2015

Afdrag

næste år

Restgæld

efter 5 år

Gæld til realkreditinstitutter 1.528.000 0 0 0

1.528.000 0 0 0
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