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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2018 for BioScopeX ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et
retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Struer, den 8. februar 2019
Direktion

Ole Kjeldsen
Bestyrelse

Morten Bitsch Janik

Henrik Harboe

Ole Kjeldsen

formand

Ebbe Nordskov
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til anpartshaverne i BioScopeX ApS
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for BioScopeX ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter
årsregnskabsloven og bekendtgørelse om godkendte innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative
iværksættere (Bekendtgørelse nr. 238 af 11. marts 2010, som ændret ved bekendtgørelse nr. 324 af 30.
marts 2014).
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og bekendtgørelse om godkendte
innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere (Bekendtgørelse nr. 238 af 11. marts
2010, som ændret ved bekendtgørelse nr. 324 af 30. marts 2014).
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på
grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse om godkendte innovationsmiljøer og medfinansiering af
innovative iværksættere (Bekendtgørelse nr. 238 af 11. marts 2010, som ændret ved bekendtgørelse nr.
324 af 30. marts 2014). Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet 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
Uden at det har påvirket vores konklusion henviser vi til note 1, hvor ledelsen redegør for, at selskabet
har tabt hele egenkapitalen. Egenkapitalen forventes retableret ved salg af udviklingsprojekt. Endvidere
redegør ledelsen for, at det er ledelsens forventning, at den nødvendige likviditet er til rådighed i de
kommende 12 måneder.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og bekendtgørelse om godkendte innovationsmiljøer og medfinansiering af
innovative iværksættere (Bekendtgørelse nr. 238 af 11. marts 2010, som ændret ved bekendtgørelse nr.
324 af 30. marts 2014). 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.
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Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets 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 selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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 samt standarderne for offentlig revision og bekendtgørelse om godkendte innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere (Bekendtgørelse nr. 238 af 11. marts 2010,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 324 af 30. marts 2014), 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 samt standarderne for offentlig revision og bekendtgørelse
om godkendte innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere (Bekendtgørelse nr. 238
af 11. marts 2010, som ændret ved bekendtgørelse nr. 324 af 30. marts 2014), 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 selskabets interne kontrol.



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.
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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 selskabets
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 selskabet ikke længere kan fortsætte driften.



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 den øverste ledelse 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 årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
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Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig
praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af
de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse
ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og
effektivitet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision
og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I
vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de
undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I
vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer
eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af
de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer. at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Holstebro, den 8. februar 2019

KRØYER PEDERSEN
Statsautoriserede Revisorer I/S
CVR-nr. 89 22 49 18

Henrik Holm
statsautoriseret revisor
mne21392
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Selskabsoplysninger

Selskabet

BioScopeX ApS
Fælledvej 17
7600 Struer
Hjemmeside:

www.bioscopex.dk

CVR-nr.:

34 61 87 55

Stiftet:

16. juli 2012

Hjemsted:

Struer

Regnskabsår:

1. januar - 31. december
6. regnskabsår

Bestyrelse

Morten Bitsch Janik, formand
Henrik Harboe
Ole Kjeldsen
Ebbe Nordskov

Direktion

Ole Kjeldsen

Revision

KRØYER PEDERSEN Statsautoriserede Revisorer I/S
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets formål er i lighed med tidligere år udvikling, produktion og salg af et multipelt biopsiværktøj
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat har i 2018 udgjort et underskud på 372 t.kr. mod et underskud sidste år på 286 t.kr.
Selskabet er et udviklingsselskab og bør derfor ikke sammenlignes med et traditionelt driftsselskab.
Størstedelen af selskabets omkostninger går til udvikling af produktet og en væsentlig del af
omkostningerne finansieres via tilskud. Produktet er færdigudviklet ultimo 2017, men der er foretaget
tests og justeringer i løbet af 2018.
Kapitaltab og fortsat drift
Egenkapitalen udgør på balancedagen -1.036 t.kr., og hele anpartskapitalen er derfor tabt. Selskabets
udviklingsprojekt er afsluttet ultimo 2017, men der er foretaget tests og justeringer i løbet af 2018.
Selskabet har i 2018 påbegyndt forhandlinger angående salg af det færdigudviklede produkt. Det er
ledelsens vurdering, at salget af det færdigudviklede produkt vil indbringe en salgssum, der væsentligt
overstiger de med projektet forbundne omkostninger, således egenkapitalen vil blive retableret i
forbindelse med salget. Som følge heraf vil der ikke blive stillet forslag om retablering af egenkapitalen
på den kommende generalforsamling.
Selskabet understøttes finansielt via pengeinstitut samt lån hos investor mv. Det er selskabets
forventning, at den nødvendige likviditet vil være til rådighed via lån og pengeinstitut mv., således at de
planlagte aktiviteter kan fortsætte i de kommende 12 måneder.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note

2

2018

2017

Andre eksterne omkostninger

-368.530

-220.014

Bruttoresultat

-368.530

-220.014

-37.796

-73.445

-406.326

-293.459

-70.031

-69.163

-476.357

-362.622

104.798

76.980

-371.559

-285.642

Disponeret fra overført resultat

-371.559

-285.642

Disponeret i alt

-371.559

-285.642

Personaleomkostninger
Resultat før finansielle poster
Finansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
Forslag til resultatdisponering:
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Balance 31. december
Aktiver
Note

2018

2017

Udviklingsprojekter under udførelse

10.432.045

8.317.101

Immaterielle anlægsaktiver i alt

10.432.045

8.317.101

Deposita

2.520

2.520

Finansielle anlægsaktiver i alt

2.520

2.520

10.434.565

8.319.621

Tilgodehavende selskabsskat
Andre tilgodehavender

324.118
17.721

551.740
58.526

Tilgodehavender i alt

341.839

610.266

Likvide beholdninger

260

260

342.099

610.526

10.776.664

8.930.147

Anlægsaktiver
3

Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver

Omsætningsaktiver i alt
Aktiver i alt
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Balance 31. december
Passiver
Note

2018

2017

Virksomhedskapital
Reserve for udviklingsomkostninger
Overført resultat

102.082
4.539.453
-5.677.584

102.082
1.150.027
-1.916.599

Egenkapital i alt

-1.036.049

-664.490

Hensættelser til udskudt skat

1.001.325

795.392

Hensatte forpligtelser i alt

1.001.325

795.392

Lånekapital i øvrigt
Gæld til pengeinstitut

0
0

900.000
300.000

Langfristede gældsforpligtelser i alt

0

1.200.000

5.196.961
378.048
137.645
5.098.734

3.996.961
200.915
217.708
3.183.661

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

10.811.388

7.599.245

Gældsforpligtelser i alt

10.811.388

8.799.245

Passiver i alt

10.776.664

8.930.147

Egenkapital
4
5
6

Hensatte forpligtelser

Gældsforpligtelser
7
8

9

1

Kortfristet del af langfristet gæld
Gæld til pengeinstitut
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld

Kapitaltab og fortsat drift
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Noter
1.

Kapitaltab og fortsat drift
Egenkapitalen udgør på balancedagen -1.036 t.kr., og hele anpartskapitalen er derfor tabt.
Selskabets udviklingsprojekt er afsluttet ultimo 2017, men der er foretaget tests og justeringer i
løbet af 2018. Selskabet har i 2018 påbegyndt forhandlinger angående salg af det færdigudviklede
produkt. Det er ledelsens vurdering, at salget af det færdigudviklede produkt vil indbringe en
salgssum, der væsentligt overstiger de med projektet forbundne omkostninger, således egenkapitalen vil blive retableret i forbindelse med salget. Som følge heraf vil der ikke blive stillet
forslag om retablering af egenkapitalen på den kommende generalforsamling.
Selskabet understøttes finansielt via pengeinstitut samt lån hos investor mv. Det er selskabets
forventning, at den nødvendige likviditet vil være til rådighed via lån og pengeinstitut mv., således
at de planlagte aktiviteter kan fortsætte i de kommende 12 måneder.

2.

2018

2017

21.092
9.556
7.148

51.252
11.521
10.672

37.796

73.445

2

2

Personaleomkostninger
Lønninger og gager
Andre omkostninger til social sikring
Personaleomkostninger i øvrigt

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

Der er i personaleomkostninger 37.796 kr. sket modregning af 221.223 kr., som er aktiveret under
udviklingsprojekt.
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Noter
3.

Immaterielle anlægsaktiver
Udviklingsprojekter under
udførelse

Kostpris 1. januar

8.317.101

Tilgang

2.114.944

Kostpris 31. december

10.432.045

Afskrivninger 1. januar

0

Årets afskrivninger

0

Afskrivninger 31. december

0

Regnskabsmæssig værdi 31. december

10.432.045

Renteomkostninger indgår i kostprisen med

4.

31/12 2017

102.082

102.082

102.082

102.082

1.150.027
3.389.426

1.150.027
0

4.539.453

1.150.027

-1.916.599
-371.559
-3.389.426

-1.630.957
-285.642
0

-5.677.584

-1.916.599

Reserve for udviklingsomkostninger
Reserve for udviklingsomkostninger 1. januar
Overført fra overført resultat

6.

31/12 2018
Virksomhedskapital
Virksomhedskapital 1. januar

5.

2.539.001

Overført resultat
Overført resultat 1. januar
Årets overførte underskud
Overført til reserve for udviklingsomkostninger
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7.

Heraf forfalder inden for 1 år

Andel af gæld, der forfalder efter 5 år

4.896.961

4.896.961

-4.896.961

-3.996.961

0

900.000

0

0

300.000

300.000

-300.000

0

0

300.000

0

0

4.896.961
300.000

3.996.961
0

5.196.961

3.996.961

Gæld til pengeinstitut
Gæld til pengeinstitut i alt
Heraf forfalder inden for 1 år

Andel af gæld, der forfalder efter 5 år

9.

31/12 2017

Lånekapital i øvrigt
Lånekapital i øvrigt i alt

8.

31/12 2018

Kortfristet del af langfristet gæld
Kortfristet del af lånekapital i øvrigt
Kortfristet del af bankgæld
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for BioScopeX ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser
for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, lokaler og administration.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne
godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der
vedrører regnskabsåret.
Skat af årets resultat
Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen.

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Udviklingsprojekter og patenter
Udviklingsomkostninger omfatter blandt andet lønninger og gager samt afskrivninger, der direkte kan
henføres til udviklingsaktiviteter.
Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, hvor den tekniske gennemførlighed, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed i virksomheden kan
påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende projektet, indregnes som immaterielle anlægsaktiver, såfremt kostprisen kan opgøres pålideligt, og der er tilstrækkelig sikkerhed for, at
den fremtidige indtjening kan dække produktions-, salgs- og administrationsomkostninger. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, efterhånden som omkostningerne afholdes.
Udviklingsomkostninger, der er indregnet i balancen, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
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Anvendt regnskabspraksis
Efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet afskrives aktiverede udviklingsomkostninger lineært over den
vurderede økonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 10 år. Afskrivning på
udviklingsprojektet er ikke påbegyndt, idet ibrugtagning ikke er påbegyndt.
Fortjeneste og tab ved salg af udviklingsprojekter og patenter opgøres som forskellen mellem salgsprisen
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller
tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.
Materielle anlægsaktiver
Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.
Egenkapital
Reserve for udviklingsomkostninger
Reserve for udviklingsomkostninger omfatter indregnede udviklingsomkostninger med fradrag af tilknyttede udskudte skatteforpligtelser. Reserven kan ikke benyttes til udbytte eller dækning af underskud. Reserven reduceres eller opløses, hvis de indregnede udviklingsomkostninger afskrives eller udgår af virksomhedens drift. Dette sker ved overførsel direkte til egenkapitalens frie reserver.
Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på
grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i
det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.
Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af
aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling
af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles
til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil
være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.
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Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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