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Ledelsespåtegning
Direktionen og bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar –
31. december 2015 for Fjordblink Medical ApS.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den
finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2015.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse om de forhold, beretningen
omhandler.
Selskabet har på den ordinære generalforsamling 28. maj 2014 fravalgt revision gældende fra regnskabsåret
2014. Selskabet opfylder fortsat betingelserne for fritagelse for revisionspligten.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Helsinge, den 24/05/2016
Direktion

Helle Jahn Jørgensen

Bestyrelse

Ernst Ulrik Bayer

Majbritt Kongstad

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår
Selskabet har på den ordinære generalforsamling 28. maj 2014 fravalgt revision gældende fra regnskabsåret
2014. Selskabet opfylder fortsat betingelserne for fritagelse for revisionspligten.
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Revisors erklæring om opstilling af årsrapport
Til den daglige ledelse i Fjordblink Medical ApS
Jeg har opstillet det årsregnskabet for Fjordblink Medical ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2015 på grundlag af selskabet bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.
Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Jeg har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle
oplysninger.
Jeg har anvendt min faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven,
herunder principperne vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af
årsregnskabet, er Deres ansvar.
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er jeg
ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet mig til
brug for at opstille årsregnskabet. Jeg udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt
årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Osted, 24/05/2016

Inge Bidstrup
registreret revisor
Bidstrup Revision v/ Inge Bidstrup
CVR: 17578235
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Ledelsesberetning
Hovedaktiviteter
Selskabet formål er at udvikle, producere, sælge og handle med medicinsk udstyr efter bestyrelsens nærmere
bestemmelse.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for 2015 udviser et underskud på kr. 2.412.563 og selskabets balance pr. 31.
december 2015 udviser en egenkapital på kr. 578.350.
Selskabets ledelse anser årets resultat som forventet. Selskabet har gennem året anvendt
ressourcer til udvikling og kvalitetssikring.
Selskabet forventer fortsat at anvende ressourcer til udvikling, dokumentation, kvalitetssikring og markedsføring i
indeværende driftsår, dog i mere begrænset omfang. Selskabet venter at give overskud i 2017. Selskabet har et
fortsat finansieringsbehov for 2016, som frem til 31. december er garanteret dækket af selskabets kapitalejer.

Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet betydningsfulde hændelser, som efter ledelsens skøn
væsentlig vil kunne forrykke selskabets økonomiske stilling.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Resultatopgørelse
Nettoomsætning
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet
sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætningen indregnes excl. Moms og med fradrag af rabatter i
forbindelse med salget.
Bruttofortjeneste
Nettoomsætningen fratrukket omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne
omkostninger er sammendraget i posten ”Bruttofortjeneste”.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, lokaler, administration
m.v.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gage samt sociale omkostninger, pensioner m.v. til selskabets
personale.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger omfatter afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver. Afskrivningerne
er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes afskrivningsforløb, brugstid og scraptid.
De materielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede brugstid.
Afskrivningsperioderne, som er beregnet i forhold til oprindelig kostpris og scraptid, er fastlagt således:
Afskrivningsperiode
Scrapværdi
Goodwill
5 år
0
Andre anlæg, driftsmidler og inventar
3 år
0
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen
mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under posten af- og nedskrivninger.
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder
Disse omfatter modtagne udbytter fra tilknyttede og associerede virksomheder i det omfang de ikke
overstiger den akkumulerede indtjening i den tilknyttede eller associerede virksomhed i ejerperioden.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger, deklarerede aktieudbytter,
realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab vedrørende værdipapirer og transaktioner i fremmed valuta
samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.
Skat
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af
udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrørende egenkapitalbevægelser.
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Balance
Immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver omfatter goodwill og måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og
nedskrivninger.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver omfatter software samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar. Materielle
anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder måles til kostpris.
Nedskrivning på anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over
det som udtrykkes ved afskrivning.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis
grupper af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den
regnskabsmæssige værdi.
Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien
opgøres som nutidsværdien af de forventede nettoindtægter fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FIFO-princippet eller til nettorealisationsværdi, hvis
denne er lavere.
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af
færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under
hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.
Kostprisen for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af
hjemtagelsesomkostninger.
Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter alle direkte omkostninger,
herunder bl.a. materialer og løn uden tillæg af indirekte produktionsomkostninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til
imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.
Selskabsskat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets
skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster, betalte aconto- skatter.
Hensættelse til udskudt skat beregnes med 22 % af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og
skattemæssige værdier bortset fra midlertidige forskelle, som opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver
og forpligtelser og som hverken påvirker resultat eller den skattepligtige indkomst.
Gældsforpligtelser
Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015
Note

2015
kr.

2014
kr.

-2.049.123

-979.148

-607.270

-371.818

-91.201

-93.998

Resultat af ordinær primær drift ...............................................

-2.747.594

-1.444.964

Andre finansielle indtægter ...........................................................
Øvrige finansielle omkostninger ...................................................

157
-34

126
-2.505

Ordinært resultat før skat ..........................................................

-2.747.471

-1.447.343

334.908

0

-2.412.563

-1.447.343

Overført resultat .............................................................................

-2.412.563

-1.447.343

I alt ................................................................................................

-2.412.563

-1.447.343

Bruttofortjeneste/Bruttotab ........................................................
Personaleomkostninger ..................................................................
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver
........................................................................................................

Skat af årets resultat .......................................................................
Årets resultat ................................................................................

1

2

Forslag til resultatdisponering
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Balance 31. december 2015
Aktiver
Note
Goodwill .......................................................................................

2015
kr.
160.000

2014
kr.
240.000

Immaterielle anlægsaktiver i alt ................................................

160.000

240.000

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .......................................

0

11.201

Materielle anlægsaktiver i alt ....................................................

0

11.201

Anlægsaktiver i alt ......................................................................

160.000

251.201

Fremstillede varer og handelsvarer ...............................................

2.461.599

1.046.759

Varebeholdninger i alt ................................................................

2.461.599

1.046.759

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .................................
Tilgodehavende skat .....................................................................
Andre tilgodehavender ..................................................................

291.300
252.600
467.611

170.322
0
137.441

Tilgodehavender i alt ..................................................................

1.011.511

307.763

Likvide beholdninger ....................................................................

49.579

0

Omsætningsaktiver i alt .............................................................

3.522.689

1.354.522

Aktiver i alt ..................................................................................

3.682.689

1.605.723
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Balance 31. december 2015
Passiver
Note

2015
kr.
300.000
278.350

2014
kr.
200.000
-1.144.087

578.350

-944.087

Ansvarlig lånekapital ....................................................................

0

1.935.000

Langfristede gældsforpligtelser i alt .........................................

0

1.935.000

Gæld til banker .............................................................................
Leverandører af varer og tjenesteydelser ......................................
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder ...........................
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til
social sikring .................................................................................

0
755.688
2.173.073

11.216
0
510.381

175.578

603.594

Kortfristede gældsforpligtelser i alt ..........................................

3.104.339

614.810

Gældsforpligtelser i alt ...............................................................

3.104.339

2.549.810

Passiver i alt .................................................................................

3.682.689

1.605.723

Registreret kapital mv. ..................................................................
Overført resultat ............................................................................

3

Egenkapital i alt ..........................................................................

4

CVR-nr. 25942507

Side 12 af 13

Noter
1. Personaleomkostninger

Løn og gager
Pensionsbidrag
Andre omkostninger til social sikring

2015
kr.

2014
kr.

597.869
0
9.401
607.270

362.953
0
8.865
371.818

2015
kr.

2014
kr.

-252.600
0
-82.308
-334.908

0
0
0
0

2. Skat af årets resultat

Aktuel skat
Ændring af udskudt skat
Regulering vedrørende tidligere år

Selskabet har, et ikke aktiveret udskudt skatteaktiv på t.kr. 1.449. Skatteaktivet
fremkommer primært som følge af fremfør bart skattemæssigt underskud.

3. Registreret kapital mv.
Anpartskapitalen består af 300.000 anparter a 1 kr. Anpartskapitalen er ændret i følgende år:
2008 hvor kapitalen blev forhøjet fra kr. 125.000 til kr. 196.079.
2013 hvor kapitalen blev forhøjet fra kr. 196.076 til kr. 200.000.
2015, i januar hvor kapitalen blev forhøjet fra kr. 200.000 til kr. 250.000.
2015, i december hvor kapitalen blev forhøjet fra kr. 250.000 til kr. 300.000.
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4. Egenkapital i alt

kr.
200.000

Overført
resultat
kr.
-1.144.087

Foreslået
udbytte
kr.
0

kr.
-944.087

50.000

1.885.000

0

1.935.000

50.000

1.950.000

0

2.000.000

0
300.000

.2.412.563
278.350

0
0

-2.412.563
578.350

Virksomheds-kapital
Saldo primo
Kapitalforhøjelse ved
gældskonvertering
Kapitalforhøjelse ved
gældskonvertering
Årets resultat
Egenkapital ultimo

Ialt

5. Oplysning om usikkerhed om going concern
Selskabet har, som forventet, haft underskud i indeværende år.
Selskabet forventer fortsat at anvende ressourcer til udvikling, kvalitetssikring samt salgs- og
administrative ændringer og forventer på den baggrund ikke overskud de næste par år.
Selskabets kapitalejer har gennem årene dækket selskabets finansieringsbehov og foretaget
fornødne kapitalforhøjelser ved gældskonvertering til retablering af selskabets indskudskapital.
Ledelsen vurdere samlet set, at forventningerne til kommende regnskabsår, de gennemførte
kapitalforhøjelser samt kapitalejerens dækning af selskabets finansieringsbehov frem til 31.
december 2016 er tilstrækkeligt som grundlag for selskabets fortsatte drift.
Årsregnskabet er således aflagt med forudsætning om fortsat drift.

6. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed
Til sikkerhed for alt mellemværende med Danske Bank har tredjemand
afgivet selvskyldnerkaution.
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