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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 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 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Struer, den 26. maj 2016
Direktion

Ole Kjeldsen
Bestyrelse

Morten Bitsch Janik

Henrik Harboe

Ole Kjeldsen

formand

Ebbe Nordskov
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til anpartshaverne i BioScopeX ApS
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for BioScopeX ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er udarbejdet 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).
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 samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.
Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
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, god offentlig revisionsskik samt 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). 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.
Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller,
der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
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Den uafhængige revisors erklæringer
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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 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 ligeledes vores opfattelse, at der
er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af
årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
Supplerende oplysninger vedrørende 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 efter færdigudvikling. Endvidere redegør ledelsen for, at den nødvendige likviditet er til rådighed i de kommende 12
måneder.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til 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) 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.

Holstebro, den 26. maj 2016

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

Henrik Holm
statsautoriseret revisor
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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
3. regnskabsår

Bestyrelse

Morten Bitsch Janik, formand
Henrik Harboe
Ole Kjeldsen
Ebbe Nordskov

Direktion

Ole Kjeldsen

Revision

KRØYER PEDERSEN Statsautoriserede Revisorer I/S

Modervirksomhed

Inshape Holding ApS
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Ledelsesberetning
Virksomhedens 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 efter skat udgør -383 t.kr. mod -408 t.kr. sidste år.
Egenkapitalen udgør på balancedagen -1.022 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. Selskabet følger den fastlagte udviklingsplan for projektet, og produktet er færdigudviklet i 2016.
Årets resultat anses for tilfredsstillende og i overensstemmelse med de fastlagte planer.
Kapitaltab og fortsat drift
Egenkapitalen udgør på balancedagen -1.022 t.kr., og hele anpartskapitalen er derfor tabt. Selskabets
udviklingsprojekt afsluttes i 2016, hvorefter selskabet forventer at sælge 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 hos pengeinstitut, således at de planlagte
aktiviteter kan fortsættes i de kommende 12 måneder.
Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

BioScopeX ApS · Årsrapport for 2015

5

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for BioScopeX 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 nettoomsætning samt 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 poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger. 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.
Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning med tilknyttede virksomheder.
Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette
underskud (fuld fordeling).

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Udviklingsprojekter, patenter og licenser
Udviklingsomkostninger omfatter blandt andet lønninger og gager, afskrivninger samt renteomkostninger, der direkte og indirekte kan henføres til udviklingsaktiviteter. Tilskud, der er ydet til udviklingsprojekter, modregnes i anskaffelsessummen.
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Anvendt regnskabspraksis
Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed 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.
Aktiverede udviklingsomkostninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til
genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere.
Efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet afskrives aktiverede udviklingsomkostninger over den vurderede økonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 5 år og overstiger ikke 20 år.
Afskrivning på udviklingsprojektet er ikke påbegyndt, idet projektet endnu ikke er færdiggjort.
Fortjeneste og tab ved afhændelse af udviklingsprojekter, patenter og licenser opgøres som forskellen
mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger.
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.
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.
Efter sambeskatningsreglerne hæfter BioScopeX ApS forholdsmæssigt over for skattemyndighederne for
selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.
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.
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Anvendt regnskabspraksis
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.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note

2015

2014

-401.193

-412.641

-97.387
0

-112.927
-2.342

-498.580

-527.910

1
-37.058

7
-388

-535.637

-528.291

152.711

120.662

-382.926

-407.629

Disponeret fra overført resultat

-382.926

-407.629

Disponeret i alt

-382.926

-407.629

Bruttotab
2

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

2015

2014

Udviklingsprojekter under udførelse

4.612.234

1.951.838

Immaterielle anlægsaktiver i alt

4.612.234

1.951.838

Deposita

2.520

2.520

Finansielle anlægsaktiver i alt

2.520

2.520

4.614.754

1.954.358

509.982
882.966

304.723
140.677

Tilgodehavender i alt

1.392.948

445.400

Likvide beholdninger

2.457

875.545

Omsætningsaktiver i alt

1.395.405

1.320.945

Aktiver i alt

6.010.159

3.275.303

Anlægsaktiver
3

Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver
Tilgodehavende selskabsskat
Andre tilgodehavender
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Balance 31. december
Passiver
Note

2015

2014

Virksomhedskapital
Overført resultat

92.308
-1.114.707

92.308
-731.781

Egenkapital i alt

-1.022.399

-639.473

Hensættelser til udskudt skat

413.791

59.132

Hensatte forpligtelser i alt

413.791

59.132

Lånekapital i øvrigt
Konvertible gældsbreve

0
1.189.000

0
0

Langfristede gældsforpligtelser i alt

1.189.000

0

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

3.696.961
328.218
66.964
1.337.624

3.210.000
0
56.220
589.424

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

5.429.767

3.855.644

Gældsforpligtelser i alt

6.618.767

3.855.644

Passiver i alt

6.010.159

3.275.303

Egenkapital
4
5

Hensatte forpligtelser

Gældsforpligtelser
6
6

6

7

Eventualposter
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Noter
1.

Kapitaltab og fortsat drift
Egenkapitalen udgør på balancedagen -1.022 t.kr., og hele anpartskapitalen er derfor tabt. Selskabets udviklingsprojekt afsluttes i 2016, hvorefter selskabet forventer at sælge 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 hos pengeinstitut, således at de
planlagte aktiviteter kan fortsættes i de kommende 12 måneder.

2.

2015

2014

73.876
12.352
11.159

84.961
12.913
15.053

97.387

112.927

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

Der er i personaleomkostninger, 97.387 kr. sket modregning af 688.727 kr., som er aktiveret under
udviklingsprojekt.

3.

Immaterielle anlægsaktiver
Udviklingsprojekter under
udførelse

Kostpris 1. januar

1.951.838

Tilgang

2.660.396

Kostpris 31. december

4.612.234

Afskrivninger 1. januar

0

Årets afskrivninger

0

Afskrivninger 31. december

0

Regnskabsmæssig værdi 31. december

Renteomkostninger indgår i kostprisen med
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Noter

4.

31/12 2015

31/12 2014

92.308

92.308

92.308

92.308

-731.781
-382.926

-324.152
-407.629

-1.114.707

-731.781

Virksomhedskapital
Virksomhedskapital 1. januar

Der har indenfor de seneste 5 år været følgende bevægelser på
virksomhedskapitalen:
Der er den 19. december 2013 foretaget kontant kapitalforhøjelse
på 12.308 kr. til kurs 100.
Selskabet er stiftet den 16. juli 2012 ved kontant indskud af
20.000 kr. til kurs 100 samt apportindskud på 60.000 kr. til kurs 100.

5.

Overført resultat
Overført resultat 1. januar
Årets overførte overskud eller underskud

6.

Gældsforpligtelser

Lånekapital i øvrigt
Konvertible gældsbreve

7.

Afdrag
første år

Restgæld
efter 5 år

Gæld i alt
31/12 2015

Gæld i alt
31/12 2014

3.696.961
0

0
0

3.696.961
1.189.000

3.210.000
0

3.696.961

0

4.885.961

3.210.000

Eventualposter
Eventualforpligtelser
Der er indgået huslejekontrakt på lokaler med årlig leje på 45 t.kr. med årlig pristalsregulering.
Huslejekontrakten kan opsiges med 3 måneders varsel.
Sambeskatning
Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med InShape Holding ApS, CVR-nr. 34 45 01 10
som administrationsselskab og hæfter forholdsmæssigt for skattekrav i sambeskatningen.
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Noter
7.

Eventualposter (fortsat)
Sambeskatning (fortsat)
Selskabet hæfter forholdsmæssigt for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter,
royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.
Hæftelserne udgør maksimalt et beløb svarende til den andel af kapitalen i selskabet, der ejes direkte eller indirekte af det ultimative moderselskab.
De sambeskattede virksomheders samlede, kendte nettoforpligtelse over for SKAT fremgår af årsregnskabet for administrationsselskabet.
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