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Ledelsespåtegning
Ledelse spåteg ning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret
01.01.2016 - 31.12.2016 for Meabco A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret
01.01.2016 - 31.12.2016.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
København, den 08.05.2017
Direktion

Stig Løfberg

Bestyrelse

Bent Østergaard

Stig Løfberg

Niels Boel Sørensen

Linda Sjøstrøm

Philip Johan Nyholm

formand

Hans Carl
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Den uafhæng ige rev iso rs rev isio nspåte gnin g

Til kapitalejerne i Meabco A/S
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Meabco A/S for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016, der omfatter
resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2016 31.12.2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark. 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.
Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift
Vi gør opmærksom på note 1 i regnskabet, hvori ledelsen redegør for behovet for tilførsel af yderligere kapital
til fortsat finansiering af selskabets drifts- og udviklingsaktiviteter. Usikkerheden henføres til, at der ikke er
opnået endeligt tilsagn om den omtalte tilførsel af yderligere kapital, hvorved dette indikerer at der er en
væsentlig usikkerhed, som kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Ledelsen
vurderer, at kapitalforhøjelsen vil blive gennemført i 2. kvartal 2017. Ledelsen aflægger i overensstemmelse
hermed årsrapporten under forudsætningen af virksomhedens fortsatte drift. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.
Fremhævelse af forhold i regnskabet
Vi henleder opmærksomheden til note 2, hvoraf det fremgår, at der usikkerhed ved indregning og måling af
selskabets immaterielle anlægsaktiver, samt den forventede udvikling.
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 for
nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
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, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation 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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, fortager 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.

•

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 bl.a. 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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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.
København, den 08.05.2017
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr.: 33963556

Søren Møller Poulsen

Stinus Tschentscher Andersen

statsautoriseret revisor

statsautoriseret revisor
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Ledelsesberetning
Ledelse sbere tnin g

Hovedaktivitet
Selskabets formål er på verdensplan at udvikle og erhverve medicinske licenser indenfor kræft og antiradiation og at udnytte disse kommercielt.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabet har i 2016 realiseret et underskud på 22,8 mio kr. mod et underskud på 4,1 mio. kr. i 2015.

Selskabet har påbegyndt salg af præparater til enkelte læger efter særlig tilladelse, og har på denne baggrund
anset første stadie af udviklingen som gennemført og har startet afskrivning på de aktiverede udviklingsprojekter. Ved efterfølgende udviklingsprojekter og produktudvikling udgiftsføres de i året afholdte udviklingsomkostninger.

BP-C1 anti-cancer
De kliniske forsøg i Israel, Egypten, Thailand og Rusland er ved at blive afrapporteret og de endelige rapporter
vil blive anvendt i selskabets registreringsdossiers. Registreringsforhandlingerne med det thailandske FDA,
der blev startet i 2016, er blevet yderligere intensiveret i 2017, og det samme er dialogen med myndighederne i andre ASEAN lande. Herudover vil der i 2017 blive indleveret en ansøgning om registrering til det
russiske FDA, og der vil blive indledt dialog med EMA og US FDA.

Analyserne fra de gennemførte forsøg med patienter med bugspytkirtel kræft viser såvel en høj effekt som
positiv påvirkning af livskvaliteten - hvilket forventes at blive bekræftet i yderligere studier.

BP-C2
Supplerende in vivo forsøg har bekræftet, at BP-C2 er i stand til at regenerere ind- og udvendige stråleskader.
Kliniske forsøg på mennesker er i planlægningsfasen og omfatter såvel forebyggelse af stråleskader i forbindelse med terapi som reparation af stråleskader.
I forbindelse med BP-C2s positive indflydelse på normalisering af immunforsvaret iværksættes palliative forsøg med patienter med forskellige former af kræft.

Kapitaludvidelse
I forbindelse med disse positive resultater blev det besluttet først at gennemføre en kapitaludvidelse medio
2017 med henblik på at styrke selskabets kapitalgrundlag og sikre, at der er den nødvendige likviditet i
selskabet frem til, at der forventeligt opnås indtægter enten gennem indgåele af licensaftaler eller gennem
salg af selskabets produkter.
Usikkerhed vedrørende indregning og måling
I årsrapporten er indregnet udviklingsprojekter og erhvervede licenser med 98.599 t.kr. Aktiverne er målt til
kostpris med fradrag af af- og nedskrivninger. Da der ikke har været væsentlige indtægter relateret til de
nævnte projekter, er målingen behæftet med en væsentlig usikkerhed.
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Ledelsesberetning
Det er vores opfattelse, at udfaldet af de kliniske tests og de endelige forsøgsresultater er af afgørende
betydning for målingen af disse aktiver. Hvis der ikke opnås de forventede godkendelser af produktet, vil det
kunne medføre væsentlige nedskrivninger.
Begivenheder efter balancedagen
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Meabco A/S

8

Resultatopgørelse for 2016
Resultatop gøre lse for 2016

Note

Nettoomsætning
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

2016

2015

kr.

t.kr.

683.587

0

(13.675.942)

Andre eksterne omkostninger

0

(5.690.030)

(3.686)

(18.682.385)

(3.686)

Personaleomkostninger

(1.744.725)

(1.766)

Af- og nedskrivninger

(7.042.810)

Bruttoresultat

Driftsresultat

(27.469.920)

Andre finansielle indtægter

0

Andre finansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat

Årets resultat

3

0
(5.452)

39

(291.963)

(2.243)

(27.761.883)

(7.656)

4.936.746

3.547

(22.825.137)

(4.109)

(22.825.137)

(4.109)

(22.825.137)

(4.109)

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
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Balance pr. 31.12.2016
Balan ce pr. 31.12. 201 6

2016

2015

kr.

t.kr.

98.599.346

0

Erhvervede licenser

0

0

Udviklingsprojekter under udførelse

0

105.642

98.599.346

105.642

Andre tilgodehavender

280.921

230

Finansielle anlægsaktiver

280.921

230

98.880.267

105.872

371.413

0

3.246.578

4.065

587.097

1.575

3.008.707

3.933

246.655

201

Tilgodehavender

7.460.450

9.774

Likvide beholdninger

2.436.706

4.752

Omsætningsaktiver

9.897.156

14.526

108.777.423

120.398

Note

Færdiggjorte udviklingsprojekter

Immaterielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Tilgodehavender hos associerede virksomheder
Andre tilgodehavender
Tilgodehavende selskabsskat
Periodeafgrænsningsposter

Aktiver

4
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Balance pr. 31.12.2016

Virksomhedskapital

2016

2015

Note

kr.

t.kr.

5

118.928.100

2.130

Overført overskud eller underskud

(25.280.118)

Egenkapital

93.647.982

(2.455)
(325)

Udskudt skat

0

1.514

Hensatte forpligtelser

0

1.514

99.699

91

474.156

1.580

0

116.755

10.423.945

318

3.441.769

0

689.872

465

Kortfristede gældsforpligtelser

15.129.441

119.209

Gældsforpligtelser

15.129.441

119.209

108.777.423

120.398

Bankgæld
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Gæld til associerede virksomheder
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse
Anden gæld

Passiver
Going concern

1

Usikkerhed ved indregning og måling

2

Eventualforpligtelser

6

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse

7

Meabco A/S

11

Egenkapitalopgørelse for 2016
Egenkapita lopgø relse fo r 20 16

Overført

Egenkapital primo
Kapitalforhøjelse
Valutakursreguleringer
Årets resultat
Egenkapital ultimo

Virksomheds-

overskud eller

kapital

underskud

I alt

kr.

kr.

kr.

2.130.407

(2.454.981)

(324.574)

116.755.163

0

116.755.163

42.530

0

42.530

0

(22.825.137)

(22.825.137)

118.928.100

(25.280.118)

93.647.982
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Noter
Noter

1. Going concern
Selskabets og Meabco Holdings A/S ledelse har besluttet at gennemføre en kapitalforhøjelse via Meabco
Holding A/S, hvor der tegnes ny kapital i Meabco Holding A/S, som efterfølgende tilføres til Meabco A/S.
Meabco Holding A/S har opstartet processen med information af mulige investorer og udarbejdelse af materiale til brug for nytegning af kapitalandele i selskabet. Tegningen er igangsat og enkelte investorer har givet
betinget tilsagn om at tegne aktier.

Tegningsmaterialet er udarbejdet på baggrund af en ekstern valuation af præparatet BP-C1, og de opnåede
resultater for BP-C1 og BP-C2.

Aktieemissionen skal finansiere den fortsatte udvikling af BP-C1 og BP-C2 frem til det tidspunkt, hvor der
forventeligt kan indgås en indtægtsgivende licensaftale med tredjemand samt finansiere afprøvning i yderligere cancerformer – og med satsning på cancerformer, hvor der i dag er et stort behov for alternative
behandlingspræparater. Det er en forudsætning for den fortsatte udvikling og drift, at der tilføres yderligere
kapital.

Der er på nuværende tidspunkt ikke opnået endeligt tilsagn fra investorer, men det er ledelsens vurdering,
at der opnås det ønskede tilsagn om tegning af ny kapital. Dette er derfor indarbejdet i budgettet, hvorfor
regnskabet er aflagt under forudsætning om going concern.

2. Usikkerhed ved indregning og måling
I årsrapporten er indregnet udviklingsprojekter og erhvervede licenser med i alt 98.599 t.kr. Aktiverne er
målt til kostpris med fradrag af af- og nedskrivninger. Da der ikke har været væsentlige indtægter relateret
til de nævnte projekter, er målingen behæftet med væsentlig usikkerhed.

Det er ledelsens opfattelse, at udfaldet af de kliniske tests og de endelige forsøgsresultater er af afgørende
betydning for målingen af disse aktiver. Hvis der ikke opnås de forventede godkendelser af produktet, vil det
kunne medføre væsentlige nedskrivninger. Ledelsen har ved aflæggelse af årsrapporten, forudsat at godkendelserne opnås.

2016

2015

kr.

t.kr.

3. Skat af årets resultat
Aktuel skat

(3.008.707)

(3.933)

Ændring af udskudt skat

(1.514.000)

1.514

Regulering vedrørende tidligere år

(414.039)

(1.128)

(4.936.746)

(3.547)

Meabco A/S

13

Noter
Færdiggjorte
udviklings-

Erhvervede

projekter

licenser

kr.

kr.

Kostpris primo

105.642.156

3.500.000

Kostpris ultimo

105.642.156

3.500.000

4. Immaterielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger primo

0

Årets afskrivninger

(3.500.000)

(7.042.810)

Af- og nedskrivninger ultimo

(7.042.810)

Regnskabsmæssig værdi ultimo

98.599.346

0
(3.500.000)

0

Udviklingsprojekter under udførelse
Udviklingsprojekter under udførelse er i året færdiggjort.

Pålydende

Nominel

værdi

værdi

Antal

kr.

kr.

285.486

7,44

118.928.100

5. Virksomhedskapital
Ordinære aktier

285.486

118.928.100

6. Eventualforpligtelser
Selskabet har erhvervet licensrettigheder til afgrænset kommerciel udnyttelse af produkterne BP-C1 og
BP-C2. I denne forbindelse har selskabet forpligtet sig til at afregne royalty af et fremtidigt salg til ejer af
patentet.

I forbindelse med Meabco A/S’ erhvervelse af licensen til carrier produktet BP-CX1 af RD Innovation ApS blev
der indgået en vederlagsaftale, der indebærer, at RD Innovation ApS er berettiget til at modtage 25 % af
alle nye investeringer i Meabco A/S (nu også overført til Meabco Holding A/S) indtil, der er erlagt EUR 3
millioner. Herudover skal RD Innovation ApS modtage 10 % af down-payments og licensindtægter som Meabco A/S modtager fra trediemand i relation til produktet BP-CX1.
Meabco A/S har afregnet EUR 1.250.000 af forpligtelsen på de EUR 3 millioner. Meabco Holding A/S har
afregnet EUR 1.750.000.
Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med Meabco Holding A/S. Selskabet hæfter derfor i henhold til
selskabsskattelovens regler herom fra og med regnskabsåret 2013 for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og fra og med 1. juli 2012 ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat
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Noter
på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber. De sambeskattede selskabers samlede
kendte nettoforpligtelse i sambeskatningen fremgår af administrationsselskabets årsregnskab.

7. Nærtstående parter med bestemmende indflydelse
Følgende aktionærer ejer mere end 5% af selskabets aktiekapital:
Meabco Holding A/S, 8-Tallet, Richard Mortensens Vej 61, 2300 København S.
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Anvendt regnskabspraksis
Anvend t reg nskabspraks is

Regnskabsklasse
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B
med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige
økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller
faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de
beløb, der vedrører regnskabsåret.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen,
omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs
og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle
poster.
Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og
risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter
i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter regnskabsårets forbrug af råvarer og hjælpematerialer.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, lokaler mv.
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Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for
virksomhedens medarbejdere.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger af immaterielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort
ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og gennemførte nedskrivningstest og af gevinster og tab ved salg af immaterielle anlægsaktiver.
Andre finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter består af modtagne udbytter o.l. fra andre værdipapirer og kapitalandele, renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder, nettokursgevinster vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver
samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.
Andre finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder, nettokurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta,
amortisering af finansielle forpligtelser samt tillæg under acontoskatteordningen mv.
Skat
Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen
med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres
til posteringer direkte på egenkapitalen.
Balancen
Immaterielle rettigheder mv.
Licensrettigheder og udviklingsomkostninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Udviklingsarbejderne pågår kontinuert. Udviklingsarbejderne afskrives over en periode på 15 år, fra det tidspunkt, hvor udviklingsarbejderne er tilendebragt.
Færdiggjorte udviklingsprojekter afskrives over en periode på 15 år, da dette svarer til restløbetiden på
patentet.
Licensrettighederne afskrives over en periode på 10 år.
Erhvervede immaterielle rettigheder måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Patenter
afskrives lineært over den resterende patentperiode, og licenser afskrives lineært over aftale-perioden.
Immaterielle rettigheder mv. nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
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Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Tilgodehavende og skyldig selskabsskat
Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat
af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.
Udskudt skat
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier
af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den
planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.
Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

