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BactiQuant A/5 

Arsregnskab for 2020 
CVR-nr. 24 23 17 12 

Ledelsespategning 
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt arsregnskabet for BactiQuant A/S for perioden 
1. januar- 31. december 2020.

Arsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med arsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for perioden 1. ja
nuar- 31. december 2020. 

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redeg0relse for de for
hold, beretningen omhandler. 

H0rsholm, den 11. marts 2021 
Direktion: 

Morten Miller 

direkt0r 

Bestyrelse: 

q� 
formand 
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Leo Rasmussen 
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BactiQuant A/S 

Arsregnskab for 2020 
CVR-nr. 24 23 17 12 

Den uafhcengige revisors revisionspategning 

Til kapitalejerne i BactiQuant A/S 

Kon kl us ion 

Vi har revideret arsregnskabet for BactiQuant A/S for regnskabsaret 1. januar - 31. december 2020, der 
omfatter resultatopg0relse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Arsregnskabet udarbej
des efter arsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsaret 1. 
januar- 31. december 2020 i overensstemmelse med arsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion 

Vi har udf0rt vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er greldende i Danmark. Vores ansvar if0Ige disse standarder og krav er nrermere beskrevet i 
revisionspategningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af arsregnskabet". 

Vi er uafhrengige af virksomheden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IES
BA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gceldende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores 0vrige 
etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. 

Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstrcekkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion. 

Ledelsens ansvar for arsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et arsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem
melse med arsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 
for n0dvendig for at udarbejde et arsregnskab uden vresentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af arsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere virksomhedens evne til at fortscette 
driften; at oplyse om forhold vedr0rende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde arsregnskabet 
pa grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere 
virksomheden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at g0re dette. 
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BactiQuant A/S 

Arsregnskab for 2020 
CVR-nr. 24 23 17 12 

Den uafhcengige revisors revisionspategning 

Revisors ansvar for revisionen af arsregnskabet 

Vores mal er at opna h0j grad af sikkerhed for, om arsregnskabet som helhed er uden vresentlig fejlinfor
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspategning med en konklu
sion. H0j grad af sikkerhed er et h0jt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der 
udf0res i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er grel
dende i Danmark, altid vii afdrekke vresentlig fejlinformation, nar sadan findes. Fejlinformationer kan opsta 
som f0lge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som vresentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, 
at de enkeltvis eller samlet har indflydelse pa de 0konomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne trreffer 
pa grundlag af arsregnskabet. 

Som led i en revision, der udf0res i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er greldende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel 
skepsis under revisionen. Herudover 

- identificerer og vurderer vi risikoen for vresentlig fejlinformation i arsregnskabet, uanset om denne skyl
des besvigelser eller fejl, udformer og udf0rer revisionshandlinger som reaktion pa disse risici samt
opnar revisionsbevis, der er tilstrrekkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen
for ikke at opdage vresentlig fejlinformation forarsaget af besvigelser er h0jere end ved vresentlig fejlin
formation forarsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensvrergelser, dokumentfalsk, bevidste
udeladelser, vildledning eller tilsidesrettelse af intern kontrol.

- opnar vi forstaelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions
handlinger, der er passende efter omstrendighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om
effektiviteten af virksomhedens interne kontrol.

- tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmressige sk0n og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

- konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af arsregnskabet pa grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der pa grundlag af det opnaede revisionsbevis er vresentlig usikker
hed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om virksomhedens evne til
at fortsrette driften. Hvis vi konkluderer, at der er en vresentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspa
tegning g0re opmrerksom pa oplysninger herom i arsregnskabet eller, hvis sadanne oplysninger ikke er 
tilstrrekkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret pa det revisionsbevis, der er
opnaet frem til datoen for vores revisionspategning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog med
f0re, at virksomheden ikke lrengere kan fortsrette driften.

- tager vi stilling til den samlede prresentation, struktur og indhold af arsregnskabet, herunder noteoplys
ningerne, samt om arsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder pa en sa
dan made, at der gives et retvisende billede heraf.
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BactiQuant A/S 

Arsregnskab for 2020 
CVR-nr. 24 23 17 12 

Den uafhcengige revisors revisionspategning 
Vi kommunikerer med den 0verste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmcessige placering af 
revisionen samt betydelige revisionsmcessige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern 
kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om arsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for kon
klusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af arsregnskabet er det vores ansvar at lcese ledelsesberetningen og i den 
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er vcesentligt inkonsistent med arsregnskabet eller vores vi
den opnaet ved revisionen eller pa anden made synes at indeholde vcesentlig fejlinformation. 

Vares ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krcevede oplysninger i henhold 
til arsregnskabsloven. 

Baseret pa det udforte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 
arsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med arsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet vce
sentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

K0benhavn, den 11. marts 2021 
KPMG 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 25 57 81 98 

Niels Vendelbo 
statsaut. revisor 
mne 34532 

Martin Pieper 
statsaut. reviser 
mne44063 
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BactiQuant A/S 

Arsregnskab for 2020 
CVR-nr. 24 23 17 12 

Ledelsesberetning 

Virksomhedsoplysninger 

Regnskabsklasse B 
Adresse: Dr Neergaards Vej 3, 2970 H0rsholm 

Telefon: 
Hjemmeside: 
E-mail:

CVR-nr.: 
Stiftet: 
Hjemstedskommune: 
Regnskabsar: 

Bestyrelse 

+45 3916 1072
www.bactiquant.com
info@bactiquant.com

24231712 
01.07.1999 
H0rsholm 
1. januar- 31. december

Henrik Skaanderup (formand) 

Morten Miller 

Leo Rasmussen 

Direktion 

Morten Miller 

Revision 

KPMG 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Dampfcergevej 28 
2100 K0benhavn 0 

Pengeinstitut 

Danske Bank 
Holmens Kanai 2-12 
1620 K0benhavn K 

Generalforsamling 

Ordincer generalforsamling afholdes 15. april 2021. 
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BactiQuant A/5 

Arsregnskab for 2020 
CVR-nr. 24 23 17 12 

Ledelsesberetning 

Beretning 

Virksomhedens vcesentligste aktiviteter 

Selskabets aktiviteter omfatter udvikling, produktion, salg og service at maleudstyr til kvantificering og pa
visning af bakterier i vand. 

Vcesentlige cendringer i virksomhedens aktiviteter og rakonomiske forhold 

I 2020 blev der foretaget en fusion med Bactimatic A/S, med BactiQuant A/S som det fortsrettende selskab, 
og en efterf0lgende udspaltning af forretningsomradet for indeklima til et nystiftet selskab Mycometer A/S. 
Sammenligningstal for 2019 omfatter den samlede forretning f0r fusion og spaltning. 

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og rakonomiske forhold 

Arets salg har vreret pavirket at Covid-19 pandemien, som grundet den delvise nedlukning i bade ind- og 
udland har betydet en nedgang i de ops0gende salgsaktiviteter. Samtidig har det intensive arbejde siden 
sommeren 2020 med forberedelsen af b0rsintroduktionen primo 2021 beslaglagt mange ressourcer i orga
nisationen. Trods dette formaede selskabet at realisere en omsretning pa 5.482 tkr., hvilket er 9,6% h0jere 
end den tidligere udmeldte prognose pa 5.000 tkr. 

Der er i aret investeret i yderligere medarbejdere til at underst0tte den planlagte vrekst samt afholdt en 
rrekke omkostninger til systemopbygning mv. i forbindelse med b0rsintroduktionen, hvilket har pavirket re
sultatet negativt. 

Arets resultat f0r skat i 2020 udgjorde -1.422 tkr. Derudover er der fratrukket omkostninger vedr. b0rsintro
duktion (IPO) direkte fratrukket i egenkapitalen, med i alt 629 tkr. Dermed ender resultat f0r skat tillagt om
kostninger til b0rsintroduktion pa -2.051 tkr., hvilket er pa niveau med den tidligere udmeldte prognose for 
2020 pa -2.000 tkr. 

Begivenheder efter regnskabsarets afslutning 

Den 5. februar 2021 gennemf0rte selskabet en b0rsintroduktionpa Nasdaq First North Growth Market Den
mark, med et emissionsbel0b pa ca. 27 mio. kr. 
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Arsregnskab for 2020 
CVR-nr. 24 23 17 12 

Arsregnskab 1. januar - 31. december 

Resu ltatopg0relse 

kr. 

Omsretning 

Vareforbrug 

Andre eksterne omkostninger 

Bruttofortjeneste 

Personaleomkostninger 

Af- og nedskrivninger 

Resultat af primmr drift 

Finansielle indtregter fra tilknyttede virksomheder 

Finansielle indtregter 

Nedskrivning af finansielle aktiver 

Finansielle omkostninger 

Resultat f0r skat 

Skat af arets resultat 

Arets resu ltat 

Forslag til resultatdisponering 

Forslag til udbytte for perioden 

Overf0rt overskud 

Reserve for udviklingsomkostninger 

Arsregnskab - BactiQuant AS 10.03.docx 

Note 

2 

3 

4 

2020 

5.482.288 

-989.033

-1.275.500

3.217.755 

-3.693.977

-942.331

-1.418.553

0 

7.879 

0 

-11.184

-1.421.858

308.718

-1.113.140

0 

-378.122

-735.018

-1.113.140

2019 

15.495.353 

-3.639.194

-3.248.320

8.607.839 

-5.130.458

-135.288

3.342.093 

70.249 

135.871 

481.961 

-67.815

3.962.359 

-782.550

3.179.809 

1.500.000 

1.712.596 

-32.787

3.179.809 
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BactiQuant A/S 
Arsregnskab for 2020 
CVR-nr. 24 23 17 12 

Arsregnskab 1. januar - 31. december 

Balance 

kr. 

AKTIVER 

Anlmgsaktiver 

lmmaterielle anlmgsaktiver 

Frerdiggjorte udviklingsprojekter 

Materielle anlcegsaktiver 

Andre anlreg, driftsmateriel og inventar 

Finansielle anlcegsaktiver 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 

Kapitalandele i associerede virksomheder 

Anlmgsaktiver i alt 

Omscetn ingsaktiver 

Varebeholdninger 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 

Tilgodehavender hos associerede virksomheder 

Tilgodehavende selskabsskat 

Periodeafgrrensningsposter 

Andre tilgodehavender 

Likvide beholdninger 

Omscetningsaktiver i alt 

AKTIVER I ALT 

Arsregnskab - BactiQuant AS 10.03.docx 

Note 2020 

5 8.181.443 

0 

8.181.443 

0 

0 

0 

8.181.443 

1.696.558 

1.696.558 

237.438 

0 

0 

105.000 

0 

1.637.333 

1.979.771 

668.479 

4.344.808 

12.526.251 

2019 

142.468 

361.225 

503.693 

501 

2.270.400 

2.270.901 

2.774.594 

2.543.865 

2.543.865 

1.077.511 

5.388.518 

186.783 

0 

180.794 

241.183 

7.074.789 

2.425.505 

12.044.159 

14.818.753 
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Arsregnskab for 2020 
CVR-nr. 24 23 17 12 

Arsregnskab 1. januar - 31. december 

Balance 

kr. 

PASSIVER 

Egenkapital 

Virksomhedskapital 

Reserve for udviklingsomkostninger 

Overf0rt resultat 

Forslag til udbytte for regnskabsaret 

Egenkapital i alt 

Hensatte forpligtelser 

Hensrettelser til udskudt skat 

Hensatte forpligtelser i alt 

Gaeldsforpligtelser 

Langfristede gaeldsforpligtelser 

Anden greld 

Kortfristede gaeldsforpligtelser 

Leverand0rer af varer og tjenesteydelser 

Selskabsskat 

Anden greld 

Gaeldsforpligtelser i alt 

PASSIVER I ALT 

Arsregnskab - BactiQuant AS 10.03.docx 

Note 2020 

625.000 

6.381.526 

2.076.954 

0 

9.083.480 

4 1.695.235 

1.695.235 

361.080 

361.080 

1.287.431 

0 

99.025 

1.386.456 

1.747.536 

12.526.251 

2019 

542.570 

111.125 

10.614.464 

1.500.000 

12.768.159 

197.000 

197.000 

176.974 

176.974 

716.681 

298.550 

661.389 

1.676.620 

1.853.594 

14.818.753 
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BactiQuant A/5 

Arsregnskab for 2020 
CVR-nr. 24 23 17 12 

Arsregnskab 1. januar - 31. december 

Reserve for 

Virksom- udviklings-

hedska- Overf0rt omkostnin-

pital resultat ger 

542.570 10.614.464 111.125 

0 0 0 

0 -5.051.664 0 

0 -7.005.419 7.005.419 

542.570 -1.442.619 7.116.544 

82.430 4.527.228 0 

0 -629.534 0 

0 -378.122 -735.018

Egenkapitalopgerelse 

kr. 

Egenkapital 1. januar 2020 

Udbetalt udbytte 

Afgang ved spaltning 1. januar 2020* 

Tilgang ved fusion 1. januar 2020** 

Korrigeret egenkapital 1. januar 2020 

Kapitalforh0jelse i aret 

Omkostninger vedr0rende b0rsnotering*** 

Overf0rt via resultatdisponering 

Egenkapital 31. december 2020 625.000 2.076.954 6.381.526 

Foreslaet 

udbytte I alt 

1.500.000 12.768.159 

-1.500.000 -1.500.000

0 -5.051.664 

0 0 

0 6.216.495 

0 4.609.658 

0 -629.534

0 -1.113.140

0 9.083.480

* Afgang ved spaltning relaterer sig til spaltningen af Mycometer forretningen til Mycometer A/S, som er
gennemf0rt som en skattefri spaltning med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2020

** Tilgang ved fusion relaterer sig til fusionen med Bactimatic A/S, der tidligere var associeret virksomhed, 
som er gennemf0rt som en skattefri fusion med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2020 

*** Omkostninger relateret til b0rsnotering pa Nasdaq First North Growth Market Denmark afholdt i perioden 
indtil 31. december 2020. 
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BactiQuant A/5 

Arsregnskab for 2020 
CVR-nr. 24 23 17 12 

Arsregnskab 1. januar - 31. december 

Noter 

1 Anvendt regnskabspraksis 

Arsregnskabet for BactiQuant A/S for perioden 1. januar- 31. december 2020 er aflagt i overensstemmelse 
med arsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder, med tilvalg fra h0jere regnskabsklasser. 

Arsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som for arsregnskabet for 2019. 

Der er pr. 1. januar gennemf0rt f0lgende omstruktureringer: 

- Der er foretaget en skattefri spaltning, med regnskabsmressig virkning pr. 1. januar 2020. Spaltningen
har omfattet opdelingen af BactiQuant og Mycometer forretningsomradet. Spaltningen er foretaget efter
sammenlregningsmetoden med regnskabsmressig effekt pr. 1. januar 2020 uden korrektion af sammen
ligningstallene.

- Der er foretaget en skattefri fusion med Bactimatic A/S med regnskabsmressig virkning pr. 1. januar
2020. Fusionen er foretaget efter sammenlregnignsmetoden med regnskabsmressig effekt pr. 1. januar
2020 uden korrektion af sammenligningstallene.

Omregning af fremmed valuta 

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved f0rste indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdif
ferencer, der opstar mellem transaktionsdagens kurs og kursen pa betalingsdagen, indregnes i resultatop
g0relsen som en finansiel post. 

Tilgodehavender, greld og andre monetrere poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. 
Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen pa tidspunktet for tilgodehavendets eller greldsforpligtel
sens opstaen eller indregning i seneste arsregnskab indregnes i resultatopg0relsen under finansielle ind
tregter og omkostninger. 

Resultatopg0relse 

Nettoomscetning 

Nettoomsretning omfatter faktureret salg af varer og tjenesteydelser. lndregning sker, nar: 

- Levering er fundet sted inden regnskabsarets udl0b

- Der foreligger en forpligtende salgsaftale

- Salgsprisen er fastlagt

- lndbetalingen er modtaget, eller modtagelse kan forventes med rimelig sikkerhed.

Nettoomsretningen males til dagsvrerdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrrevet pa vegne 
af tredjepart. Alie former for afgivne rabatter fradrages i nettoomsretningen. 

Vareforbrug 

Vareforbrug omfatter direkte omkostninger, der afholdes for at opna arets nettoomsretning. Til vareforbrug 
indregnes tillige fragt og spedition. 

Personaleomkostninger 

Personaleomkostninger omfatter l0n og gager samt sociale omkostninger mv. til selskabets personale. 
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Arsregnskab for 2020 
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Arsregnskab 1. januar - 31. december 

Noter 

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Finansielle indtregter og omkostninger 

Finansielle indtregter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedr0rende transaktioner i 
fremmed valuta. 

Skat af arets resultat 

Arets skat, som bestar at arets aktuelle selskabsskat og rendring i udskudt skat - herunder som f0lge at 

rendring i skattesats - indregnes i resultatopg0relsen med den del, der kan henf0res til arets resultat, og 
direkte i egenkapitalen med den del, der kan henf0res til posteringer direkte i egenkapitalen. 

Balance 

lmmaterielle anlregsaktiver 

Udviklingsprojekter males til kostpris med fradrag at akkumulerede at- og nedskrivninger. Udviklingsaktiver 
hvor der er opnaet patent, afskrives disse linerert over den resterende patentperiode dog maksimalt 10 ar. 

Udviklingsomkostninger og omkostninger til internt oparbejdede rettigheder indregnes i resultatopg0relsen i 
anskaffelsesaret. 

Fortjeneste og tab ved salg at immaterielle anlregsaktiver opg0res som forskellen mellem salgsprisen med 
fradrag at salgsomkostninger og den regnskabsmressige vrerdi pa salgstidspunktet. 

Materielle anlregsaktiver 

Andre anlreg, driftsmateriel og inventar males til kostpris med fradrag at akkumulerede at- og nedskrivninger. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, 
hvor aktivet er klar til brug. lndirekte produktionsomkostninger og laneomkostninger indregnes ikke i kost
prisen. 

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

Afskrivningsgrundlaget opg0res som kostpris med fradrag at eventuel forventet restvrerdi efter endt brugstid. 
Afskrivningsgrundlaget fordeles linerert over den forventede brugstid, der er sk0nnet, som f0Iger: 

Andre anlreg, driftsmateriel og inventar 3-5 ar

Brugstiden og restvrerdien revurderes arligt. En rendring behandles som et regnskabsmressigt sk0n, og 
indvirkningen pa afskrivninger indregnes fremadrettet. 

Anlregsaktiver under udf0relse indregnes og males til kostpris pa statusdagen. Ved ibrugtagning overf0res 
kostprisen til den relevante gruppe at materielle anlregsaktiver. 

Fortjeneste og tab ved salg at materielle anlregsaktiver opg0res som forskellen mellem salgsprisen med 
fradrag at salgsomkostninger og den regnskabsmressige vrerdi pa salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab 
indregnes i resultatopg0relsen under andre driftsindtregter henholdsvis andre driftsomkostninger. 

Arsregnskab - BactiQuant AS 10.03.docx 13 



BactiQuant A/S 

Arsregnskab for 2020 
CVR-nr. 24 23 17 12 

Arsregnskab 1. januar - 31. december 

Noter 

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Finansielle anhegsaktiver 

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder males til kostpris. Ved indikation pa nedskrivnings
behov foretages nedskrivningstest. I de tilfcalde, hvor kostprisen overstiger genindvindingsvcardien, nedskri
ves til denne lavere vcardi. 

Andre tilgodehavender og deposita indregnes til amortiseret kostpris. 

Vcerdiforringelse af anlcegsaktiver 

Den regnskabsmcassige vcardi af immaterielle og materielle anlcagsaktiver samt kapitalandele i tilknyttede 
og associerede virksomheder vurderes arligt for indikationer pa vcardiforringelse, ud over det som udtrykkes 
ved afskrivning. 

Foreligger der indikationer pa vcardiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis 
gruppe af forbundne aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsvcardien, hvis denne er lavere end 
den regnskabsmcassige vrerdi. 

Varebeholdninger 

Varebeholdninger males til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsvrerdien lavere end kostprisen, 
nedskrives til denne lavere vrerdi. 

Kostpris for handelsvarer samt ravarer og hjcalpematerialer omtatter anskaffelsespris med tillreg at hjemta
gelsesomkostninger. 

lndirekte produktionsomkostninger og laneomkostninger indregnes ikke i kostprisen. 

Nettorealisationsvrerdi for varebeholdninger opg0res som salgssum med fradrag af trerdigg0relsesomkost
ninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og tastsrettes under hensyntagen til omscat
telighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender males til amortiseret kostpris. 

Der foretages nedskrivning til im0degaelse at tab, hvor der vurderes at vcare indtruffet en objektiv indikation 
pa, at et tilgodehavende er vrerdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation pa, at et individuelt tilgo
dehavende er vrerdiforringet, foretages nedskrivning pa individuelt niveau. 

Nedskrivninger opg0res som forskellen mellem den regnskabsmcassige vcardi at tilgodehavender og nutids
vcardien af de forventede pengestrnmme, herunder realisationsvcardi af eventuelle modtagne sikkerheds
stillelser. Som diskonteringssats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller portef0lje. 

Periodeafgrcensningsposter 

Periodeafgrrensningsposter, indregnet under omsretningsaktiver, omfatter forudbetalinger for omkostninger 
vedrnrende efterf0lgende regnskabsar. 
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Arsregnskab for 2020 
CVR-nr. 24 23 17 12 

Arsregnskab 1. januar - 31. december 

Noter 

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Egenkapital 

Udbytte 

Udbytte, som forventes udbetalt for aret, vises som en srerskilt post under egenkapitalen. Foreslaet udbytte 
indregnes som en forpligtelse pa tidspunktet for vedtagelse pa generalforsamlingen. 

Reserve for udviklingsomkostninger 

Reserve for udviklingsomkostninger omfatter indregnede udviklingsomkostninger. Reserven kan ikke benyt
tes til udbytte eller drekning at underskud. Reserven reduceres eller opl0ses, hvis de indregnede udviklings
omkostninger afskrives eller udgar af virksomhedens drift. Dette sker ved overf0rsel direkte til egenkapita
lens frie reserver. 

Omkostninger ved kapitalrejsning 

Omkostninger relateret til kapitalrejsning, herunder b0rsnotering, fratrrekkes direkte egenkapitalen. 

Selskabsskat og udskudt skat 

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af arets 
skattepligtige indkomst, reguleret for korrektioner af skat vedr0rende tidligere ars skattepligtige indkomster 
og for betalte acontoskatter. 

Udskudt skat males efter den balanceorienterede greldsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabs
mressig og skattemressig vrerdi af aktiver og forpligtelser opgjort pa baggrund af den planlagte anvendelse 
af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle 
vedrnrende skattemressigt ikke-afskrivningsberettiget kontorejendomme samt andre poster, hvor midlerti
dige forskelle er opstaet pa anskaffelsestidspunktet uden at have effekt pa resultat eller skattepligtig ind
komst. 

Udskudte skatteaktiver, herunder skattevrerdien af fremf0rselsberettigede skattemressige underskud, ind
regnes med den vrerdi, hvortil de forventes at blive anvendt inden for overskuelig fremtid, enten ved udlig
ning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridi
ske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver males til nettorealisationsvrerdi. 

Udskudt skat males pa grundlag af skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vii vcere 
gceldende, nar den udskudte skat forventes udl0st som aktuel skat. .tEndring i udskudt skat som f0lge af 
rendringer i skattesatser indregnes i resultatopg0relsen henholdsvis egenkapitalen. 

Gceldsforpligtelser 

0vrige greldsforpligtelser males til amortiseret kostpris, hvilket sredvanligvis svarer til nominel vrerdi. 
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Noter 

kr. 

2 Personaleomkostninger 
Gager og l0nninger 

Pensioner 

Andre omkostninger til social sikring 

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskaeftigede 

3 Af- og nedskrivninger 

4 

Afskrivninger, andre anlaeg, driftsmateriel og inventar 

Afskrivninger, faerdiggjorte udviklingsprojekter 

Skat af arets resultat 
Arets aktuelle skat 

Arets regulering af udskudt skat 

Regulering vedr. sidste ar 

Udskudt skat 
Udskudt skat primo 

Tilgang ved fusion 

Arets regulering af udskudt skat 

Udskudt skat ultimo 
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2020 

3.580.055 

74.927 

38.995 

3.693.977 

7 

0 

942.331 

942.331 

0 

-315.734

7.016

-308.718

2019 

4.988.301 

83.316 

58.841 

5.130.458 

9 

93.254 

42.034 

135.288 

715.550 

67.000 

0 

782.550 

2020 

197.000 

1.813.969 

-315.734

1.695.235 
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kr. 

Frerdiggjorte udviklingsprojekter 

Kostpris 1 . januar 

Tilgang ved fusion 

Kospris 31. december 

Afskrivninger 1. januar 

Arets afskrivninger 

Afskrivninger 31. december 

Regnskabsmcessig vcerdi 31. december 

6 Eventualforpligtelser og efterf0lgende begivenheder 

2020 

221.002 

8.981.306 

9.202.308 

78.534 

942.331 

1.020.865 

8.181.443 

Den 5. februar 2021 gennemf0rte selskabet en b0rsintroduktion pa Nasdaq First North Growth Market 
Denmark, med et emissionsbel0b pa ca. 27 mio. kr. 
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