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Scape Technologies A/S
Årsrapport 2015

Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar
- 31. december 2015 for Scape Technologies A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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 regnskabs-
året 1. januar - 31. december 2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense, den 10. juni 2016
Direktion:

Søren Bøving-Andersen
direktør

Bestyrelse:

Rune Klausen Larsen
formand

Fu Yu Chen Søren Bøving-Andersen

Lars Baun Claus Risager Rene Dencker Eriksen
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Scape Technologies A/S
Årsrapport 2015

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Scape Technologies A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Scape Technologies A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2015, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som le-
delsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har ud-
ført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav
ifølge dansk revisorlovgivning. 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
vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for
virksomhedens 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 virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurde-
ring af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er ri-
melige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

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 regn-
skabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven 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.

Odense, den 10. juni 2016
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Kenneth Skov Hansen
statsaut. revisor
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Scape Technologies A/S
Årsrapport 2015

Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn Scape Technologies A/S
Adresse, postnr., by Kochsgade 31, 3C., 5000 Odense C

CVR-nr. 27 58 78 87
Stiftet 1. februar 2004
Hjemstedskommune Odense
Regnskabsår 1. januar - 31. december

Hjemmeside www.scapetechnologies.com
E-mail info@scapetechnologies.com

Telefon 70 25 31 13

Bestyrelse Rune Klausen Larsen, formand
Fu Yu Chen
Søren Bøving-Andersen
Lars Baun
Claus Risager
Rene Dencker Eriksen

Direktion Søren Bøving-Andersen, direktør

Revision Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab
Englandsgade 25, Postboks 200, 5100 Odense C

Bankforbindelse Middelfart Sparekasse
Havnegade 21, 5500 Middelfart
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Scape Technologies A/S
Årsrapport 2015

Ledelsesberetning

Beretning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er udvikling, salg og levering af standardiserede bin-picking systemer
baseret på 3D computervision systemer. Selskabet tilbyder leverancer af SCAPE Bin-Picker systemer,
hvor leverancen omfatter både software, hardware og services til integrering og indkøring af
systemerne i kundernes produktionsapparat i tæt samarbejde med certificerede system integratorer.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatopgørelsen udviser et negativt resultat på 4.711 tkr. før skat mod et negativt resultat før skat
på 2.723 tkr. i 2014. Udviklingen i resultat før skat er særligt påvirket af et enkelt udviklingstungt
kundeprojekt samt den konsekvente implementering af en langsigtet skalérbar markedsstrategi via
certificerede partnere.

Når der bortses fra ovenstående har selskabet i 2015 haft salgsfremgang indenfor kerneforretningen
software løsninger. Selskabet har ligeledes øget investeringerne i salg og marketing på det
europæiske og kinesiske marked, hvilket har resulteret i en forøget pipeline af kundeprojekter.

Kapitalforhold og forventninger til fremtiden

Selskabet har i maj 2016 fået tilført 4 mio. kr. af en ny investor ved udstedelse af aktier på nominelt
kr. 638.890 til kurs 626,08.

Skærpet interesse fra såvel eksisterende som nye kunder i automobilbranchen forventes at medføre
ordrefremgang og forbedring af bruttofortjenesten. Selskabets etablering af et joint-venture selskab i
Kina med Shenzhen Maxonic Automation Control Co. Ltd. i 2016 forventes ligeledes at bidrage til
ordrefremgang.

For 2016 og 2017 budgetteres med underskud, mens der fra 2018 budgetteres med stigende
overskudsgivende drift. Selskabets aktivitet og driftsresultat for de første måneder af 2016 er på
niveau med det budgetterede. Der er for den resterende del af 2016 udarbejdet drifts- og
likviditetsbudget, som er baseret på en række forudsætninger, herunder den tidsmæssige placering af
omsætning, hvortil der knytter sig usikkerhed. På baggrund heraf er det ledelsens vurdering, at der
med den nuværende aktivitet vil være tilstrækkelig likviditet indtil udgangen af 2016, hvorfor
årsregnskabet er aflagt under forudsætning om fortsat drift.

For at videreføre den nuværende aktivitet vil der være behov for tilførsel af likviditet i 2017.
Selskabet budgetterer med at rejse kapital ultimo 2016 i niveau 10 mio. kr. for herudover at kunne
ekspandere på både nuværende og nye markedsområder sideløbende med forstærket
produktudvikling, markedsføring og leveranceapparat, og derigennem opnå overskudsgivende drift.
Ledelsen anser dette for realistisk, og de lagte planer og budgetter fra 2017 og frem er udarbejdet
under forudsætning heraf. Ledelsens forventninger til kapitaltilførsel understøttes blandt andet af
gennemførte kapitaludvidelser i både 2015 og 2016.

Usikkerhed ved indregning og måling

Ledelsen har pr. 31. december 2015 indregnet udskudt skatteaktiv på 1.482 tkr. på baggrund af
budgetter for perioden 2016-2019, hvor der i sidste halvdel af budgetperioden forventes
overskudsgivende drift. Opnåelse af overskudsgivende drift forudsætter, som beskrevet ovenfor, at
selskabet tilføres yderligere kapital. Afledt af ovenstående er der i sagens natur usikkerhed forbundet
med udnyttelse og dermed måling af det udskudte skatteaktiv.

Selskabet har herudover ikke-indregnede skatteaktiver på 6.054 tkr.

Indregnede udviklingsomkostninger udgør 3.192 tkr. (2014: 2.801 tkr.). Ledelsen forventer, at
genindvindingsværdien vil overstige den bogførte værdi af de indregnede udviklingsomkostninger.

Begivenheder efter balancedagen

Ud over ovennævnte tilførsel af kapital fra ny investor er der ikke indtruffet betydningsfulde
hændelser efter balancedagen.
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Scape Technologies A/S
Årsrapport 2015

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

Note DKK 2015 2014

Bruttofortjeneste/bruttotab -20.131 1.856.478
3 Personaleomkostninger -3.610.532 -3.169.441

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle
anlægsaktiver -948.581 -1.054.137

Resultat af primær drift -4.579.244 -2.367.100
Finansielle indtægter 4.300 1.150
Finansielle omkostninger -135.911 -356.932
Resultat før skat -4.710.855 -2.722.882

4 Skat af årets resultat 233.696 633.463
Årets resultat -4.477.159 -2.089.419

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -4.477.159 -2.089.419

-4.477.159 -2.089.419
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Scape Technologies A/S
Årsrapport 2015

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note DKK 2015 2014

AKTIVER
Anlægsaktiver

5 Immaterielle anlægsaktiver
Færdiggjorte udviklingsprojekter 3.191.999 2.801.290

3.191.999 2.801.290
6 Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 42.094 127
42.094 127

Anlægsaktiver i alt 3.234.093 2.801.417
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
Råvarer og hjælpematerialer 270.836 128.871

270.836 128.871
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 566.148 1.001.287

7 Igangværende arbejder for fremmed regning 0 226.578
9 Udskudte skatteaktiver 1.481.681 1.560.000

Tilgodehavende selskabsskat 312.015 739.385
Andre tilgodehavender 789.512 555.135
Periodeafgrænsningsposter 43.316 46.713

3.192.672 4.129.098
Likvide beholdninger 1.019 1.003
Omsætningsaktiver i alt 3.464.527 4.258.972
AKTIVER I ALT 6.698.620 7.060.389

7



Scape Technologies A/S
Årsrapport 2015

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note DKK 2015 2014

PASSIVER
Egenkapital

8 Selskabskapital 5.750.003 4.666.652
Overført resultat -2.850.706 -3.237.696
Egenkapital i alt 2.899.297 1.428.956
Gældsforpligtelser

10 Langfristede gældsforpligtelser
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 658.038 690.529

658.038 690.529
Kortfristede gældsforpligtelser

10 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 84.000 270.876
Gæld til banker 915.659 2.158.048

7 Igangværende arbejder for fremmed regning 166.137 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 418.156 1.016.456
Anden gæld 645.133 1.056.524
Periodeafgrænsningsposter 912.200 439.000

3.141.285 4.940.904
Gældsforpligtelser i alt 3.799.323 5.631.433
PASSIVER I ALT 6.698.620 7.060.389

1 Anvendt regnskabspraksis
2 Kapitalforhold og forventninger til fremtiden

11 Sikkerhedsstillelser
12 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

8



Scape Technologies A/S
Årsrapport 2015

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Egenkapitalopgørelse

DKK
Selskabskapita

l
Overført
resultat I alt

Egenkapital 1. januar 2015 4.666.652 -3.237.696 1.428.956
Kapitalforhøjelse 1.083.351 4.916.649 6.000.000
Omkostninger ved kapitalforhøjelse 0 -52.500 -52.500
Årets resultat 0 -4.477.159 -4.477.159
Egenkapital 31. december 2015 5.750.003 -2.850.706 2.899.297
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Scape Technologies A/S
Årsrapport 2015

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Scape Technologies A/S for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslo-
vens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Kontrakter hvor der leveres løsninger med høj grad af individuel tilpasning, indregnes i
nettoomsætningen, i takt med at produktionen udføres, hvorved omsætningen svarer til salgsværdien
af årets udførte arbejder (produktionsmetoden).

Indtægter fra salg af øvrige varer, indregnes i nettoomsætningen, når overgang af de væsentligste
fordele og risici til køber har fundet sted, indtægten kan opgøres pålideligt og betaling forventes
modtaget.

Indtægter ved levering af tjenesteydelser indregnes som omsætning i takt med leveringen af
ydelserne, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte tjenesteydelser
(produktionsmetoden).

Nettoomsætning måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på
vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.

Bruttofortjeneste

Posterne nettoomsætning, vareforbrug og andre eksterne omkostninger er med henvisning til
årsregnskabslovens § 32 sammendraget til en regnskabspost benævnt bruttofortjeneste.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet,
der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til distribution, salg, reklame, administration,
lokaler, tab på debitorer, ydelser på operationelle leasingkontrakter m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner, samt andre
omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket
modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver

Afskrivninger omfatter af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel restværdi, afskrives line-
ært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 2-5 år

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørel-
se under acontoskatteordningen m.v.
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Scape Technologies A/S
Årsrapport 2015

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regule-
ring af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets
resultat, og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Udviklingsomkostninger omfatter omkostninger og gager der direkte kan henføres til udviklingsaktivi-
teter.

Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, og hvor den tekniske gennemførlighed,
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, hvis kostprisen  kan opgøres pålideligt, og der er tilstrækkelig sikkerhed for, at den
fremtidige indtjening kan dække produktions- salgs- og administrationsomkostninger samt udviklings-
omkostningerne. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, efterhånden som om-
kostningerne afholdes.

Udviklingsomkostninger, der er indregnet i balancen, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede
af- og nedskrivninger.

Efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet afskrives udviklingsomkostninger lineært over den
vurderede økonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 5 år.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpri-
sen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til brug.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Immaterielle og materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over
det som udtrykkes ved afskrivning. Såfremt der er indikationer på værdiforringelse, foretages nedskriv-
ningstest. Aktiverne nedskrives til genindvindingsværdien, som udgør den højeste værdi af kapitalvær-
dien og nettosalgsprisen (genvindingspris), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige vær-
di.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til laveste værdi af kostpris og nettorealisationsværdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indi-
kation på, at et tilgodehavende er værdiforringet.
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Scape Technologies A/S
Årsrapport 2015

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og
nutidsværdien af de forventede pengestrømme.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder måles til salgsværdien af det udførte arbejde fratrukket acontofaktureringer.
Salgsværdien opgøres på grundlag af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forven-
tede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres på grundlag af
de afholdte omkostninger i forhold til de forventede samlede omkostninger på det enkelte igangvæ-
rende arbejde.

Værdien af de enkelte igangværende arbejder med fradrag af acontofaktureringer klassificeres som ak-
tiver, når salgsværdien overstiger acontofaktureringer og som forpligtelser, når acontofaktureringer
overstiger salgsværdien.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen
i takt med, at de afholdes.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.

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 samt betalte
acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

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. Udskudte skatteaktiver
indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremti-
dig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion. Æn-
dring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af
afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amor-
tiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskel-
len mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne betalinger, som
vedrører indtægter i efterfølgende regnskabsår.
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Scape Technologies A/S
Årsrapport 2015

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

2 Kapitalforhold og forventninger til fremtiden

Selskabet har i maj 2016 fået tilført 4 mio. kr. af en ny investor ved udstedelse af aktier på nominelt
kr. 638.890 til kurs 626,08.

Skærpet interesse fra såvel eksisterende som nye kunder i automobilbranchen forventes at medføre
ordrefremgang og forbedring af bruttofortjenesten. Selskabets etablering af et joint-venture selskab i
Kina med Shenzhen Maxonic Automation Control Co. Ltd. forventes ligeledes nu at bidrage til
ordrefremgang.

For 2016 og 2017 budgetteres med underskud, mens der fra 2018 budgetteres med stigende
overskudsgivende drift. Selskabets aktivitet og driftsresultat for de første måneder af 2016 er på
niveau med det budgetterede. Der er for den resterende del af 2016 udarbejdet drifts- og
likviditetsbudget, som er baseret på en række forudsætninger, herunder den tidsmæssige placering af
omsætning, hvortil der knytter sig usikkerhed. På baggrund heraf er det ledelsens vurdering, at der
med den nuværende aktivitet vil være tilstrækkelig likviditet indtil udgangen af 2016, hvorfor
årsregnskabet er aflagt under forudsætning om fortsat drift.

For at videreføre den nuværende aktivitet vil der være behov for tilførsel af likviditet i 2017.
Selskabet budgetterer med at rejse kapital ultimo 2016 i niveau 10 mio. kr. for herudover at kunne
ekspandere på både nuværende og nye markedsområder sideløbende med forstærket
produktudvikling, markedsføring og leveranceapparat, og derigennem opnå overskudsgivende drift.
Ledelsen anser dette for realistisk, og de lagte planer og budgetter fra 2017 og frem er udarbejdet
under forudsætning heraf. Ledelsens forventninger til kapitaltilførsel understøttes blandt andet af
gennemførte kapitaludvidelser i både 2015 og 2016.

DKK 2015 2014

3 Personaleomkostninger
Lønninger 4.615.329 3.614.917
Pensioner 42.918 36.238
Andre omkostninger til social sikring 0 3.600
Personaleomkostninger overført til kostprisen på anlægsaktiver -1.047.715 -485.314

3.610.532 3.169.441

4 Skat af årets resultat
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst -312.015 -121.329
Årets regulering af udskudt skat 78.319 -445.000
Regulering af skat vedrørende tidligere år 0 -67.134

-233.696 -633.463
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5 Immaterielle anlægsaktiver

DKK

Færdiggjorte
udviklings-

projekter

Kostpris 1. januar 2015 12.321.307
Tilgang i årets løb 1.327.722
Kostpris 31. december 2015 13.649.029
Af- og nedskrivninger 1. januar 2015 9.520.017
Årets afskrivninger 937.013
Af- og nedskrivninger 31. december 2015 10.457.030
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015 3.191.999

6 Materielle anlægsaktiver

DKK

Andre anlæg,
driftsmateriel

og inventar

Kostpris 1. januar 2015 519.444
Tilgang i årets løb 53.535
Kostpris 31. december 2015 572.979
Af- og nedskrivninger 1. januar 2015 519.317
Årets afskrivninger 11.568
Af- og nedskrivninger 31. december 2015 530.885
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015 42.094

DKK 2015 2014

7 Igangværende arbejder for fremmed regning
Salgsværdi af udført arbejde 3.846.921 226.578
Acontofaktureringer -4.013.058 0

-166.137 226.578

der indregnes således:

Igangværende arbejder for fremmed regning (aktiver) 0 226.578
Igangværende arbejder for fremmed regning (forpligtelser) -166.137 0

-166.137 226.578
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DKK 2015 2014

8 Selskabskapital

Selskabskapitalen er fordelt således:

Aktier, 5.750.003 stk. a nom. 1,00 kr. 5.750.003 4.666.652
5.750.003 4.666.652

Selskabskapitalen har udviklet sig således de seneste 5 år:

DKK 2015 2014 2013 2012 2011

Saldo primo 4.666.652 4.666.652 3.750.002 23.656.200 16.763.228
Kapitalforhøjelse 1.083.351 0 916.650 7.151.000 6.892.972
Kapitalnedsættelse 0 0 0 -27.057.198 0

5.750.003 4.666.652 4.666.652 3.750.002 23.656.200

9 Udskudt skat

Ledelsen har pr. 31. december 2015 indregnet udskudt skatteaktiv på 1.482 tkr. på baggrund af
budgetter for perioden 2016-2019, hvor der i sidste halvdel af budgetperioden forventes
overskudsgivende drift. Opnåelse af overskudsgivende drift forudsætter, som beskrevet i note 2, at
selskabet tilføres yderligere kapital. Afledt af ovenstående er der i sagens natur usikkerhed forbundet
med udnyttelse og dermed måling af det udskudte skatteaktiv.

Selskabet har herudover ikke-indregnede skatteaktiver på 6.054 tkr.

10 Langfristede gældsforpligtelser
Af de langfristede gældsforpligtelser forfalder kr. 0 senere end 5 år fra balancedagen.

Gæld til virksomhedsdeltagere forfalder i sin helhed ved eventuel kommende kapitaludvidelse.

11 Sikkerhedsstillelser

Der er tinglyst et løsørepantebrev på 1,5 mio. kr. (virksomhedspant) til sikkerhed for bankgæld.

12 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

Andre økonomiske forpligtelser

Selskabet har indgået en huslejekontrakt med årlig leje på 193 tkr. Lejemålet er uopsigeligt frem til
30. november 2016.

Endvidere er der indgået leasingkontrakter med udløb i 2020 med en samlet restleasingforpligtelse på
335 tkr.

Selskabet har herudover ikke-indregnede skatteaktiver på 6.054 tkr.
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