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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Anapa Biotech 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 og resultatet af selskabets aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hørsholm, den 1. marts 2016

Direktion

Søren Morgenthaler Echwald

Bestyrelse

Patrik Olof Dahlén
formand

John Riis Mortensen Henrik Westh

Dr. Karim Tabiti

1



Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Anapa Biotech A/S

Påtegning på årsregnskabet

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

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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejl-
information, 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 udført 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 u-
den 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 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 vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende,
om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregn-
skabet.

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, passi-
ver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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Den uafhængige revisors erklæringer

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 bag-
grund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med års-
regnskabet.

Aarhus, den 1. marts 2016

Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Jes Lauritzen
statsaut. revisor

Tom B. Lassen
statsaut. revisor
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Selskabsoplysninger

Selskabet Anapa Biotech A/S
Dr. Neergaards Vej 3
2970 Hørsholm

Telefon: 25 32 17 73

CVR-nr.: 27 58 51 67
Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Stiftet: 1. februar 2004
Hjemsted: Rudersdal

Bestyrelse Patrik Olof Dahlén, formand       
John Riis Mortensen
Henrik Westh
Dr. Karim Tabiti

Direktion Søren Morgenthaler Echwald

Revision Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab
Bruun's Galleri 
8000  Aarhus C
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er udvikling af kompetitive molekylærgenetiske værktøjer, som er bredt
anvendelige indenfor diagnostik, life science og forskning. Selskabet har med basis i en solid
patentportefølje indenfor applikationer ved hjælp af kunstige nukleotider, skabt en
udviklingsplatform, som er anvendelig til en lang række molekylærgenetiske analyser,
herunder cancer- og mikrobiologisk diagnostik, fødevareundersøgelser, miljøundersøgelse og
–kontrol samt veterinærkontrol. Selskabets forretningsmodel fokuserer på udvikling af
applikationer i samarbejde med globalt aktive aktører, som efter modning af produkter vil
kunne stå for global markedsføring.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2015 udviser et underskud på t.kr. 14.384, og selskabets
balance pr. 31. december 2015 udviser en egenkapital på t.kr. 36.695.

Selskabet er fortsat i udviklingsfasen og realiserer derfor et underskud i 2015 på t.kr. 14.384
samtidigt med, at der er investeret yderligere t.kr. 2.186 i udviklingen af de diagnostiske
værktøjer.

Resultatet er væsentligt påvirket af, at selskabet i slutningen af 2015 besluttede at terminere en
række af selskabets patentfamilier, hvor der var overlap eller ikke længere interesse i at
forfølge, hvorfor disse skønsmæssigt blev nedskrevet med 15 mio. kr.

Der er identificeret et betydeligt markedspotentiale for selskabets udviklingsaktiviteter, og de
første aftaler om kommerciel anvendelse af firmaets teknologier blev indgået i 2013 med
henholdsvis Eurofins MWG GmbH i Europa og TriLink Biotechnologies i USA omkring salg
af visse af selskabets reagenser til forskningsbrug. Derudover samarbejder selskabet med 2
firmaer i USA som i øjeblikket er i gang med aftestning af selskabets TINA teknologi mhp.
anvendelse i PCR-baserede diagnostiske tests. Selskabets teknologier indgår i kliniske test på
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Hvidovre Hospital. Ultimo 2015 har selskabet færdiggjort
patentansøgning på en ny metode til multiplex PCR, som forventes at blive videreudviklet i
løbet af 2016. Det er forventningen, at der i 2016 indgås de første samarbejdsaftaler med
globale aktører omkring anvendelse af selskabets teknologier til udvikling af produkter til
molekylærgenetiske analyser.

Årets underskud overføres til næste år, hvorefter egenkapitalen pr. 31. december 2015 udgør
t.kr. 36.696.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne
påvirke selskabets finansielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Anapa Biotech A/S for 2015 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskabet for Anapa Biotech A/S indgår i koncernregnskabet for Bagger-Sørensen & Co.
A/S.

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning
ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning samt andre driftsindtægter med fradrag
af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang,
normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og
forventes modtaget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administra-
tion, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger m.v.

Andre eksterne omkostninger omfatter tillige forsknings- og udviklingsomkostninger, der ikke
opfylder kriterierne for aktivering.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle
anlægsaktiver.
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Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende
værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og
forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i re-
sultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen
med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med tilknyttede danske virksomheder. Den aktuelle selskabsskat
fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Udviklingsprojekter

Udviklingsomkostninger omfatter afholdte omkostninger, der direkte og indirekte kan henfø-
res til selskabets udviklingsaktiviteter, og som opfylder kriterierne for indregning. 

Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, hvor tilstrækkelige ressourcer
og et potientielt marked kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller
anvende projektet, indregnes som immaterielle anlægsaktiver. Kostprisen skal kunne opgøres
pålideligt, og der skal være tilstrækkelig sikkerhed for, at den fremtidige indtjening skal kunne
dække produktions-, salgs- og administrationsomkostninger samt selve udviklingsomkost-
ningerne. Øvrige udviklingsprojekter indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at omkostnin-
gerne afholdes.

Aktiverede udviklingsomkostninger under udførelse måles til anskaffelsespris, kostpris eller
genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere.

Aktiverede udviklingsomkostninger afskrives lineært efter færdiggørelsen af udviklingsarbej-
det over den vurderede økonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 5 år
og overstiger ikke 20 år. I de tilfælde hvor der afskrives over en periode på mere end 5 år,
skyldes dette at tilbagebetalingsperioden forventes at være væsentlig længere end 5 år.

Software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Den
regnskabsmæssige værdi nedskrives til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere.
Software sædvanligvis over 3 år og overstiger ikke 10 år.
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Anvendt regnskabspraksis

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskriv-
ninger. 

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles
lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Brugstid
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver vurderes årligt for
indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt
aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien,
hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien
opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelse af aktivet
eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen
efter endt brugstid.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der
nedskrives til imødegåelse af forventede tab baseret på en individuel vurdering.

Skyldig skat og udskudt skat

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 for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mel-
lem 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

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt under-
skud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i
skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for
samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion. 

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Bagger-Sørensen & Co. A/S og dette selskabs
danske datterselskaber.

Der anvendes fuld fordeling af betalbar skat mellem de sambeskattede selskaber. Fordelingen
baseres på de skattepligtige resultater.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2015
t.kr.

2014
t.kr.

Bruttotab -589 -1.317

Personaleomkostninger 1 -1.237 -2.278

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle
anlægsaktiver -15.093 -97

Resultat før finansielle poster -16.919 -3.692

Finansielle indtægter 2 18 5

Finansielle omkostninger 3 -5 -196

Resultat før skat -16.906 -3.883

Skat af årets resultat 4 2.522 2.058

Årets resultat -14.384 -1.825

Forslag til resultatdisponering

Overført overskud -14.384 -1.825

-14.384 -1.825
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Balance 31. december

Note 2015
t.kr.

2014
t.kr.

Aktiver

Udviklingsprojekter under udførelse 30.593 43.407

Software 82 172

Immaterielle anlægsaktiver 5 30.675 43.579

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 2 5

Materielle anlægsaktiver 6 2 5

Anlægsaktiver i alt 30.677 43.584

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 14 0

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 2.594 2.056

Andre tilgodehavender 102 126

Tilgodehavender 2.710 2.182

Likvide beholdninger 3.499 6.218

Omsætningsaktiver i alt 6.209 8.400

Aktiver i alt 36.886 51.984
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Balance 31. december

Note 2015
t.kr.

2014
t.kr.

Passiver

Selskabskapital 22.093 22.093

Overført resultat 14.602 28.986

Egenkapital 7 36.695 51.079

Leverandører af varer og tjenesteydelser 89 347

Gæld til tilknyttede virksomheder 1 1

Anden gæld 101 557

Kortfristede gældsforpligtelser 191 905

Gældsforpligtelser i alt 191 905

Passiver i alt 36.886 51.984

Eventualposter m.v. 8

Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor 9

Nærtstående parter og ejerforhold 10
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Noter til årsrapporten

2015
t.kr.

2014
t.kr.

1 Personaleomkostninger

Lønninger 1.146 2.000

Pensioner 73 256

Andre omkostninger til social sikring 17 22

Andre personaleomkostninger 1 0

1.237 2.278

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 2 5

2 Finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter 18 5

18 5

3 Finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger 5 196

5 196

4 Skat af årets resultat

Regulering af skat vedrørende tidligere år 72 -2

Sambeskatningsbidrag -2.594 -2.056

-2.522 -2.058
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Noter til årsrapporten

5 Immaterielle anlægsaktiver

Udviklings-

projekter

under

udførelse Software

t.kr. t.kr.

Kostpris 1. januar 2015 43.407 269

Tilgang i årets løb 2.186 0

Kostpris 31. december 2015 45.593 269

Af- og nedskrivninger 1. januar 2015 0 97

Årets nedskrivninger 15.000 0

Årets afskrivninger 0 90

Af- og nedskrivninger 31. december 2015 15.000 187

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015 30.593 82

6 Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg,

driftsmateriel

og inventar

t.kr.

Kostpris 1. januar 2015 1.109

Kostpris 31. december 2015 1.109

Af- og nedskrivninger 1. januar 2015 1.104

Årets afskrivninger 3

Af- og nedskrivninger 31. december 2015 1.107

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015 2
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Noter til årsrapporten

7 Egenkapital

Selskabs-

kapital

Overført

resultat I alt

t.kr. t.kr. t.kr.

Egenkapital 1. januar 2015 22.093 28.986 51.079

Årets resultat 0 -14.384 -14.384

Egenkapital 31. december 2015 22.093 14.602 36.695

Selskabskapitalen specificerer sig således:

21.585.364 A-aktier á t.kr. 1 21.585.364

507.179 B-aktier á t.kr. 1 507.179

22.092.543

Selskabskapitalen har udviklet sig således:

2015
t.kr.

2014
t.kr.

2013
t.kr.

2012
t.kr.

2011
t.kr.

Selskabskapital 1.
januar 2015 22.093 21.586 16.609 14.233 10.233

Tilgang i året 0 507 4.977 2.376 4.000

Afgang i året 0 0 0 0 0

Selskabskapital 31.
december 2015 22.093 22.093 21.586 16.609 14.233

8 Eventualposter m.v.

Modervirksomheden indgår i sambeskatning med de danske tilknyttede virksomheder.
Selskaberne hæfter ubegrænset og solidarisk for danske selskabsskatter samt kildeskatter på
udbytte, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen. Skyldige selskabsskatter og
kildeskatter inden for sambeskatningskredsen udgør 7,1 mio. kr. pr. 31. december 2015.
Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter og kildeskatter vil kunne medføre, at
selskabernes hæftelse udgør et større beløb.

Selskabet har indgået huslejekontrakt, der kan opstiges med 3 måneders varsel, forpligtelsen
udgør 17 tkr.
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Noter til årsrapporten

2015
t.kr.

2014
t.kr.

9 Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor

Ernst & Young:

Revisionshonorar 24 32

Skatterådgivning 5 8

29 40

10 Nærtstående parter og ejerforhold

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne
eller minimum 5% af selskabskapitalen:

TINA Holding ApS
Dandyvej 19
7100 Vejle
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