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Till Scienion AG, Dortmund 
 

 

1 Revisionsuppdrag 
 

Vi informerades genom skrivelse den 20 april 2020 från styrelsen för 
 

Scienion AG, Dortmund, 
- nedan kallad ”Scienion” eller ”moderbolag”  

- uppdrag att granska koncernredovisningen per 31 december 2017. 

Granskningen, som inte krävs enligt lag, genomfördes på frivillig basis 
 
Vi rapporterade om vår granskning den 20 juli 2020. Vi utfärdade ett okvalificerat revisionsintyg för 
koncernredovisningen per den 31 december 2019.   
 
Företagets styrelse ändrade koncernredovisningen per den 31 december 2019 för räkenskapsåret 2019 till 17 
augusti 2020 och informerade oss om dem den 17 augusti 2020. 
 
I enlighet med avsnitt 316 (3) i den tyska handelslagen (HGB) måste ändringarna kontrolleras 
(kompletterande kontroll) och att rapportera om det. Denna rapport berör därför uteslutande 
om de ändringar som gjorts. Vi vill påpeka att rapporten om den kompletterande revisionen och den 
ursprungligen inlämnade revisionsrapporten endast får användas tillsammans. 
 
Uppdraget baseras på de allmänna villkoren för revisorer och revisionsföretag som bifogas som bilaga 2 i 
versionen 1 januari 2017. Vårt ansvar baseras på nr 9 i de allmänna villkoren. I förhållande till tredje part är nr 1, 
punkt 2 och nr 9 i de allmänna villkoren avgörande. 
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2  Återgivning av revisorns rapport  
 
Som ett resultat av vår revision har vi utfärdat följande okvalificerade revisionsintyg: 
 

 

 
Oberoende revisors rapport 

 
Till Scienion AG, Dortmund 

 
 

Anmärkning om revisionen av koncernredovisningen 

 
Revisionsutlåtande 

Vi har upprättat koncernredovisningen för Scienion AG, Dortmund och dess dotterbolag 
(koncernen) - bestående av koncernens balansräkning per den 31 december 2019, koncernens 
resultaträkning, koncernens eget kapital och koncernens kassaflödesanalys för räkenskapsåret 
från 1 januari 2019 till per den 31 december 2019 samt de ändrade noterna till 
koncernredovisningen, inklusive presentation av redovisnings- och värderingsmetoder. 
 
Enligt vår uppfattning, baserad på den kunskap som erhållits under granskningen, följer de bifogade 
koncernredovisningarna i allt väsentligt avseenden med tyska handelslagar och i enlighet med tyska 
allmänt vedertagna redovisningsprinciper ger en rättvisande bild av koncernens tillgångar och 
finansiella ställning per den 31 december 2019 och sin resultatposition för räkenskapsåret från 1 januari 
2019 till 31 december 2019. 
 
I enlighet med avsnitt 322 (3) stycke 1 i den tyska handelslagen (HGB) förklarar vi att vår revision inte 
har lett till några förbehåll för korrektheten i koncernredovisningen. 
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Grund för revisionsutlåtandet 
 
Vi utförde vår revision av koncernredovisningen i enlighet med avsnitt 317 i den tyska 
handelslagen (HGB) med beaktande av de allmänt accepterade tyska revisionsstandarderna 
som fastställts av Institute of Auditors (IDW). Vårt ansvar enligt dessa regler och principer 
beskrivs ytterligare i avsnittet ”Revisorns ansvar för revision av koncernredovisningen” i vår 
revisionsberättelse. Vi är oberoende av koncernföretagen i enlighet med tyska kommersiella 
och professionella regler och har uppfyllt våra andra tyska yrkesförpliktelser i enlighet med 
dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har erhållit är tillräckliga och lämpliga för att ligga 
till grund för vårt revisionsutlåtande om koncernredovisningen. 
 

Ansvaret för de juridiska ombuden och styrelsen för koncernredovisningen 
 
Styrelsen är ansvariga för upprättandet av koncernredovisningen, som överensstämmer med 
den tyska handelslagstiftningen i alla väsentliga avseenden, och för att säkerställa att 
koncernredovisningen ger en rättvisande bild av tillgångarnas, finansiella och 
resultatpositionen i enlighet med tyska principer för korrekt redovisning. Dessutom ansvarar 
de juridiska företrädarna för de interna kontroller som de har bedömt vara nödvändiga i 
enlighet med tyska allmänt vedertagna redovisningsprinciper för att göra det möjligt att 
upprätta koncernredovisningar som är fria från väsentliga - avsiktliga eller oavsiktliga - 
felaktigheter. 
 
Vid upprättandet av koncernredovisningen är de juridiska företrädarna ansvariga för att bedöma 
koncernens förmåga att fortsätta sin affärsverksamhet. Dessutom är de ansvariga för att avslöja frågor 
som rör företagets fortsatta verksamhet, om det är relevant. Dessutom ansvarar de för redovisningen 
av bokföringen om fortsatt drift, såvida inte faktiska eller juridiska omständigheter strider mot detta.   
 
Styrelsen ansvarar för att övervaka koncernens redovisningsprocess för upprättandet av 
koncernredovisningen. 
 

Revisorns ansvar för revisionen av koncernredovisningen 
 
Vårt mål är att erhålla tillräcklig säkerhet för huruvida koncernredovisningen som helhet är fri 
från väsentliga - avsedda eller oavsiktliga - felaktigheter och att avge en revisionsberättelse 
som innehåller vårt revisionsutlåtande om koncernredovisningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

3 | Scienion |  Revisionsrapport 31.12.2019 | 11.016428-16033886 



Tillräcklig säkerhet är en hög säkerhetsnivå, men ingen garanti för att en revision som utförs i enlighet 
med avsnitt 317 i den tyska handelslagen (HGB) i enlighet med de tyska principerna för korrekt revision 
som fastställts av revisorinstitutet (IDW) alltid kommer att avslöja en väsentlig felaktig framställning. 
Felaktiga framställningar kan bero på överträdelser eller felaktigheter och betraktas som väsentliga om 
det rimligen kan förväntas att de individuellt eller kollektivt påverkar de ekonomiska beslut som fattas 
av adressaterna på grundval av dessa koncernredovisningar.  
 
Under undersökningen utövar vi vår vederbörliga diskretion och upprätthåller en kritisk 
attityd. Dessutom 

– Identifierar vi och bedömer riskerna med väsentliga - avsiktliga eller oavsiktliga - 
felaktiga framställningar i koncernredovisningen, planerar och utför 
revisionsåtgärder som svar på dessa risker och erhåller revisionsbevis som är 
tillräcklig och lämplig för att tjäna som underlag för vårt revisionsutlåtande. 
Risken, det faktum att väsentliga felaktiga framställningar inte avslöjas är högre 
vid överträdelser än felaktigheter, eftersom överträdelser kan innefatta 
bedrägligt samarbete, förfalskningar, avsiktlig ofullständighet, vilseledande 
framställningar eller åsidosättande av intern kontroll. 

– Får vi en förståelse för det interna kontrollsystemet som är relevant för 
revisionen av koncernredovisningen för att planera revisionsåtgärder som är 
lämpliga under givna omständigheter, men inte i syfte att uttrycka ett 
revisionsutlåtande om effektiviteten i detta system.  

– bedömer vi lämpligheten av de redovisningsmetoder som används av de juridiska 
ombuden samt godtagbarheten av de uppskattade värdena som presenteras av 
de juridiska ombuden och relaterad information.  

– Drar vi slutsatser om styrelsens tillräcklighet att arrangera så koncernens 
redovisningsprincip tillämpas och, på grundval av erhållna revisionsbevis, om det 
finns någon väsentlig osäkerhet i samband med händelser eller omständigheter 
som kan ge upphov till betydande tvivel om koncernens förmåga att fortsätta som 
en fortsatt verksamhet. Om vi drar slutsatsen att det finns väsentlig osäkerhet är 
vi skyldiga att uppmärksamma relevant information i koncernredovisningen i vår 
revisionsberättelse eller, om denna information är olämplig, att ändra vårt 
revisionsutlåtande. Vi drar våra slutsatser baserat på granskningsbevis som 
erhållits fram till dagen för vår revisionsberättelse. Framtida händelser eller 
omständigheter kan dock innebära att koncernen inte längre kan fortsätta sin 
affärsverksamhet. 

– bedömer vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i 
koncernredovisningen, inklusive informationen, och om koncernredovisningen 
presenterar de underliggande affärstransaktionerna och händelserna på ett 
sådant sätt att koncernredovisningen i enlighet med tyska allmänt vedertagna 
redovisningsprinciper ger en rättvisande bild av tillgångar och koncernens 
finansiella resultat. 

– erhåller vi tillräckliga lämpliga revisionsbevis för redovisningsinformation för 
företagen eller affärsverksamheten inom koncernen för att kunna uttala oss om 
koncernredovisningen. Vi ansvarar för ledning, övervakning och genomförande av 
koncernrevisionen. Vi är ensamma ansvariga för vårt revisionsutlåtande.  
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 Vi diskuterar bland annat med de ansvariga för att övervaka den planerade omfattningen och 
tidpunkten för revisionen samt väsentliga revisionsresultat, inklusive eventuella brister i det 
interna kontrollsystemet som vi upptäcker under vår revision. 

 
Anmärkning om kompletterande granskning 

 
Vi utfärdar denna revisionsberättelse om den ändrade koncernredovisningen baserat på vår 
pliktiga revision som avslutades den 20 juli 2020 och vår kompletterande revision avslutad den 
18 augusti 2020, som hänför sig till ändringen av noterna till koncernredovisningen. De 
juridiska företrädarnas presentation av ändringen i de ändrade noterna till 
koncernredovisningen ges i avsnitt ”I. Allmän information om företaget ”i noterna. 
 
 
Leipzig 20 juli 2020 / begränsad till ändringen som nämns i anmärkningen till den 
kompletterande granskningen: 18 augusti 2020. 
 
KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
 
 
gez. Kniese 
Revisor 

gez. Sachs  
Revisor 
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3 Grundläggande resultat 
 

3.1 Orsak till ändringen 
 
Företaget hade felaktigt misslyckats med att inkludera information om ett virtuellt 
deltagandeprogram för anställda i noterna till koncernredovisningen. 

 
3.2 Noter koncernredovisning 

 
De förändrade noterna till koncernredovisningen för räkenskapsåret 2019 bifogas denna 
rapport som bilaga 1.3.  
 
De ändringar som gjorts avser informationen i avsnittet ”Övriga finansiella åtaganden”. För första 
gången ingår informationen om det virtuella deltagandeprogrammet för utvalda anställda i företaget. 
Baserat på reglerna i deltagandeprogrammet får de anställda en betalning när en definierad 
likviditetshändelse inträffar, beroende på det värde som likviditetshändelsen baseras på. På grund av 
den rådande osäkerheten om händelsens inträde beslutade företaget att följa de högsta domstolens 
skattebeslut och först registrera utgiften efter att händelsen inträffat. För närvarande har 8 014 virtuella 
aktier, var och en motsvarande ett nominellt värde på 1 euro i bolagets kapital, emitterats och 7 734 av 
dessa virtuella aktier är intjänade. Lösenpriser mellan 1 och 67 euro kom överens. Om 
likviditetshändelsen inträffar förväntar sig företaget en kostnad på cirka 3,1 miljoner euro med en 
företagsvärdering på 80 miljoner euro. Företaget avser att emittera ytterligare virtuella investeringar. 
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4 Genomförande av revisionen 
 
4.1 Ämne för den kompletterande undersökningen 

 
Vi har granskat de ändrade koncernredovisningarna för Scienion AG för det räkenskapsår som slutar den 
31 december 2019. 
 
Vår uppgift är att bedöma de förändringar som gjorts på grundval av den kompletterande revision vi har 
genomfört. 
 
Granskningen av efterlevnad av andra lagstadgade regler är endast en del av grupprevisionens uppgifter 
i den mån dessa andra regelverk vanligtvis har inverkan på koncernredovisningen. 
 
 

 
4.2 Typ och omfattning av revisionsutförande 

 
Vi har redan presenterat huvudfunktionerna i vårt granskningsförfarande i avsnittet Återgivning av 
revisorns rapport (se avsnitt 2 i denna rapport). I enlighet med avsnitt 316 (3) mening 1 i den tyska 
handelslagen (HGB) har vi granskat de ändrade koncernredovisningarna i den mån ändringarna kräver 
det. 
 
Vi genomförde den kompletterande revisionen från 17 augusti 2020 till 18 augusti 2020. 
 
Alla förtydliganden och bevis som begärts av oss har lämnats. Styrelsen har skriftligen bekräftat 
bokföringens fullständighet och de ändrade koncernredovisningarna. 
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5 Övergripande redogörelse 
över koncernredovisningen 

 
Ändrad koncernredovisning 

 
De ändrade koncernredovisningarna per den 31 december 2019 som överlämnats till oss för 
granskning har utvecklats ordentligt från företagets bokföring och tillhörande dokument. 
Ingående balansvärden antogs vederbörligen från föregående års finansiella rapporter. Den 
tyska lagstiftningen om tillvägagångssätt, avslöjande och utvärdering har följts i alla väsentliga 
frågor.  
 
Balansräkningen och resultaträkningen är i alla väsentliga avseenden i enlighet med de tyska 
affärsrättsliga bestämmelserna om företagens redovisning inklusive de tyska principerna för korrekt 
redovisning. Den ändrade bilagan innehåller all information som krävs. 
 
I den övergripande bedömningen av de ändrade koncernredovisningarna är vi övertygade om 
att de ändrade koncernredovisningarna ger en rättvisande bild av företagets tillgångar, 
finansiella ställning och resultat i enlighet med tysk redovisningsprincip. 
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6 Avslutande kommentar 
 
Denna revisionsrapport har upprättats i enlighet med principerna i IDW: s revisionsstandard 
450 ny version. 
 
I enlighet med avsnitt 321 (4a) i den tyska handelslagen (HGB) bekräftar vi att vi har följt 
gällande bestämmelser om oberoende i vår kompletterande revision. 
 
Revisorns rapport finns i avsnitt 2. 
 
 

Leipzig, 18 augusti 2020  

KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 
 
 
 

Signerat av 
Björn Kniese 
den 
19.08.2020 

Kniese Revisor 

Signerat av 
Mario Sachs 
den 
19.08.2020 

Sachs Revisor 
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Bilagor 



 



 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 1 Koncernredovisning 
den 31 december 2019 

 
1.1 Koncernens balansräkning 

1.2 Koncernens resultaträkning  

1.3 Koncernens kassaflödesanalys 

1.4 Koncernens rapport över eget kapital  

1.5 Ändrade noter till 
koncernredovisningen



31.12.2019 31.12.2018 

Scienion AG, Dortmund 

 
Koncernens balansräkning per den 31 december 2019 

 
 

Tillgångar 

 
EUR EUR EUR EUR 

A. Anläggningstillgångar 
 

I. Immateriella tillgångar 
 56 180,47 41 719,67 

 
II. Materiella anläggningstillgångar 

1. Förbättringsutgifter på annans fastighet 212 922,00 3 419,00 
2. Teknisk utrustning och maskiner  1 352 021,72 701 705,31 
3. Övriga materiella anläggningstillgångar  332 637,12   1 897 580,84 366 357,84      1 071 482,15 

1 953 761,31 1 113 201,82 
 

 
B. Omsättningsillgångar 

 
Ⅰ Varulager 

1. Råvaror och förnödenheter 
 

1 712 912,41 
  

1 117 992,93 
 

 2. Produkter i arbete 687 882,62  354 378,78 
 3. Lager av färdiga produkter 564 368,77  720 283,74 
 4. Förskott till leverantör 153 030,93 3 118 194,73 205 758,49 2 398 413,94 

 
II. Fordringar och andra tillgångar 

 
1. Kundfordringar 

 
 
 
 

8 605 593,78 

 
 
 
 

6 898 972,72 
2. Övriga omsättningstillgångar 1 004 942,72 9 610 536,50   1 087 242,23 7 986 214,95 

 
III. Kassa och bank          5 181 031,58        2 348 371,06 

17 909 762,81 12 732 999,95 
 

 
C. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 149 766,70 103 832,63 

 

 
D. Uppskjutna skattefordringar   122 691,06   102 831,85 

20 135 981,88  14 052 866,25 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skulder 

 
 31.12.2019 31.12.2018 
 
A. Eget kapital 

Euro Euro 

I. Aktiekapital 186 665,00 186 665,00 

II. Överkursfond 10 226 692,91 10 226 692,91 

III. Omräkningsreserv -115 111,66 -109 533,44 

IV. Vinst eller förlust från föregående år -1 524 618,80 -4 207 810,89 

V. Årets resultat 3 363 049,65 2 683 192,09 
 12 136 677,10 8 779 205,67 

 
B. Avsättningar 

1. Aktuell skatteskuld 

 
 

1 337 440,51 

 
 

  224 938,00   
2.   Övriga avsättningar 2 302 142,37 1 945 501,64 

 3 639 582,88 2 170 439,64 

 
C. Skulder 

1. Skulder till kreditinstitut 

 
 

1 125 257,04 

 
 

961 121,61 
2.  Förskott från kund 2 296 612,44    1 266 435,45 
3. Övriga skulder 

– varav skatter 167 522,76 EUR (föregående år 177 827,01 EUR) 
– varav med återstående löptid på upp till ett år   314 

308,38 EUR (föregående år 527 595,12 EUR) 

314 308,38 527 595,12 

 3 736 177,86 2 755 152,18 

 
D. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

 
623 544,04 

 
348 068,76 

 

20 135 981,88        14 052 866,25 
 



 



Scienion AG, Dortmund 

 
Koncernens resultaträkning för perioden 1 januari till 31 
december 2019 

 
 
 

 2019 2018 
 EUR EUR EUR EUR 
1. Intäkter 21 556 447,81 17 851 210,86 
2. Förändringar av varulager   

 177 588,87 -663 219,95 
3. Aktiverat arbeta för egen räkning 
 

926 224,17 438 000,31 

4. Övriga rörelseintäkter 1 735 733,95 1 113 798,52 
– varav valutaomvandling   

200 614,67 EUR (föregående år 124 872,18 EURO)   

5. Rörelsens kostnader     

a) Råvaror och förnödenheter     

 5 005 459,29  3 811 346,53  

b) Övriga externa tjänster 743 696,12 5 749 155,41 142 314,09 3 953 660,62 
6. Personalkostnader     

a) Löner 6 144 656,50  4 793 340,86  

b) Sociala avgifter och pensionskostnader      921 799,18 7 066 455,68      732 292,51    5 525 633,37 

     
7. a) Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella tillgångar  598 891,49  393 670,14 

     
7. b) Avskrivningar på omsättningstillgångar, i den mån dessa 
överskrider de avskrivningar som är vanliga i företaget 

     70 177,21     0,00 

     
8. Övriga rörelsekostnader     

– varav från valutaomvandling    6 228 091,76  5 683 181,80  
18 114,30 EUR (föregående år 46 877,46 EUR)       12 273,39          553,18 

9. Finansiella intäkter 17 672,14 8 146,09 
10. Finansiella kostnader                               1 313 976,85 492 041,81 
11.  Årets skatt     
– varav resultat av uppskjutna skatter 19 859,21 EUR (föregående 
år149 561,07 EURO) 

    
 

 
                       

12. Resultat efter skatt 3 363 847,65 2 684 009,09 
13. Övriga skatter 798,00 817,00 
14. Resultat efter skatt 3 363 049,65 2 683 192,09 



 



Scienion AG, Dortmund 

 
Koncernens kassaflödesanalys 

 
 
 

 2019 
 
Periodens resultat 

Euro 
3 363 049,65 

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar 598 891,49 
Förändringar i avsättningar 354 106,27 
Ökning av lager, kundfordringar och andra tillgångar, som inte kan fördelas till investerings- eller 
finansieringsaktiviteter 

           -2 331 213,68 

Ökning av leverantörsskulder och andra skulder, som inte kan fördelas till investerings- eller 
finansieringsaktiviteter 

            1 267 209,25 

Förlust vid avyttring av anläggningstillgångar 256 917,62 
Räntekostnader minus ränteintäkter 5 398,75 
Skattekostnader 1 313 976,85 
Inkomstskatt -221 351,65 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 606 984,55 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -1 647 938,69 
Erhållna betalningar från avyttringar av immateriella tillgångar 25 500,00 
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -76 951,36 
Erhållen ränta 9 530,75 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 689 859,30 
Amortering av lån -75 000,00 
Betald ränta -17 672,14 
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -92 672,14 
Förändringar i likvida medel 2 824 453,11 
Förändringar av likvida medel till följd av valutakursförändringar 8 207,41 
Likvida medel vid periodens början 2 348 371,06 
Likvida medel vid periodens utgång 5 181 031,58 
  



 



Scienion AG, Dortmund 

 
Koncernens eget kapital 

 
 
 

      

    
 

 

  
Aktiekapital 

 
Övrigt tillskjutet 
kapital 

 
Omräknings- 
reserv 

 
Balanserat  
resultat inklusive  
periodens resultat  

 

Innehav utan 
bestämmande 
inflytande 

 
Moderbolagets 
eget kapital 

 

Totalt eget kapital 
koncernen 
 

        

 EUR EUR EUR EUR  EUR EUR EUR 

Per den 31 december 2017 186 665,00 10 226 692,91 -131 593,58 -4 597 637,32  389 826,43 6 073 953,44 6 073 953,44 

Överförd resultatförändring 0,00 0,00 0,00 389 826,43  0,00 0,00 0,00 

Nettoresultat 0,00 0,00 0,00 0,00  2 683 192,09 2 683 192,09 2 683 192,09 

Valutaomräkning 0,00 0,00 22 060,14 0,00  0,00 22 060,14 22 060,14 

Per den 31 december 2018 186 665,00 10 226 692,91 -109 533,44 -4 207 810,89  2 683 192,09 8 779 205,67 8 779 205,67 

Överförd resultatförändring 0,00 0,00              0,00       2 683 192,09  0,00 0,00 0,00 

Nettoresultat 0,00 0,00 0,00 0,00  3 363 049,65 3 363 049,65 3 363 049,65 

Valutaomräkning 0,00 0,00 -5 578,22 0,00  0,00 -5 578,22 -5 578,22 

Per den 31 december 2019 186 665,00 10 226 692,91 -115 111,66 -1 524 618,80  3 363 049,65 12 136 677,10 12 136 677,10 



 



 

Scienion AG, Dortmund 

Noter till koncernredovisningen för räkenskapsåret 2017 

 
I. Allmän information om företaget 

 

Förändringen i noterna till koncernredovisningen avser tillägg av information om Scienion AG: s 
virtuella deltagandeprogram i avsnittet ”Övriga finansiella åtaganden”. 
Scienion AG är baserat i Dortmund. Det är registrerat i Dortmunds tingsrätts handelsregister 
under HR B 19874. Syftet med företaget är främst försäljning av en integrerad portfölj som 
underlättar och förbättrar multiparallell bioanalys, screeningprocesser och produktion av 
mikroflöden med hög genomströmning inom genomik och proteomik. Denna 
produktportfölj är baserad på expertis och en egen plattformsteknik och inkluderar enheter, 
förbrukningsvaror och tjänster. 

 

II. Allmän information om årsredovisningens innehåll och struktur 
 

Den frivilligt upprättade koncernredovisningen för Scienion AG upprättas i enlighet med 
bestämmelserna i den tyska handelslagen och relevanta bestämmelser i AktG. 
Resultaträkningen upprättas enligt totalkostnadsmetoden. 

 

Konsolideringens omfattning 
 

Förutom Scienion AG, Dortmund, är även Scienion US Inc., Tempe, Arizona (USA) och Cellenion SAS, 
Lyon (Frankrike), där moderbolaget äger 100% av aktierna, helt konsoliderade. 
 
Under året grundade Scienion AG ett nytt företag, Scienion UK Ltd., Chichester West Sussex 
(Storbritannien). Scienion AG äger 100% av aktierna i Scienion UK Ltd. Aktiekapitalet i Scienion UK 
Ltd. är £ 10. Införandet av Scienion UK Ltd. inkluderades i koncernredovisningen genom fullständig 
konsolidering för första gången 2019 med upprättandet den 20 februari 2019. 
 
Införandet av Scienion UK Ltd. påverkar inte jämförbarheten med föregående års siffror avseende 
tillgångs-, finans- och resultatposition. 

Konsolideringsprinciper 
 

Koncernredovisningen upprättades i enlighet med avsnitt 299 (1) HGB på moderbolagets 
balansdag. De inkluderade dotterbolagen upprättade sina finansiella rapporter samma 
rapportdatum. Samtliga företag konsoliderades helt. Kapitalkonsolideringen sker enligt § 301 
HGB enligt omvärderingsmetoden. 
 
Försäljning kostnader och intäkter samt fordringar och skulder mellan de inkluderade företagen 
elimineras i enlighet med § 303 ff HGB. Mellanliggande vinster och skillnader i 
skuldkonsolideringen har avräknats mot intäkterna i enlighet med avsnitt 303, 304 i den tyska 
handelslagen (HGB). 
Uppskjuten skatt i enlighet med avsnitt 306 i den tyska handelslagen (HGB) beaktas vid 
konsolideringsprocesser som påverkar resultatet, förutsatt att de olika skattekostnaderna 



balanseras under senare räkenskapsår och det inte finns några skillnader mellan skattens och 
den kommersiella värderingen av investeringen.   

Redovisnings- och värderingsprinciper 
Köpta immateriella tillgångar redovisas till anskaffningsvärde och, om de är föremål för slitage, 
reduceras de med planerade avskrivningar över livslängden. 
Materiella tillgångar redovisas till anskaffnings- eller produktionskostnad och reduceras med 
planerad avskrivning. Förutom de individuella kostnaderna inkluderar produktionskostnaderna 
för självkonstruerade system även proportionella omkostnader och avskrivningar orsakade av 
produktionen. 
Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt enligt den förväntade livslängden, vilket i 
huvudsak motsvarar de maximala avskrivningsnivåerna som är tillåtna enligt 
skattelagstiftningen, med lämplig hänsyn till teknisk utveckling och ekonomisk föråldring. Från 
och med räkenskapsåret 2012 kommer inte sammansatta poster att skapas. Tillgångarna skrivs 
av omedelbart med anskaffningskostnader upp till 800,00 euro under förvärvsåret. 
Avskrivningar på tillägg till materiella anläggningstillgångar sker i övrigt pro rata temporis. 
 
Varulager värderas till anskaffnings- eller produktionskostnad eller till det lägre nuvärdet. 
Lagren av råvaror och förnödenheter redovisas till anskaffningsvärdet eller till det lägre aktuella 
priset på balansdagen.  
 
De oavslutade och färdiga varorna värderas till produktionskostnader på grundval av individuella 
beräkningar baserade på den aktuella driftsredovisningen, som inte bara tar hänsyn till de direkta 
materialkostnaderna, produktionslönerna och specialkostnaderna, utan också produktions- och 
materiella omkostnader och avskrivningar. Ingen ränta på lånat kapital inkluderades i 
produktionskostnaderna. Allmänna administrationskostnader aktiverades inte. 
 
I alla fall bedömdes den utan förlust, dvs. minskningar gjordes från de förväntade 
försäljningspriserna för kostnader som fortfarande skulle uppstå och jämfördes med 
produktionskostnaderna. 
 
Alla igenkännbara risker i lager som beror på lagringstider över genomsnittet, minskad användbarhet 
och lägre försäljningskostnader beaktar med lämpliga nedskrivningar.  
Förutom sedvanlig äganderätt är lagren fria från tredje parts rättigheter.  
 
Likvida medel värderas till nominellt värde. 
 
För betalningar gjorda av företaget fram till balansdagen, som avser tjänster under en viss tid efter 
balansdagen, redovisades förutbetalda kostnader.  
 
Uppskjuten skatt bildas i allmänhet på alla temporära skillnader som finns på balansdagen och som 
härrör från konsolideringsåtgärder som påverkar intäkterna, förutsatt att de olika skattekostnaderna 
kvittas under senare räkenskapsår och det inte finns några skillnader mellan skattens och den 
kommersiella värderingen av investeringen. 
 
Skattebestämmelserna och andra avsättningar tar hänsyn till alla osäkra skulder och förestående 
förluster. De fastställs i det belopp som krävs enligt en rimlig kommersiell bedömning. Avsättningar 
med en återstående löptid på mer än ett år diskonteras med hjälp av den genomsnittliga 
marknadsräntan för de senaste sju räkenskapsåren motsvarande deras återstående löptid.  



 
Skulder redovisas till avräkningsbeloppet. 
 

Valutaomräkning 
 

Tillgångar och skulder i utländsk valuta omvandlades i allmänhet med den genomsnittliga 
växelkursen på rapportdagen. Med en återstående löptid på mer än ett år följdes 
realiseringsprincipen (252 § 1, nr 4, klausul 2 HGB) och anskaffningskostnadsprincipen (253 § 1, 
mening 1, HGB). 
 
Koncernens funktionella valuta är euro. Balansposterna samt posterna i resultaträkningen för 
ett dotterföretag som är föremål för konsolidering omvandlas i enlighet med avsnitt 308a i den 
tyska handelslagen. 
 

III. Noter på balansräkningen 
 

Anläggningstillgångar 
 

Utvecklingen av anläggningstillgångar visas i bilagan med noterna till koncernredovisningen. 
 

Fordringar och övriga tillgångar 
 

Liksom föregående år har alla poster återstående villkor på upp till ett år. 
 

Uppskjutna skattefordringar 
 

I enlighet med avsnitt 306 i den tyska handelslagen (HGB) är de uppskjutna skattefordringarna 
resultatet av eliminering av delårsvinster och skuldkonsolidering. Uppskjutna skattefordringar 
från underskottsavdrag redovisades inte på grund av Cellenions långsiktiga förlustläge. 
 

Eget kapital 

Det tecknade kapitalet på 186 665,00 euro är uppdelat i 55 351 stamaktier och 52 350 
preferensaktier i serie (A), 21 330 preferensaktier i serie (B) och 57 634 preferensaktier i serie (C), 
vardera som aktier utan nominellt värde. 

Per den 31 december 2019 fanns en kapitalreserv på 10 226 692,91 euro (föregående år: 10 226 
692,91 euro). 

Aktuell skatteskuld 
 

Aktuell skatteskuld avser handelsskatt, bolagsskatt och solidaritetstillägget och gäller för åren 2018 
och 2019. 

Övriga avsättningar 
  

Avsättningarna utformades huvudsakligen för semesterrättigheter, särskilda betalningar, 
utestående fakturor, garantianspråk, väntande förluster samt för årsbokslut och 
revisionskostnader. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Skulder 

 

Skuldernas återstående löptider framgår nedan: 
 

 upp till 1 år 1 - 5 år över 5 år Totala 
Euro Euro Euro Euro 

1. Förskottsbetalningar 
(föregående år) 

 
1 125 257,04 

 
0,00 

 
0,00 

 
1 125 257,04 

 (961 121,61) (0,00) (0,00) (961 121,61) 
2. Leverantörsskulder  

(föregående år) 
 

2 296 612,44 
 

0,00 
 

0,00 
 

2 296 612,44 
 (1 266 435,45) (0,00) (0,00) (1 266 435,45) 
3. Övriga skulder (föregående 

år) 
 

314 308,38 
 

0,00 
 

0,00 
 

314 308,38 
 (527 595,12) (0,00) (0,00) (527 595,12) 
 3 736 177,86 0,00 0,00 3 736 177,86 
 (2 755 152,18) (0,00) (0,00) (2 755 152,18) 

 
 

Ansvarsförbindelser 

Commerzbank AG, Berlin har en garantiförpliktelse på 13 TEUR, som avser hyresgarantier. Det finns 
inga märkbara risker från detta. 

Övriga ekonomiska åtaganden 

För befintliga leasingavtal för bilar med villkor fram till 2022 finns det ekonomiska skyldigheter i. H. 
v. 26 tusen euro (därav förfaller 2020: 16 tusen euro) per balansdagen. 

Ekonomiska förpliktelser från hyreskontrakt för teknisk utrustning finns i. H. v. 309 TEUR (varav 
förfaller 2020: 100 TEUR), för markuthyrning med villkor fram till 2027 finns det ekonomiska 
skyldigheter i. H. v. 1551 TEUR (därav förfaller 2020: 387 TEUR) per balansdagen. 

Företaget har lanserat ett program för virtuellt deltagande för utvalda anställda. När en definierad 
likviditetshändelse inträffar får de anställda en betalning baserat på det värde som 
likviditetshändelsen är baserad på. På grund av den rådande osäkerheten om händelsens inträde 
beslutade företaget att följa de högsta domstolens skattebeslut och först registrera utgiften efter 
att händelsen inträffat. För närvarande har 8 014 virtuella aktier, var och en motsvarande ett 
nominellt värde på 1 euro i bolagets kapital, emitterats och 7 734 av dessa virtuella aktier är 
intjänade. Lösenpriser mellan 1 och 67 euro kom överens. Om likviditetshändelsen inträffar 
förväntar sig företaget en kostnad på cirka 3,1 miljoner euro med en företagsvärdering på 80 
miljoner euro. Företaget avser att emittera ytterligare virtuella investeringar. 

 
 



 
 
  



 
IV. Noter till resultaträkningen 

Intäkter 

 

 2019  2018 
 TEUR  TEUR 
Förbrukningsvaror 1 890  133 
Tjänster & Övriga 6 971  5 104 
Hårdvara 12 695  12 614 
 21 556  17 851 
    

 2019  2018 
 TEUR  TEUR 
Inhemska 1 453  1 137 
USA 7 658  4 172 
Eu 8 484  9 990 
Asien 2 248  2 113 
Övriga främmande länder 1 713  439 
 21 556  17 851 

 

Skatter  

   

 

Detta inkluderar intäkter (föregående års kostnader) från uppskjuten skattefordran på 20 000 euro 
(föregående år: 150 tusen euro). De avser uppskjuten skatt i samband med eliminering av 
koncerninterna vinster i lager och anläggningstillgångar i dotterbolagen samt med konsolidering av 
skulder med inverkan på intäkterna. Skattesatsen för dotterbolagen för bildande av uppskjuten skatt 
för koncerninterna vinster i varulager och anläggningstillgångar var 25%. Moderbolagets 
inkomstskattesats om 30,2% används för uppskjuten skatt på skuldkonsolideringen med inverkan på 
resultatet. Resterande inkomstskatter avser löpande inkomstskatt på 1 228 tusen euro för 
räkenskapsåret 2019 och 105 TEUR till utländsk inkomstskatt för tidigare år. 

Noter till koncernens kassaflödesanalys 
 

De ekonomiska resurserna motsvarar balansposten ”Kontanter i hand, banksaldo”. 

Anställda 
 

Under räkenskapsåret var i genomsnitt 101 personer (föregående år 77) anställda, alla tjänstemän. 
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Revisorsarvode 

 
Kostnaderna (inklusive kostnader) för revisorn KPMG AG: s tjänster under räkenskapsåret uppgick 
till: 

 Euro 
Granskning 35 611,96 
Skatterådgivningstjänster 0,00 
Andra 0,00 
 35 611,96 
 

Kompletterande rapport 

 

 

Spridningen av coronaviruset är en händelse av särskild betydelse 2020. Hittills har det inte funnits 
några signifikanta negativa effekter för vår grupp under perioden februari till juli 2020. Scienion AG 
arbetar med att utveckla ett snabbtest för coronavirus SARSCoV-2. Dessutom stöder Scienion 
diagnosföretag över hela världen med sin produktfamilj sciFLEXARRAYER i produktionen av COVID-
19-snabbtest. Begränsningarna inom det administrativa området är utan större effekter genom 
lämpliga försiktighetsåtgärder. Resultatplaneringen för 2020 fortsätter att ta positiva resultat efter 
inkomstskatt och ränta. 
 

Styrelsen 
 
Under det senaste räkenskapsåret utfördes styrelsens arbete av följande personer:  
 
Wolfgang Kintzel (ordförande),  
Verkställande direktör, Ayoxxa Biosystems GmbH 
 
Ingeborg Neumann (vice ordförande),  
Managing Partner, Peppermint Holding GmbH, 
 
Dr Jörn Erselius, 
Verkställande direktör, Max Planck Innovation GmbH 
 
Dr. Aristotelis Nastos, 
Chef för Life Sciences & Cleantech, NRW. BANK, Institutionen för offentlig rätt 
 
Dr Holger Ottleben, 
Verkställande direktör, Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH 
 
Den totala ersättningen till styrelsen under räkenskapsåret 2019 uppgick till 90 TEUR (föregående år 
90 TEUR). 
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Styrelsen 

 
Styrelsen är sammansatt enligt följande:  
 
Dr. Holger Eickhoff, doktorsexpert 
 
Vi har använt skyddsklausulen § 314 III HGB. 
 
 
 

Avsättning av vinster 
 
Styrelsen föreslår att moderbolagets nettoresultat överförs till ett nytt konto. 
 
Dortmund, 17 augusti 2020 
 
Dr. Holger Eickhoff, Styrelseledamot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Den här sidan förblir  aus tom av tryckskäl.  leer.   



Scienion AG, Dortmund 

 
Förändringar i anläggningstillgångar (bruttopresentation) 
under räkenskapsåret 2019 

 
 
 

Anskaffnings- och produktionskostnader 

  
Ingående  

 
  Valuta- 

   
 Utgående 

 2019-01-01 differens Anskaffning Avyttring 31.12.2019 
 Euro Euro Euro Euro Euro 
I. Immateriella anläggningstillgångar      

      

 323 806,21 -665,62 76 951,36 65 500,00 334 591,95 
 
II. Anläggningstillgångar 

1. Förbättringsutgifter 
på annans fastighet 

 
 

19 935,16 

 
 

0,00 

 
 

210 000,00 

 
 

0,00 

 
 

229 935,16 
2. Teknisk utrustning och maskiner  

2 468 189,54 
 

-355,25 
 

1 255 957,72 
 

535 778,91 
 

3 188 013,10 
3. Andra materiella 
anläggningstillgångar 

 
2 043 212,09 

 
-15 346,21 

 
181 980,97 

 
10 683,35 

 
2 199 163,50 

 4 531 336,79 -15 701,46 1 647 938,69 546 462,26 5 617 111,76 
 4 855 143,00 -16 367,08 1 724 890,05 611 962,26 5 951 703,71 

 
 
 
 
 

Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde 
   

       
Ingående Valutadiff Årets Avskrivningar   Utgående  
2017-01-01 2017-12-31   Avskrivningar     vid avyttringar     2017-12-31           2017-12-31       2016-12-31         

  EUR                     EUR   EUR            EUR  EUR  EUR EUR 

 
 

282 086,54 -476,19 27 912,13 31 111,00 278 411,48 56 180,47 41 719,67 
 

 

 
16 516,16 0,00 497,00 0,00 17 013,16 212 922,00 3 419,00 

1 766 484,23 483,95 359 578,49 290 555,29 1 835 991,38 1 352 021,72 701 705,31 

1 676 854,25 -13 353,39 210 903,87 7 878,35 1 866 526,38 332 637,12 366 357,84 

3 459 854,64 -12 869,44 570 979,36 298 433,64 3 719 530,92 1 897 580,84 1 071 482,15 

    3 741 941,18 -13 345,63  598 891,49 329 544,64      3 997 942,40     1 953 761,31  1 113 201,82 
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