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1. Revisionsuppdrag

Vi informerades genom skrivelse av den 22 mars 2019 från styrelsen för
Scienion AG, Dortmund,
- nedan kallad ”Scienion” eller ”moderbolag” - uppdrag att granska koncernredovisningen per 31 december
2018.
Granskningen, som inte krävs enligt lag, genomfördes på frivillig basis.
Uppdraget är baserat på de allmänna villkoren för engagemang för revisorer och revisionsföretag i den version
daterad 1 januari 2017 bifogad som bilaga 2. Vårt ansvar är baserat på nr 9 i de allmänna villkoren. När det
gäller tredje parter är nr 1, punkt 2 och 9 i de allmänna villkoren auktoritativa.
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2. Revisionsberättelse
Till följd av vår granskning har vi utfärdat följande okvalificerade revisionsberättelse:

Oberoende revisionsberättelse
Till Scienion AG, Dortmund
Bedömning
Vi har granskat koncernredovisningen för Scienion AG, Dortmund och dess dotterbolag (koncernen) bestående av koncernens balansräkning per den 31 december 2018, koncernens resultaträkning, koncernens
eget kapital och koncernens kassaflödesanalys för räkenskapsåret från 1 januari 2018 till den 31 december
2018 och noterna till koncernredovisningen, inklusive beskrivning av redovisnings- och värderingsmetoder.
Enligt vår uppfattning, baserad på den kunskap som erhållits under granskningen, följer den bifogade
koncernredovisningen i allt väsentligt avseenden med tysk handelsrätt och ger, i enlighet med de tyska
principerna för korrekt redovisning, en rättvisande bild av koncernens tillgångar och finansiella ställning per den
31 december 2018 samt resultatpositionen för räkenskapsåret från 1 januari 2018 till 31 december 2018.
I enlighet med avsnitt 322, punkt 3, paragraf 1 i den tyska handelslagen (HGB), förklarar vi att vår revision inte
har lett till några invändningar mot riktigheten i koncernredovisningen.
Grund för bedömning
Vi utförde vår revision av koncernredovisningen i enlighet med avsnitt 317 i den tyska handelslagen (HGB)
med beaktande av de tyska principerna för korrekt revision som fastställts av revisionsinstitutet (IDW). Vårt
ansvar i enlighet med dessa regler och principer beskrivs mer detaljerat 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 tillsynsnämnden för koncernredovisningen
De juridiska företrädarna är ansvariga för upprättandet av koncernredovisningen, som överensstämmer med
den tyska handelslagstiftningen i alla väsentliga avseenden, och för att säkerställa att koncernredovisningen, i
enlighet med de tyska principerna för korrekt redovisning, ger en rättvisande bild av koncernens tillgångar och
finansiella ställning samt koncernens resultatposition. Dessutom är de juridiska företrädarna ansvariga för den
interna kontrollen, som de har fastställt i enlighet med de tyska principerna för korrekt redovisning som är
nödvändiga för att möjliggöra upprättande av koncernredovisningar som är fria från väsentligt - avsedd eller
oavsiktlig - felaktig framställning.
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 är de ansvariga för redovisningen av
redovisningsprincipens fortsatta verksamhet, såvida inte faktiska eller juridiska omständigheter strider mot
detta.
Förvaltningsrådet ansvarar
koncernredovisningen.

för

att

övervaka

koncernens

redovisningsprocess

för

upprättandet

av

Revisorns ansvar för revisionen av koncernredovisningen
Vårt mål är att få tillräcklig säkerhet om huruvida koncernredovisningen som helhet är fri från väsentlig - avsedd
eller oavsiktlig - felaktig framställning, och att avge en revisionsberättelse som innehåller vårt
Scienion Ⅰ. PrufRapport 31.12.2018 Ⅰ. 11.0 13669 -1582886

revisionsutlåtande om koncernredovisningen.
Tillräcklig säkerhet är en hög säkerhet, men ingen garanti, för att en revision utförd i enlighet med avsnitt 317 i
den tyska handelslagen (HGB) i enlighet med de tyska principerna för korrekt slutlig revision som fastställts av
revisionsinstitutet (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 mottagarna på grundval av dessa
koncernredovisningar.
Under revisionen utövar vi rimlig diskretion och upprätthåller en kritisk attityd. För övrigt
-

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

-

får vi en förståelse för det interna kontrollsystemet som är relevant för revisionen av koncernredovisningen
för att planera revisionsaktiviteter som är lämpliga under de givna omständigheterna, men inte i syfte att
avge 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 lämpligheten av den redovisningsprincip för fortsatt verksamhet som tillämpas av de
juridiska företrädarna och, på grundval av erhållna revisionsbevis, om det finns en väsentlig osäkerhet i
samband med händelser eller omständigheter, de betydande tvivel om gruppens förmåga för att fortsätta
affärsverksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns väsentlig osäkerhet, är vi skyldiga att
uppmärksamma relevant information i koncernredovisningen i revisionsberättelsen 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, samt om koncernredovisningen presenterar de underliggande affärstransaktionerna och
händelserna på ett sådant sätt att koncernredovisningen, i enlighet med de tyska principerna för korrekt
redovisning, ger en rättvisande bild av tillgångarna, Koncernens ekonomiska situation och dess
resultatposition.

-

erhåller vi tillräckliga lämpliga revisionsbevis för redovisningsinformation för företagen eller
affärsverksamheten inom koncernen för att avge ett revisionsuttalande om koncernredovisningen. Vi
ansvarar för ledning, tillsyn och genomförande av grupprevisionen. Vi är ensamt ansvariga för vårt
testresultat.

-

diskuterar vi med de som är ansvariga för övervakningen av bland annat planerad omfattning och tidpunkt
för revisionen samt viktiga revisionsresultat, inklusive eventuella brister i det interna kontrollsystemet som
vi upptäcker under vår revision.

Leipzig, 22 juli 2019

KPMG AG
Revisionsbyrå

Kniese
Revisor

Sachs
Revisor
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3 Utförande av revisionen

3.1

Föremål för revisionen
Vi har granskat koncernredovisningen, bestående av koncernens balansräkning, koncernens
resultaträkning, koncernens kassaflödesanalys, koncernens eget kapital och noterna till Scienion
AG: s koncernredovisning för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2018.
Det är vårt ansvar att uttala oss om koncernredovisningen baserat på vår revision.
Granskningen av efterlevnaden av andra lagstadgade bestämmelser är bara en del av uppgifterna för
revisionen av koncernredovisningen i den utsträckning som dessa andra regler vanligtvis har
återverkningar på koncernredovisningen.
Enligt avsnitt 317 (4a) i den tyska handelslagen (HGB) behöver en revision av de finansiella rapporterna
inte utvidgas för att avgöra om företagets fortsatta existens eller ledningens effektivitet och effektivitet kan
garanteras.

3.2

Typ och omfattning av revisionsutförande

Vi har redan presenterat huvudfunktionerna i vårt revisionsförfarande i avsnittet om
revisionsberättelse (se avsnitt 2 i denna rapport). Dessutom tillhandahåller vi följande information om
vår granskning och vårt genomförande:
Fas I: Utveckling av en revisionsstrategi baserad på affärsrisker
Att få en förståelse för koncernen och de involverade företagen, liksom kunskap om
redovisningssystemen och det interna kontrollsystemet.
Beslutade fokuspunkter för revisionen baserat på vår riskbedömning:
– Process för upprättande av koncernredovisning
– Korrekthet i de finansiella rapporter som ingår i koncernredovisningen
– Konsolidering
– Metoder för valutaomräkning
– Fastställande av uppskjuten skatt
– Korrektheten i koncernens kassaflödesanalys
Identifiering av betydande koncernföretag
Fastställande av revisionens omfattning, revisionsstrategi och tidpunkten för revisionen.
Val av koncernrevisionsteam, planering av användning av specialister

Fas II: Val och utförande av kontrollbaserade revisionsförfaranden
Val av kontrollbaserade revisionsförfaranden baserat på riskbedömning och kunskap om
affärsprocesser och system
Bedömning av de valda redovisningsrelaterade kontrollåtgärdernas utformning och effektivitet
Bedömning av konsolideringsprocessen och koncernomfattande kontroller

Fas III: Utvärdering från fall till fall och analytiska granskningar av finansiella rapporter
Genomförande av analytisk revision av bokslut

Undersökning av enskilda fall utifrån slumpmässiga urval och bedömning av enskilda frågor
med beaktande av de redovisningsalternativ och diskretionära val som används
Granskning av informationen i noterna till koncernredovisningen
Fas IV: Helhetsbedömning av granskningsresultat och rapportering
Utformning av revisionsutlåtandet baserat på den övergripande bedömningen av revisionen
Revisionsberättelse och revisionsutlåtande

Vi har utfört revisionen (med avbrott) under månaderna maj till juli 2019 fram till den 22 juli 2019.
Alla förtydliganden och bevis som begärts av oss har lämnats. De juridiska företrädarna för moderbolaget och
dotterbolaget har följt de inlämnings-, tolerans- och upplysningsskyldigheter som regleras i avsnitt 320 (3) HGB.
Moderbolagets juridiska representanter har skriftligen bekräftat att koncernredovisningen är fullständig.

Scienion
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3 Resultat avseende koncernredovisningen

3.1

Omfattning av konsolidering och koncernredovisning

Gruppen av företag som ingår i koncernredovisningen har fastställts korrekt och presenterats i noterna till
koncernredovisningen.
Rapporteringsdagen för dotterföretagets årsredovisning som ingår i koncernredovisningen motsvarar
rapporteringsdagen för koncernredovisningen

3.2

Koncernredovisning

Koncernredovisningen per den 31 december 2018 som lämnats till oss för granskning
härrörde korrekt från moderbolagets årsredovisning och rapporteringspaketet eller
årsredovisningen för de konsoliderade företagen. Hela konsolideringsdokumenten
(gruppbokföring) sparas ordentligt och alla konsolideringsbokningar gjordes korrekt.
Som en del av vår revision konstaterade vi att de organisatoriska och tekniska åtgärder som vidtas av
moderbolaget är lämpliga för att garantera säkerheten för de bearbetade redovisningsrelevanta uppgifterna.
De konsolideringsmetoder som tillämpas motsvarar i alla väsentliga avseenden de tyska lagbestämmelserna.
De presenteras fullständigt och exakt i noterna till koncernredovisningen.
Koncernens balansräkning och koncernens resultaträkning har upprättats i all väsentlighet i enlighet med
bestämmelserna i §§ 290 fd HGB.
Koncernens kassaflödesanalys och redogörelsen för förändringar i eget kapital har i allt väsentligt upprättats.
Den information som krävs enligt lag i noterna till koncernredovisningen är i all väsentlighet fullständig och
korrekt. När det gäller information om styrelsens ersättning enligt 314 § 6 HGB har skyddsklausulen i 286.4
HGB använts i enlighet med 314.3 HGB. Anteckningar i noterna som går utöver obligatorisk information och
som krävs av en DRS ska ses som alternativ. Av detta skäl har följande krav ännu inte implementerats: I
motsats till DRS 18.64 lämnades ingen information i noterna om skillnader eller underskottsavdrag som ligger
till grund för uppskjuten skatt som inte redovisades på grund av användningen av optioner. Vidare, i motsats till
DRS 18.67, fanns det ingen avstämning mellan de skattekostnader / inkomster som förväntades med den
skattesats som var tillämplig i Tyskland eller en vägd koncernmässig skattesats och den redovisade
skattekostnaden / inkomsten.
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5. Övergripande redogörelse över koncernredovisningen
Vi är övertygade om att koncernredovisningen ger en rättvisande bild av koncernens nettotillgångar,
finansiella ställning och verksamhetsresultat i enlighet med principerna för korrekt bokföring.

Ⅰ. Scienion Ⅰ. Recension 31.12.2018 Ⅰ.

11.013669-

6. Avslutande kommentarer

Denna rapport skapades enligt principerna i IDW-teststandarden 450.
I enlighet med avsnitt 321 (4a) i den tyska handelslagen (HGB) bekräftar vi att vi följde
gällande bestämmelser om oberoende i vår slutliga granskning.
Revisorns rapport finns i avsnitt 2.

Leipzig, 22 juli 2019
KPMG AG
Revisionsföretag

Kniese
Revisor

Sachs
Revisor

Bilaga
Koncernredovisning
den 31 december 2018
1.1 Koncernens balansräkning
1.2 Koncernens resultaträkning
1.3 Koncernens kassaflödesanalys
1.4 Koncernens rapport över eget kapital
1.5 Noter

Scienion AG, Dortmund

Koncernens balansräkning per den 31 december 2018

Tillgångar
31.12.2018
EUR

EUR

31.12.2017
EUR

EUR

A. Anläggningstillgångar

I.

41 719,67

Immateriella anläggningstillgångar

Il. Materiella anläggningstillgångar
1. Förbättringsutgifter på annans fastighet
2. Teknisk utrustning och maskiner

3. Andra materiella anläggningstillgångar

3 419,00

55 769,04

3 916,00
404 212,96

701 705,31

366 357,84 1 071 482,15

445 716,98 853 845,94

1 113 201,82

909 614,98

B. Omsättningstillgångar
I.

Varulager m.m.

1. Råvaror och förnödenheter

1 117 992,93

890 920,99

2. Produkter i arbete

354 378,78

873 306,90

3. Lager av färdiga produkter

720 283,74

4. Förskott till leverantör
Il. Fordringar och andra tillgångar
1. Kundfordringar
2. Andra omsättningstillgångar

111. Kassa och bank

205 758,49

864 575,57

2 398 413,94

95 942,98

2 7 24 746,44

6 898 972,72
1 087 242,23 7 986 214,95

3 184 083,03
882 768,78 4 066 851,81

2 348 371,06

1 562 082,16

12 732 999,95

8 353 680,41

C. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
D. Uppskjutna skattefordringar

102 831,85
14 052 866,25

252 392,92
9 623 550,47

Skulder
31.12.2018
EUR

31.12.2017
EUR

186 665,00

186 665,00

A. Eget kapital
I. Aktiekapital
Il. Överkursfond
111. Omräkningsreserv
IV. Vinst eller förlust från föregående år
V. Årets resultat

10 226 692,91 10 226 692,91
-109 533,44

-131 593,58

-4 207 810,89 -4 597 637,32
2 683 192,09
389 826,43
8 779 205,67 6 073 953,44

B. Avsättningar
1. Aktuell skatteskuld
2. Övriga avsättningar

C. Skulder

1. Skulder till kreditinstitut
2. Förskott från kund
3. Leverantörsskulder
4. Övriga skulder
- Varav skatter 177 827,01 EUR (föregående år 78 278,97)
- Varav med återstående löptid på upp till ett år 527 595,12 EUR
(föregående år 611 902,47 EUR)

10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
.

224 938,00
0,00
1 945 501,64 1 009 008,94
2 170 439,64 1 009 008,94

0,00
961 121,61
1 266 435,45
527 595,12

16 666,63
1 010 062,66
449 451,91
824 460,84

2 755 152,181 2 300 642,041
348 068,76

239 946,05

14 052 866,25 9 623 550,47

Scienion AG, Dortmund
Koncernens resultaträkning för perioden 1 januari till 31
december 2018

1. Intäkter
2. Förändring av varulager

2018
EUR

17 851 210,86

10. Finansiella kostnader
11. Årets skatt
- varav resultat av uppskjutna skatter 149 561,07 EUR
(föregående år 159 744,66 EUR)
12. Resultat efter skatt
13. Övriga skatter
14. Resultat efter skatt

2017
EUR

728 548,37
142 353,70
749.232,07

-3 811 346,53
-3 313 179,18
-142 314,09 -3 953 660,62 -263 535,69
-4 793 340,86

EUR

11 999 518,51

-663 219,95
438 000,31
1 113 798,52

3. Aktiverat arbete för egen räkning
4. Övriga rörelseintäkter

- Varav från valutaomvandling 123 872,17 EUR
(föregående år 2 145,91 EUR)
5. Rörelsens kostnader
a) Råvaror och förnödenheter
b) Övriga externa tjänster
6 . Personalkostnader
a) Löner
b) Sociala avgifter och utgifter
för äldrevård och för underbruk
7. Av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar
8. Övriga rörelsekostnader
- Varav från valutaomvandling 123 872,17 EUR
(föregående år 2 145,91 EUR)
9. Finansiella intäkter

EUR

-3 576 714,87

-3 907 197,40

-732 292,51 -5 525 633,37
-393 670,14
-5 683 181,80

-652 558,80 -4 559 756,20
-236 582,51
-4 985 754,65

553,18
-8 146,09
-492 041,81

4 916,59
-25 036,40
150 037,82

2 684 009,09

-817 ,00
2 683 192,09

390 762,43

-936,00
389 826,43

Scienion AG, Dortmund
Koncernens kassaflödesanalys 2018

2018
Periodens resultat
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar
Förändring i avsättningar
Ökning av lager, kundfordringar och andra tillgångar, som inte kan fördelas till investerings- eller
finansieringsaktiviteter
Ökning av leverantörsskulder och andra skulder, som inte kan fördelas till investerings- eller
finansieringsaktiviteter
Förlust från avyttring av anläggningstillgångar
Räntekostnader minus ränteintäkter
Skattekostnad
Inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Erhållen ränta
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Amortering av lån
Betald ränta
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Förändring av likvida medel
Förändring av likvida medel till följd av valutakursförändringar
Likvida medel i början av perioden
Likvida medel vid periodens utgång

EUR
2 683 192,09
393 670,14
1 160 365,73
-3 436 743,21
351 069,05
35.503,40
7 592,09
492 041,81
-117 542,74
1 569 149,65
-613 114,94
-10 676,08
553,18
-623 237,84
-166 666,63
-13 146,09
-179 812,721
766 099,09
20 189,81
1 562 082,16
2 348 371,06

Scienion AG, Dortmund

Koncernens eget kapital 2018
för perioden 1 Januari 2018 till 31 januari 2018

Moderbolaget

Aktiekapital
EUR
31 december 2016

Övrigt
tillskjutet
kapital

Omräkningsreserv

KoncernEget kapital

Underskottsavdrag

Balanserat
resultat

Moderbolagets
eget kapital

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

186 665,00 10 226 692,91

-311 988,08

-6 459 272,22

1 861 634,90

5 503 732,51

5 503 732,51

Förändring balanserad vinst

0,00

0,00

0,00

1 861 634,90

0,00

0,00

0,00

Koncernens resultat

0,00

0,00

0,00

0,00

389 826,43

389 826,43

389 826,43

0,00

0,00

180 394,50

0,00

180 394,50

Valutaomräkning
31 december 2017

186 665,00 10 226 692,91

-131 593,58

0,00
-4 597 637,32

389 826,43 6 073 953,44

Förändring balanserad vinst

0,00

0,00

0,00

389.826,43

0,00

0,00

Koncernens resultat
Valutaomräkning

0,00

0,00

0,00

0,00

2 683 192,09

2 683 192,09

22 060,14

0,00

0,00

31 december 2018

0,00
186 665,00

0,00
10 226 692,91

-109 533,44 -4 207 810,89 2 683 192,09

22 060,14
8 779 205,67

180 394,50
6 073 953,44
0,00
2 683 192,09
22 060,14
8 779 205,67

Scienion AG, Dortmund
Noter till koncernredovisningen för räkenskapsåret 2018

I. Allmän information om företaget

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.
Il. 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.
Konsolidering
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.
Konsolidering
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
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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 410,00 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 förbrukningsvaror, förbrukningsvaror och varor redovisas till
anskaffningsvärde 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 beaktas med lämpliga
nedskrivningar.
Förutom kommersiell äganderätt är lagren fria från tredje parts rättigheter.
Fordringar och andra tillgångar redovisas till nominellt värde. Alla riskabla poster
beaktas genom bildande av lämpliga individuella värdejusteringar, den allmänna
kreditrisken beaktas genom schablonrabatter. Det finns inga räntefria- eller
lågräntefordringar med en löptid på mer än ett år under räkenskapsåret 2018.
I princip skapas uppskjuten skatt på alla temporära skillnader som finns på
balansdagen och som härrör från konsolideringsåtgärder som påverkar
nettoresultatet.
Antaganden uppstår i den mån de olika skattekostnaderna balanseras under
senare räkenskapsår och det inte finns några skillnader mellan skattemässig och
affärsrättslig värdering av investeringen.
Skattebestämmelser och övriga avsättningar tar hänsyn till alla osäkra skulder
och förestående förluster. De visas i det belopp som krävs enligt en rimlig
kommersiell bedömning. Det finns inga avsättningar med en återstående löptid
på mer än ett år under räkenskapsåret 2017.
Skulder redovisas till avräkningsbeloppet.
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Valutaväxling
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 i balansräkningen
Anläggningstillgångar
Utvecklingen av anläggningstillgångar
koncernredovisningen.

visas

i

bilagan

med

noterna

till

Fordringar och övriga tillgångar
Liksom föregående år har alla poster återstående villkor på upp till ett år.
Uppskjutna skattefordringar
De uppskjutna skattefordringarna härrör från eliminering av koncerninterna vinster och
skuldkonsolidering genom vinst eller förlust i enlighet med 13 § (306 i den tyska
handelslagen)
Eget kapital
Aktiekapitalet på 186 665,00 euro består av 55 351 stamaktier och
52 350 serie (A) preferensaktier, 21 330 serier (B) preferensaktier och 57 634 serie (C)
preferensaktier, vardera uppdelade som aktier utan nominellt värde.
Per den 31 december 2017 fanns en kapitalreserv på 10 226 692,91 euro (föregående år
10 226 692,91 euro). Det finns inga vinstreserver.
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Skattemässiga positioner
Alla skattebestämmelser avser rapporteringsåret.
Övriga avsättningar
De övriga avsättningarna skapades i huvudsak för semesterskulder, övriga betalningar,
garantireserver och utestående fakturor.
Skulder
Skuldernas återstående löptider framgår nedan:

upp till 1 år

1 - 5 år

Mer än 5 år

Totalt

Euro

Euro

Euro

Euro

0,00

0,00

0,00

0,00

(16 666,63)

(0,00)

(0,00)

(16 666,63)

961 121,61

0,00

0,00

961 121,61

(1 010 062,66)

(0,00)

1 266 435,45

0,00

0,00

1 266 435,45

(449 451,91)

(0,00)

(0,00)

(449 451,91)

527 595,12

0,00

0,00

527 595,12

(611 902,47)

(212 558,37)

(0,00)

(824 460,84)

2 755 152,18
(2 088 083,67)

0,00
(212 558,37)

0,00 2 755 152,18
(0,00) (2 300 642,04)

1. Skulder till kreditinstitut
(föregående år)

2. Förskottsbetalningar
(föregående år)

(0,00) (1 010 062,66)

3. Leverantörsskulder (föregående år)

4. Övriga skulder
(föregående år)

Eventualförpliktelser
Det finns en garantiförpliktelse på Commerzbank AG, Berlin, på 13 000 euro,
som avser hyreskonton. Det finns inga märkbara risker från detta.
Övriga finansiella förpliktelser Verpflichtungen
För befintliga leasingavtal för bilar med villkor fram till 2021 finns det ekonomiska
skyldigheter som uppgår till 33 tusen euro (därav förfaller 2018: 18 tusen euro) per
balansdagen.
Ekonomiska skyldigheter från hyresavtal för tekniska apparater uppgår till 406 tusen
euro (varav förfaller 2019: 100 tusen euro), det finns ekonomiska åtaganden för
markhyror med löptider fram till 2020 som uppgår till 434 tusen euro (varav förfaller
2019: 338 tusen euro) per balansdagen.
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IV. Noter på resultaträkningen
Intäkter

Förbrukningsvaror
Tjänster & Övriga
Hårdvara

Inhemska
USA
EU
Asien
Övriga länder

2018
TEUR
133
5 104
12 614
17 851

2018
TEUR
1 137
4 172
9 990
2 113
439
17 851

2017
TEUR
1 001
2 531
8 468
12 000

2017
TEUR
2 063
4 232
3 994
1 575
136
12 000

Skatter
Denna post visar intäkter från uppskjuten skattefordran på 150 tusen euro
(föregående år: 160 tusen euro). De avser uppskjutna skatter i samband med
eliminering av koncerninterna vinster i lager och anläggningstillgångar i
dotterbolagen samt konsolidering av skulder som påverkar nettoresultatet.
Dotterbolagens inkomstskattesats för bildandet av uppskjuten skatt på
koncerninterna vinster i lager var 25%. Moderbolagets inkomstskattesats om
30,2% används för uppskjuten skatt på skuldkonsolidering med inverkan på
resultatet. Återstående inkomstskatter avser aktuell inkomstskatt för
räkenskapsåret 2018.
Noter till koncernens kassaflödesanalys
De finansiella resurserna motsvarar balansposten kassa och bank.
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Anställda
2018
Män
Kvinnor

53

24
77

2017
48
20
68

Revisorsarvode
Kostnaderna för revisorns KPMG AG: s tjänster under räkenskapsåret (inklusive kostnader)
uppgick till:
EUR
30 680,23
0,00
0,00

Revision
Konsulttjänster
Övrigt

30.680,23

Kompletterande rapport
Det fanns inga händelser av särskild betydelse för tillgångars värdering, finansiell
situation och resultatposition efter balansdagen den 31 december 2018.
Advisory Board
Verksamheten inom Advisory Board genomfördes av följande personer:
Wolfgang Kintzel
(Ordförande)

VD, Ayoxxa Biosystems GmbH

Ingeborg Neumann
(Vice ordförande)

Managing partner, Peppermint Holding GmbH

Dr Jöm Erselius

VD, Max Planck Innovation GmbH

Dr Aristotelis Nastos

Chef för Life Sciences & Cleantech, NRW. Bank,
Institution of Public Law

Dr Holger Ottleben

Managing Director, Boehringer Ingelheim
(Schweiz) GmbH

Den totala ersättningen för räkenskapsåret 2018 var 90 tusen euro (föregående år: 76 tusen euro).

24

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

Fördelning av vinstmedel
Styrelsen föreslår att moderbolagets årliga överskott överförs i ny räkning.

Dortmund, 12 juli 2019
Dr Holger Eickhoff, VD
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Scienion AG, Dortmund

Förändringar i anläggningstillgångar
(bruttopresentation) under räkenskapsåret 2018

Anskaffnings- och produktionskostnader

Ingående

Valutadifferens

2018-01-01

I. Immateriella anläggningstillgångar

EUR

EUR

313 051,33
Il. Materiella anläggningstillgångar
1. Förbättringsutgifter på annans
fastighet
2. Teknisk utrustning och maskiner
3. Andra materiella
anläggningstillgångar

Utgående
Anskaffning
EUR

78,80

10 676,08

EUR

8 599,50

498 811,53

59 314,32 2 468 189,54

5 149,70

114 303,41

14 786,75 2 043 212,09

13 749,20

613 114,94

13 828,00

Avskrivningar

74 101,07

4 531 336,79

623 791,02 74 101,07 4 855 143,00

Utgående
2017-12-31

EUR

24 750,98

19 935,16

0,00

Bokfört värde

vid avyttringar

EUR EUR

323 806,21

2 020 092,83

Ackumulerade avskrivningar

Årets
2017-12-31 Avskrivningar

0,00

0,00

1 938 545,73

Valutadiff

EUR

0,00

4 291 625,05

2017-01-01

EUR

19 935,16

3 978 573,72

Ingående

2018-12-31

Avyttring

2017-12-31

Euro

Euro

41 719,67

Euro

257 282,29

53,27

16 019,16

0,00

497,00

0,00

16 516,16

3 419,00

3.916,00

1 615 879,87

2 505,13

186 696,90

38 597,67

1 766 484,23

701 705,31

404 212,96

1 492 828,75
3 124 727,78

2 300,24
4 805,37

181 725,26
368 919,16

0,00
38 597,67

1 676 854,25
3 459 854,641

366 357,84
1 071 482,15

445 716,98
853 845,94

3 382 010,07

4 858,64

393 670,14

38 597,67

3 741 941,18

1 113 201,82

909 614,98

0,00

282 086,54

2016-12-31

55 769,04
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