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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 for ViroGates 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 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2012.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Birkerød, den 08/04/2013
Direktion

Jakob Ole Knudsen

Bestyrelse

Jørgen Axel Thorball
formand

Jan-Ole Hansen

Jesper Eugen Olsen

Peter Benson

Niels Engelhard

Poul K. Andersson
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til aktionærerne i ViroGates A/S

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for ViroGates A/S for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012, 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 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 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 uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i
årsregnskabet. De valgte handlinger 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 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.
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Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar 2012 - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
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.
København, 08/04/2013

Benny Lynge Sørensen
statsautoriseret revisor
Ernst og Young Godkendt
Revisionspartnerselskab

Darnell Wagnild
statsautoriseret revisor
Ernst og Young Godkendt
Revisionspartnerselskab
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Ledelsesberetning
Præsentation af virksomheden
ViroGates har udviklet en meget effektiv metode til at monitorere menneskers helbred og
sygdomsudvikling. Teknikken indebærer måling af et protein, suPAR (soluble urokinase Plasminogen
Activator Receptor), der er lokaliseret på overfladen af de fleste hvide blodceller. Et øget niveau af suPAR
indikerer således at ens immunsystem er aktiveret og jo højere suPAR niveau jo dårligere er ens prognose,
det vil sige risiko for udvikling af en lang række af inflammatoriske sygdomme. Måling af suPAR er således
til stor nytte når man vurderer patienters sygdomsstatus i forbindelse med de fleste alvorlige sygdomme som
f.eks. sepsis (blodforgiftning), lungebetændelse, hjerte-kar sygdomme, HIV, organsvigt, samt når det ikke
præcist er klarlagt, hvad en patient lider af, og man derfor skal undersøge om patienten skal udredes
yderligere indenfor hospitalssystemet. Ud over dette kan suPAR anvendes som en generel markør for
præsumptivt raske menneskers almene helbredsstatus.
ViroGates har udviklet 3 analyseprodukter, ”suPAR-nostic® Standard" og "suPARnostic® Flex”, som
begge er ELISA baserede produkter og "suPARnostic® Quick Triage". Alle er nemme og
omkostningseffektive værktøjer til måling af patienters suPAR.
suPARnostic® bruges fortsat primært i forskningsmæssig sammenhæng, men selskabet påtænker også at
indtroducere suPAR målinger i klinisk rutineanvendelse og har løbende forhandlinger herom både direkte og
via distributører i udlandet.
Selskabet har i lighed med tidligere år støttet kliniske studier udført af en række forskende læger blandt
andet via selskabets net af distributører. Disse aktiviteter indenfor klinisk forskning er en vigtig strategi for
at sikre udbredelsen af samt ultimativt anerkendelsen af suPAR-markøren i det medicinske samfund.
ViroGates arbejder således på at opnå en større adgang til det rutinediagnostiske marked, såvel som fortsat
at øge salget til forskningsmarkedet. En lang række af de udførte studier har givet anledning til publikationer
i anerkendte lægefaglige tidsskrifter. På nuværende tidspunkt har man målt ca. 130.000 patientprøver, som
har givet anledning til mere end 200 videnskabelige publikationer.
Årets aktiviteter og økonomiske forhold
ViroGates realiserede i 2012 et tab på kr. 7,9 mio. Underskuddet er i overensstemmelse med budget og
senest udmeldte forventninger.
Selskabet realiserede en omsætning på t.kr. 933 for året. Omkostningerne faldt lidt i forhold til 2011 på
grund af afslutning af flere projekter og færdigudvikling af suPARnostic® Quick Triage testen, hvilket
betød at der ikke skulle betales udviklingsomkostninger til selskabets udviklingspartner.
Selskabets største marketingaktivitet var afholdelsen af det tredje suPAR symposium som fandt sted i
København den 27. - 28. februar 2012. Arrangementet var en stor succes med deltagelse af ca. 100
forretningsforbindelser og læger. Symposiet har givet anledning til flere studier ligesom interessen for
suPAR generelt blev væsentligt forøget.
Der er etableret et netværk af vigtige kliniske forskere der antages at have indflydelse på deres fagfæller.
Der er etableret tæt dialog med disse personer som indgår i en diskussion af afklaring for så vidt angår
udvælgelsen af de kliniske applikationer hvor suPARnostic® kan bringe størst værdi. Dette advisory board
består af læger fra Holland, Finland og Tyskland.
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Selskabet investerer aktivt i sin portefølje af patenter og patentansøgninger inden for suPAR-området.
Selskabets patentdækning er geografisk meget bred og dækker de markeder, hvor selskabet forventer at have
sin fremtidige indtjening. I 2012 er selskabets net af distributører udvidet, således at selskabet nu har en
tilstedeværelse i Skandinavien, Finland, England, Irland, Holland, Frankrig, Belgien, Luxembourg, Østrig,
Schweiz, Spanien, Portugal, Italien, Grækenland, Sydafrika, Tyrkiet, Indien, Polen, Tjekkiet, Ungarn samt
en række andre østeuropæiske lande og Nordamerika.
ViroGates har siden stiftelsen haft det afrikanske marked som en høj prioritet. I 2009 indledtes aktiviteter i
samarbejde med Dansk Industri og Danida for nærmere undersøgelse af mulighed for markedsintroduktion i
udvalgte lande. Disse aktiviteter intensiveredes i 2010 med Kenya som omdrejningspunkt og indsatsen
resulterede i en godkendt ansøgning til Danidas Study Phase IPD Program. Projektets formål er at evaluere
en eller flere fremtidige lokale samarbejdspartnere i det kenyanske sundhedssystem. I 2011 initieredes det
kliniske studie i Kenya, hvilket skal bane vej for en dokumentation af at suPAR kan anvendes til at
nedbringe omkostningerne i det kenyanske sundhedsvæsen i forbindelse med behandling af HIV patienter. I
2012 afsluttedes et pilotstudie, hvor data er under evaluering. Studiet skal bane vej for et større prospektivt
studie i Kenya. Herudover har selskabet også fortsat aktiviteter i Guinea Bissau.
ViroGates har ansøgt om forskningsmidler fra en række både private og offentlige fondsmidler. I 2011 blev
opnået tilsagn til et projekt under Det Strategiske Forskningsråd (MUSE). Projektet har til hensigt at udvikle
en ny testplatform for måling af suPAR, men vil herudover tillige give indsigt i forskellige molekylære
forhold vedrørende suPAR. Projektarbejdet er startet i 2012 og de første publikationer fra samarbejdet
ventes i 2013.
ViroGates er fortsat primært ejet af private investorer.
Begivenheder efter balancedagen
Der er fra balancetidspunktet og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af
årsrapporten væsentligt udover en planlagt kapitaludvidelse som vil tilføre selskabet yderligere kapital.
Forventninger til 2013 samt finansiering
ViroGates vil i 2013 fortsat støtte og sælge produkter til forskningsbrug og har store forventninger til, at nye
studier vil demonstrere, at suPARnostic® er de eksisterende, rutinemæssigt anvendte sygdoms og
helbredsmarkører overlegen. Ligeledes forventes de første hospitaler at påbegynde anvendelse af
suPARnostic® produkter til anvendelse i klinisk rutinebrug. Selskabet forventer således, at omsætningen vil
stige betydeligt i forhold til 2012.
Der forventes stadig et underskud for 2013.
Med det planlagte aktivitetsniveau og den forventede kapitaltilførsel jævnfør ovenfor, vil selskabet have
tilstrækkelige midler indtil primo Q4 2013. Selskabet forventer herudover at være i stand til at rejse
yderligere kapital eller tilpasse aktivitetsniveauet, således at der vil være tilstrækkelige midler til at fortsætte
driften i hele 2013.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Selskabet har dog valgt at følge reglerne for regnskabsklasse C og D om indregning af udviklingsprojekter.
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
Koncernregnskab
Der er ikke udarbejdet koncernregnskab, idet koncernen er en lille koncern, jf. årsregnskabsloven § 110.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af
finansielle aktiver og forpligelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder
afskrivninger og nedskrivninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet,
og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant
effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af
eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og
nominelt beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Indtægter ved salg af handelsvarer og færdigvarer indgår i nettoomsætningen på tidspunktet for levering og
risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms,
afgifter og rabatter.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler,
tab på debitorer, ydelser på operationelle leasingkontrakter mv.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger omfatter af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver.
Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen baseret på følgende vurdering af brugstiderne:
Patenter
Færdiggjorte udviklingsprojekter
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Brugstid
10 år
10 år
3-8 år
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Side 10 af 18
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede
kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer og transaktioner i fremmed valuta og amortisering af
realkreditlån.
Skat
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af
udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser.

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Udviklingsprojekter og patentomkostninger
Udviklingsprojekter og patenter måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Udviklingsomkostninger afskrives over 10 år. Patenter afskrives over den resterende patentperiode, dog
maksimalt 10 år.
Immaterielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den
regnskabsmæssige værdi.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver omfatter andre anlæg, driftmateriel og inventar. Materielle anlægsaktiver måles til
kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FIFO-princippet eller til nettorealisationsværdi, hvis
denne er lavere.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Selskabsskat
Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige
indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.
Hensættelse til udskudt skat beregnes med 25 % af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og
skattemæssige værdier bortset fra midlertidige forskelle, som opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver
og forpligtelser, og som hverken påvirker resultat eller den skattepligtige indkomst, samt midlertidige
forskelle på ikke-afskrivningsberettiget goodwill.
Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved
udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udkudte skatteforpligtelser.
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Finansielle gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte
transaktionsomkostninger. Rentebærende gæld måles efterfølgende til amortiseret kostpris opgjort på basis
af den effektive rente på låneoptagelsestidspunktet. Anden gæld måles efterfølgende til amortiseret kostpris
svarende til den nominelle restgæld.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en
finansiel post.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen,
måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for
tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og
omkostninger.
Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.
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Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012
Note
Nettoomsætning ....................................................................................
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer ......................................
Andre eksterne omkostninger ...............................................................

2012
kr.
933.289
-242.854
-4.803.610

2011
kr.
377.513
-180.877
-5.661.845

Bruttofortjeneste/Bruttotab ...............................................................

-4.113.175

-5.465.209

-4.724.472
-330.287

-5.128.903
-308.151

Personaleomkostninger .........................................................................
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....
Resultat af ordinær primær drift ......................................................
Andre finansielle indtægter ...................................................................
Andre finansielle omkostninger ............................................................
Ordinært resultat før skat ..................................................................
Skat af årets resultat ..............................................................................
Årets resultat .......................................................................................

1
2

-9.167.934 -10.902.263
58.050
-64.679

79.297
-53.645

-9.174.563 -10.876.611
1.250.000

0

-7.924.563 -10.876.611

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat ....................................................................................

-7.924.563 -10.876.611

I alt ........................................................................................................

-7.924.563 -10.876.611
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Balance 31. december 2012
Aktiver
Note

2012
kr.
571.802

2011
kr.
838.573

3

571.802

838.573

66.018

111.486

66.018

111.486

Anlægsaktiver i alt .............................................................................

637.820

950.059

Fremstillede varer og handelsvarer ......................................................

535.537

385.545

Varebeholdninger i alt .......................................................................

535.537

385.545

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ........................................
Udskudte skatteaktiver .........................................................................
Tilgodehavende skat ............................................................................
Andre tilgodehavender .........................................................................
Krav på indbetaling af virksomhedskapital .........................................
Periodeafgrænsningsposter ..................................................................

330.684
5.739.181
1.250.000
230.941
0
45.331

58.408
5.739.181
0
393.086
11.683.605
72.742

Tilgodehavender i alt .........................................................................

7.596.137

17.947.022

Likvide beholdninger ...........................................................................

2.357.413

273.534

Omsætningsaktiver i alt ....................................................................

10.489.087

18.606.101

AKTIVER I ALT ...............................................................................

11.126.907

19.556.160

Færdiggjorte udviklingsprojekter .........................................................
Immaterielle anlægsaktiver i alt .......................................................
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ..............................................
Materielle anlægsaktiver i alt ...........................................................
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Balance 31. december 2012
Passiver
Note

2012
2011
kr.
kr.
905.963
905.963
8.000.364 15.924.927

5

8.906.327 16.830.890

Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) ...........
Overført resultat .....................................................................................
Egenkapital i alt ...................................................................................
Gæld til banker .......................................................................................
Leverandører af varer og tjenesteydelser ...............................................
Anden gæld ............................................................................................

264.159
277.362
1.679.059

413.477
658.977
1.652.816

Kortfristede gældsforpligtelser i alt ...................................................

2.220.580

2.725.270

Gældsforpligtelser i alt ........................................................................

2.220.580

2.725.270

PASSIVER I ALT ................................................................................
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Noter
1. Personaleomkostninger

Personaleomkostninger er opgjort således:
Lønninger og gager
Pensionsomkostninger
Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

Gennemsnitligt antal medarbejdere

2012
kr.

2011

4.149.354
289.432
36.922
248.764
4.724.472

4.598.739
306.618
45.939
177.607
5.128.903

6

7

kr.

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

Koncessioner, patenter, licenser, varemærker
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
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2012
kr.

2011

266.771
63.516

242.508
65.643

330.287

308.151

kr.
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3. Immaterielle anlægsaktiver i alt

Færdiggjorte
udviklingsprojekter
kr.
Saldo pr. 1/1 2012

Patenter,
licenser mv.
kr.

I alt
kr.

Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb

2.038.450
0
0

2.437.872 4.476.322
0
0
0
0

Kostpris pr. 31/12 2012

2.038.450

2.437.872 4.476.322

Af- og nedskrivninger
Saldo pr. 1/1 2012
Årets afskrivninger
Af- og nedskrivninger pr. 31/12 2012

2.038.450
0
2.038.450

1.599.298 3.637.748
266.772
266.772
1.866.070 3.904.520

0

Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12 2012

571.802

571.802

4. Materielle anlægsaktiver i alt
Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar
kr.
Kostpris
Saldo pr. 1/1 2012
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb
Kostpris pr. 31/12 2012

251.279
18.048
0
269.327

Af- og nedskrivninger
Saldo pr. 1/1 2012
Årets afskrivninger
Af- og nedskrivninger pr. 31/12 2012

139.793
63.516
203.309
66.018

Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12 2012
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5. Egenkapital i alt
Virksomhedskapital
kr.
905.963

Egenkapital pr. 1/1 2012
Overført i året
Egenkapital pr. 31/12 2012

905.963

Aktiekapitalen kr. 905.963 sammensættes således:
905.963 A aktier a kr. 1

Aktiekapitalen har udviklet sig således de seneste 5 år:
2012
kr.
Pr. 1/1
Kapitalforhøjelse
Pr. 31/12

2011
kr.

Overført
resultat
kr.
15.924.927
-7.924.563
8.000.364

Ialt
kr.
16.830.890
-7.924.563
8.906.327

31/12 2012
kr.

31/12 2011

905.963
905.963

905.963
905.963

2010
kr.

kr.

2009
kr.

2008
kr.

905.963

815.722
90.241

759.179 756.128 677.802
56.543
3.051 78.326

905.963

905.963

815.722 759.179 756.128

6. Oplysning om eventualaktiver
Selskabet har et ikke aktiveret skatteaktiv på kr. 7.765.949.

7. Oplysning om eventualforpligtelser

Huslejeforpligtelse vedrørende lejemål
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31/12-2012
kr.

31/12-2011

653.403

69.642

kr.
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8. Oplysning om ejerskab
Nærtstående parter
Nærtstående parter med bestemmende indflydelse omfatter nedenfor oplistede selskaber som
følge af deres aktiebesiddelser:
JEO Holding ApS
Peberholm Partners OÜ
The Way Forward ApS
SAPS Invest ApS
N. P. Louis Hansen ApS.
Aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalen eller 5% af stemmerne
JEO Holding ApS, Vedbendvej 14, 2900 Hellerup
Peberholm Partners OÜ, Mustamäe tee 44 Tallinn, 10621, Estland
The Way Forward ApS, Brovejen 1, 5700 Svendborg
SAPS Invest ApS, Bjellekjærvej 16, 3670 Veksø Sjælland
N. P. Louis Hansen ApS, Gl. Strandvej 22A, 2990 Nivå
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