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Anvendt regnskabspraksis

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019
for Q-Interline A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et
retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.
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Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Tølløse, den 26. marts 2020
Direktion

Martin Roithner Henriksen
Bestyrelse

Anders Larsen

Knud Christian Luxhøj

Birgit Vilstrup Olsen

Formand
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Q-Interline A/S
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Q-Interline A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter
årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet
i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
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.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der
udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Den uafhængige revisors revisionspåtegning



Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse
risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere
end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.



Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.



Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om
de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.



Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på
det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.



Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
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Viby Sj., den 26. marts 2020

Grant Thornton
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36

Morten Skovbjerg Kristiansen
statsautoriseret revisor
mne31448
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Selskabsoplysninger

Selskabet

Q-Interline A/S
Stengårdsvej 7
Lunderød
4340 Tølløse

Bestyrelse

CVR-nr.:

19 61 44 09

Stiftet:

1. november 1996

Hjemsted:

Tølløse

Regnskabsår:

1. januar - 31. december

Anders Larsen, Formand
Penneo dokumentnøgle: Q556X-761LK-EGE62-YMDEB-5KX3C-VZ7AV

Knud Christian Luxhøj
Birgit Vilstrup Olsen
Direktion

Martin Roithner Henriksen

Revision

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Søndergade 7
4130 Viby Sj.

Bankforbindelse

Danske Bank, Ahlgade 28, 4300 Holbæk

Modervirksomhed

Stengård Holding ApS

Dattervirksomhed

Q-Interline GmbH, Tyskland
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter
Q-Interline A/S udvikler, producerer og markedsfører nærinfrarød analyseudstyr og –systemer til
produkt-, proces- og kvalitetsoptimering.
Selskabet servicerer på verdensplan kunder i industrisegmenter indenfor fødevarer, foder, mejeri,
landbrug og biobrændsel, mens selskabet herudover på nordisk plan arbejder med kemisk og
farmaceutisk industri, samt de tilhørende forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Produkterne afsættes i Norden og i Tyskland via direkte salg til slutkunder med eget salgspersonale,
mens der internationalt afsættes gennem et netværk af forhandlere.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets bruttofortjeneste udgør 9.163.689 kr. mod 7.153.899 kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat
udgør 888.568 kr. mod 426.950 kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende i forhold til
de talrige udviklingsaktiviteter, der er foregået i løbet af året.
I 2019 blev et EU Horizon 2020 projekt med henblik på kommercialisering af InSight Pro
procesanalyseudstyr afsluttet succesfuldt.
Endvidere er der i regnskabsåret arbejdet videre udvikling af analyseløsninger til flydende
mejeriprodukter med delvis støtte fra markedsmodningsfonden.
I det tyske datterselskab, Q-Interline GmbH, er der i løbet af regnskabsåret foretaget betydelige
investeringer i salg og marketing.
Den forventede udvikling
Der investeres fortsat markant i udviklingsarbejde og salgs- og marketingressourcer i de kommende år,
hvilket forventes at have væsentlig indflydelse på indtjeningen fremover. På trods af de relativt store
investeringerne i de kommende år, forventes positive resultater. Investeringerne i det tyske datterselskab
fortsætter planmæssigt og forventes at kapitalisere sig over de kommende regnskabsår.
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Kundernes analysebehov dækkes fra laboratorie til produktionen gennem Q-Interline A/S's
egenudviklede produkter. Løsningerne omfatter software, hardware, optimerede prøvetagningsløsninger,
fjernovervågning af analyseudstyr, uddannelsesprogrammer og løbende kundesupport.

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Ledelsesberetning

Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Udbruddet af Coronavirus (COVID-19) betyder nye udfordringer og risici for virksomheden. Der er
truffet en række foranstaltninger med henblik på at sikre medarbejdernes helbred og sundhed. I
tilknytning til de helbredsmæssige risici har virusudbruddet betydet usikkerhed og ustabilitet såvel
politisk/samfundsmæssigt som for virksomheden. Nuværende og eventuelle fremtidige politiske og
økonomiske foranstaltninger, som måtte blive sat i værk, vil kunne afstedkomme finansielle risici knyttet
til virksomhedens drift og eventuelt begrænse virksomhedens samhandelsmuligheder.
Virksomhedens nuværende og planlagte aktiviteter giver imidlertid ikke anledning til særlige finansielle
risici, og selskabets likviditetsberedskab forventes at være sikret i tilstrækkeligt omfang.
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Efter regnskabsårets afslutning har selskabet opkøbt IT virksomheden Valipros A/S, som udvikler
software til validering af analyseudstyr.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Q-Interline A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for
en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Generelt om indregning og måling

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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.
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. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.
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, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle
indtægter og omkostninger.
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I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede
regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling,
arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt
årets forskydning i varebeholdninger.
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter.
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne
godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger samt fortjeneste og tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og
kurstab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser
samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat af årets resultat
Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.
Modervirksomheden og de danske tilknyttede virksomheder er omfattet af de danske regler om tvungen
sambeskatning af koncernens danske virksomheder.
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Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet
sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Anvendt regnskabspraksis

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette
underskud (fuld fordeling).

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Udviklingsprojekter, patenter og licenser

Udviklingsomkostninger, der er indregnet i balancen, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afog nedskrivninger.
Efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet afskrives aktiverede udviklingsomkostninger lineært over den
vurderede økonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 2 år.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.
Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet
som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugstiden
på de enkelte bestanddele er forskellig.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og
restværdier:

Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Brugstid
3-5 år
5 år

Restværdi
0-10 %
0-10 %

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.
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Udviklingsomkostninger omfatter blandt andet lønninger og gager samt afskrivninger, der direkte kan
henføres til udviklingsaktiviteter.

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Anvendt regnskabspraksis

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller
tab indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger.
Nedskrivning på anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i
dattervirksomheder og associerede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud
over det som udtrykkes ved afskrivning.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien
opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.
Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når betingelsen for nedskrivningen ikke længere består.
Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke.
Indretning af lejede lokaler
Indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages
lineære afskrivninger baseret på vurdering af aktivets forventede brugstid, der er sat til 5 år.
Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandel i tilknyttet virksomhed
Kapitalandel i tilknyttet virksomhed indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi. Denne opgøres efter modervirksomhedens regnskabspraksis med
fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab samt med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.
Tilknyttet virksomhed med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes uden værdi, og et eventuelt
tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med modervirksomhedens andel af den negative indre
værdi i det omfang, tilgodehavendet vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative
indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det
omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække disse virksomheders underbalance.
Nettoopskrivning af kapitalandel i tilknyttet virksomhed overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytte fra tilknyttet virksomhed, der forventes vedtaget inden godkendelsen af nærværende årsrapport, bindes ikke på opskrivningsreserven. Reserven reguleres med andre egenkapitalbevægelser i
tilknyttet virksomhed.
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Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Anvendt regnskabspraksis

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af tilknyttet virksomhed opgøres som forskellen mellem afståelsessummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver på salgstidspunktet inklusive resterende koncerngoodwill samt forventede omkostninger til salg eller afvikling. Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.
Deposita
Deposita måles til amortiseret kostpris og udgøres af huslejedeposita mv.
Varebeholdninger

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Kostpris for fremstillede færdigvarer og varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer og direkte løn. Låneomkostninger indregnes ikke i kostprisen.
Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af såvel færdiggørelsesomkostninger som omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Nettorealisationsværdien fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, kurans og udvikling i forventet salgspris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde fratrukket
acontofaktureringer og forventede tab.
Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på den enkelte kontrakt.
Når salgsværdien på en kontrakt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien kun til de medgåede
omkostninger eller nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere.
Kontrakter, hvor salgsværdien af det udførte arbejde overstiger acontofaktureringer og forventede tab,
indregnes under tilgodehavender. Kontrakter, hvor acontofaktureringer og forventede tab overstiger
salgsværdien, indregnes under forpligtelser.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
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Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Anvendt regnskabspraksis

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.
Egenkapital
Reserve for udviklingsomkostninger

Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på
grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i
det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.
Efter sambeskatningsreglerne hæfter Q-Interline A/S solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighe
derne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskat
nings-kredsen.
Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af
aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling
af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles
til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil
være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.
Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Reserve for udviklingsomkostninger omfatter indregnede udviklingsomkostninger med fradrag af tilknyttede udskudte skatteforpligtelser. Reserven kan ikke benyttes til udbytte eller dækning af underskud. Reserven reduceres eller opløses, hvis de indregnede udviklingsomkostninger afskrives eller udgår af virksomhedens drift. Dette sker ved overførsel direkte til egenkapitalens frie reserver.

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Anvendt regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter
Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende
år.
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Periodeafgrænsningsposter omfatter ligeledes modtagne tilskud til igangværende projekter.
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2019
kr.

2018
kr.

9.163.689

7.153.899

-6.877.074

-4.752.990

-82.915

-133.542

2.203.700

2.267.367

40.038
-679.698
-242.476

86.832
-1.254.772
-198.137

1.321.564

901.290

-432.996

-474.340

888.568

426.950

Overføres til overført resultat

888.568

426.950

Disponeret i alt

888.568

426.950

Note
Bruttofortjeneste
1

Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle
anlægsaktiver
Driftsresultat

2

Andre finansielle indtægter
Nedskrivning af finansielle aktiver
Øvrige finansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

Forslag til resultatdisponering:
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Balance 31. december
Aktiver
Note

2019
kr.

2018
kr.

3
4

5
6

7
8

Færdiggjorte udviklingsprojekter, herunder patenter og lignende rettigheder, der stammer fra udviklingsprojekter
Udviklingsprojekter under udførelse og forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver

0

13.336

3.656.433

1.125.509

Immaterielle anlægsaktiver i alt

3.656.433

1.138.845

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler

111.511
83.159

152.579
111.670

Materielle anlægsaktiver i alt

194.670

264.249

Kapitalandel i tilknyttet virksomhed
Deposita

0
124.379

0
121.940

Finansielle anlægsaktiver i alt

124.379

121.940

3.975.482

1.525.034

Fremstillede varer og handelsvarer

4.784.614

4.026.662

Varebeholdninger i alt

4.784.614

4.026.662

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Udskudte skatteaktiver
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

6.519.144
259.861
947.351
0
0
114.183

4.872.163
0
512.933
52.872
361.789
268.448

Tilgodehavender i alt

7.840.539

6.068.205

Likvide beholdninger

493.509

165.671

Omsætningsaktiver i alt

13.118.662

10.260.538

Aktiver i alt

17.094.144

11.785.572

Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver
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Anlægsaktiver

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Balance 31. december
Passiver
2019
kr.

2018
kr.

500.000
2.852.018
-11.944

500.000
1.138.842
812.664

3.340.074

2.451.506

Hensættelser til udskudt skat

478.006

241.263

Hensatte forpligtelser i alt

478.006

241.263

256.401
767.805

0
500.000

12 Langfristede gældsforpligtelser i alt

1.024.206

500.000

12 Kortfristet del af langfristet gæld
Gæld til pengeinstitutter
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

767.805
3.955.396
2.831.616
269.898
1.020.516
3.406.627

0
3.122.686
1.815.004
0
619.135
3.035.978

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

12.251.858

8.592.803

Gældsforpligtelser i alt

13.276.064

9.092.803

Passiver i alt

17.094.144

11.785.572

Note
Egenkapital
9 Virksomhedskapital
10 Reserve for udviklingsomkostninger
11 Overført resultat
Egenkapital i alt

Gældsforpligtelser
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
14 Eventualposter
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Hensatte forpligtelser

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Noter
2018
kr.

5.671.709
1.093.845
111.520

3.719.915
939.098
93.977

6.877.074

4.752.990

13

12

242.476

198.137

242.476

198.137

Kostpris 1. januar 2019

1.201.663

1.201.663

Kostpris 31. december 2019

1.201.663

1.201.663

Af- og nedskrivninger 1. januar 2019
Årets afskrivninger

-1.188.327
-13.336

-1.125.843
-62.484

Af- og nedskrivninger 31. december 2019

-1.201.663

-1.188.327

0

13.336

Personaleomkostninger
Lønninger og gager
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

2.

Øvrige finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger

3.

Færdiggjorte udviklingsprojekter, herunder patenter og
lignende rettigheder, der stammer fra udviklingsprojekter

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019
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1.

2019
kr.

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Noter

4.

31/12 2019
kr.

31/12 2018
kr.

Kostpris 1. januar 2019
Tilgang i årets løb

1.125.509
2.530.924

0
1.125.509

Kostpris 31. december 2019

3.656.433

1.125.509

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019

3.656.433

1.125.509

Udviklingsprojekter under udførelse og forudbetalinger for
immaterielle anlægsaktiver

Igangværende udviklingsprojekter omfatter udvikling og test af pivette til brug for analysearbejde.
Omkostninger sammensætter sig i al væsentlighed af interne omkostninger i form af lønninger og
indirekte produktionsomkostninger, som registreres igennem selskabets interne projektmodul.
Der opnået tilskud fra Markedsmodningsfonden til gennemførslen af udviklingsprojektet.
Den regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2019 udgør 3.656 t.kr. Pivetten forventes færdigudviklet i løbet af 2020, hvorefter markedsføring og salg kan påbegyndes.
De nye pivetter forventes at medføre betydelige konkurrencemæssige fordele og dermed en væsentlig stigning i aktivitetsniveau og resultat for selskabet for 2020 og fremover.

5.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris 1. januar 2019
Tilgang i årets løb

569.882
0

536.348
33.534

Kostpris 31. december 2019

569.882

569.882

Af- og nedskrivninger 1. januar 2019
Årets afskrivninger

-417.303
-41.068

-374.756
-42.547

Af- og nedskrivninger 31. december 2019

-458.371

-417.303

111.511

152.579

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019
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Igangværende udviklingsprojekter

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Noter
31/12 2018
kr.

Kostpris 1. januar 2019

142.557

142.557

Kostpris 31. december 2019

142.557

142.557

Af- og nedskrivninger 1. januar 2019
Årets afskrivninger

-30.887
-28.511

-2.376
-28.511

Af- og nedskrivninger 31. december 2019

-59.398

-30.887

83.159

111.670

Kostpris 1. januar 2019

93.249

93.249

Kostpris 31. december 2019

93.249

93.249

Opskrivninger 1. januar 2019
Omregning til valutakurs
Årets resultat før afskrivninger på goodwill

-93.249
0
0

-21.362
195
-72.082

Opskrivninger 31. december 2019

-93.249

-93.249

0

0

Årets resultat

Regnskabsmæssig værdi
hos Q-Interline
A/S

Indretning af lejede lokaler

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019

7.

Kapitalandel i tilknyttet virksomhed

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019
Hovedtallene for virksomheden ifølge den seneste godkendte årsrapport

Egenkapital

Q-Interline GmbH, Tyskland

Ejerandel

kr.

kr.

kr.

100 %

-1.183.070

-1.255.194

0

-1.183.070

-1.255.194

0
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6.

31/12 2019
kr.

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Noter

9.

31/12 2018
kr.

Kostpris 1. januar 2019
Tilgang i årets løb

121.940
2.439

119.549
2.391

Kostpris 31. december 2019

124.379

121.940

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019

124.379

121.940

500.000

500.000

500.000

500.000

1.138.842
1.713.176

75.820
1.063.022

2.852.018

1.138.842

812.664
888.568
-1.713.176

1.448.541
426.950
-1.062.827

-11.944

812.664

Deposita

Virksomhedskapital
Virksomhedskapital 1. januar 2019

10.

Reserve for udviklingsomkostninger
Reserve for udviklingsomkostninger 1. januar 2019
Overført fra Overført resultat

11.

Overført resultat
Overført resultat 1. januar 2019
Årets overførte overskud eller underskud
Overført til reserve for udviklingsomkostninger

12.

Gældsforpligtelser

Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

Gæld i alt
31/12 2019
kr.

Kortfristet
del af langfristet gæld
kr.

Langfristet
gæld
31/12 2019
kr.

Restgæld
efter 5 år
kr.

256.401
1.535.610

0
767.805

256.401
767.805

256.401
0

1.792.011

767.805

1.024.206

256.401
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8.

31/12 2019
kr.

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Noter
13.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, 3.955 t.kr., har selskabet stillet virksomhedspant på
nominelt 5.000 t.kr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi
på balancedagen udgør:
t.kr.
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Materielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver

Eventualposter
Eventualforpligtelser
Leasingforpligtelser:
Ud over finansielle leasingkontrakter har selskabet indgået operationelle leasingkontrakter med en
gennemsnitlig årlig leasingydelse på 8 t.kr. Leasingkontrakterne har en restløbetid på 42 måneder
og en samlet restleasingydelse på 384 t.kr.
Andre eventualforpligtelser:
Der påhviler selskabet et huslejeforpligtelse på t.kr. 166 på statustidspunktet.
Sambeskatning
Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Stengård Holding ApS som administrationsselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.
Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle
forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.
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14.

4.785
6.519
195
3.656
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