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Ledningens uttalande
Ledningen har idag behandlat och godkänt årsredovisningen för räkenskapsåret 30 oktober, 2018 – 31 december
2019 för Qlife ApS.
Årsredovisningen presenteras i enlighet med den danska årsredovisningslagen.
Enligt vår uppfattning ger bokslutet en rättvisande bild av företagets tillgångar, skulder och finansiella ställning den
31 december 2019 och resultaten av företagets aktiviteter för räkenskapsåret 30 oktober 2018–31 december 2019.
Förvaltningsberättelsen ger enligt vår uppfattning en rättvisande bild av de frågor som den behandlar.
Årsredovisningen läggs fram för godkännande på årsstämman.

Ballerup den 6 januari 2020
Ledning

Thomas Warthoe
Verkställande direktör
Styrelse

Mette Gross
Ordförande

John Erik Moll Andersson
Medlem
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Den oberoende revisorns revisionsberättelse
Till aktieägarna i Qlife ApS
Uttalande
Vi har granskat bokslutet för Qlife ApS för räkenskapsåret 30 oktober 2018 – 31 december 2019, vilket omfattar
redovisningsprinciper, resultat- och balansräkning samt noter. Bokslutet har upprättats i enlighet med (den danska)
årsredovisningslagen.
Enligt vår uppfattning ger bokslutet en rättvisande bild av företagets tillgångar, skulder och finansiella ställning den
31 december 2019 och resultaten av företagets aktiviteter för räkenskapsåret 30 oktober 2018 – 31 december 2019
i enlighet med (den danska) årsredovisningslagen.
Grund för uttalande
Revisionen har utförts i enlighet med internationella redovisningsstandarder och enligt de krav som är tillämpliga i
Danmark. Vårt ansvar enligt dessa standarder och krav beskrivs i revisionsberättelsen i avsnittet ”Revisorns ansvar
för bokslutsgranskning”. I enlighet med internationella etiska regler för revisorer (IESBA:s etiska regler) är vi
oberoende av företaget och följer de ytterligare krav som gäller i Danmark. Vi har även uppfyllt övriga etiska
skyldigheter enligt dessa regler och krav. Vi anser att vi har inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
till stöd för vårt uttalande.
Ledningens ansvar för bokslutet
Ledningen har ansvar för upprättandet av ett bokslut som ger en rättvisande bild i enlighet med
årsredovisningslagen. Ledningen ansvarar också för den interna kontroll som ledningen anser vara nödvändig för
att upprätta ett bokslut utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller fel.
Vid upprättandet av bokslutet ansvarar ledningen för att bedöma företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet;
och att i relevanta fall ge information om olika aspekter av den löpande verksamheten, samt att upprätta de
finansiella rapporterna grundat på redovisningsprincipen om fortsatt verksamhet, om inte ledningen har för avsikt
att antingen avveckla företaget, upphöra med verksamheten eller inte har något annat genomförbart alternativ.
Revisorns ansvar för granskningen av bokslutet
Vårt mål är att uppnå rimlig säkerhet om att de finansiella rapporterna i sin helhet är fria från väsentliga
felaktigheter, vare sig det handlar om oegentligheter eller fel, och att utfärda en revisionsberättelse med ett
uttalande. Rimlig säkerhet är en hög säkerhetsnivå, men är inte en garanti för att en revision, som utförts i enlighet
med internationella revisionsstandarder och ytterligare krav tillämpliga i Danmark, i alla händelser kommer att
upptäcka väsentliga felaktigheter när sådana förekommer. Felaktig information kan uppstå som en följd av
oegentligheter eller fel, och kan anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka
de ekonomiska beslut som användare fattar med de finansiella rapporterna som grund.
Som ett led i revisionen som utförts i enlighet med internationella revisionsstandarder och enligt ytterligare krav som
är tillämpliga i Danmark, gör vi professionella bedömningar och bibehåller yrkesmässig skepticism under revisionen.
Dessutom:
* Identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna, på grund av
oegentligheter eller fel, utformar och utför vi granskningsåtgärder som svar på dessa risker och inhämtar
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga till stöd för vårt uttalande. Risken för att inte
upptäcka väsentligt felaktig information som orsakas av oegentligheter är högre än vid felaktig
information som orsakas av fel, eftersom oegentligheter kan omfatta konspirationer, förfalskning av
dokument, avsiktliga utelämnanden, vilseledande eller åsidosättande av den interna kontrollen.
* Vi skaffar oss en förståelse för den interna kontrollen med relevans för revisionen för att kunna utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss
om effektiviteten för företagets interna kontroll.
* Vi tar ställning till om de redovisningsprinciper som tillämpas av företagsledningen är lämpliga
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och om de uppskattningar och bedömningar samt relaterad information som upprättats av
företagsledningen är rimliga.
* Vi gör ett uttalande om företagsledningens upprättande av bokslutet som bygger på redovisningsprincipen
att fortsatt verksamhet är lämplig och om det, med stöd av de revisionsbevis som inhämtas, finns väsentlig
osäkerhet relaterad till händelser eller förhållanden som kan skapa betydande tvivel om företagets förmåga
att fortsätta sin verksamhet. Om vår slutsats är att det finns en väsentlig osäkerhet, måste vi i vår
revisionsberättelse uppmärksamma om dessa uppgifter i de finansiella rapporterna, eller om sådana
uppgifter inte är tillräckliga, ändra vårt uttalande. Våra slutsatser är baserade på de revisionsbevis som
inhämtats vid tidpunkten för vår revisionsberättelse. Framtida händelser eller omständigheter kan dock leda
till att företaget inte längre kan fortsätta sin verksamhet.
* Vi tar ställning till den samlade presentationen, strukturen och innehållet i de finansiella rapporterna,
inklusive noterna, och om de finansiella rapporterna speglar de underliggande transaktioner och händelser
på ett sådant sätt att de ger en rättvisande bild.
Vi kommunicerar med den högsta ledningen om bland annat den planerade omfattningen och tidpunkten för
revisionen samt betydande granskningsmässiga observationer, inklusive eventuella väsentliga brister i den interna
kontrollen som vi upptäcker under revisionen.
Uttalande om förvaltningsberättelsen
Ledningen ansvarar för förvaltningsberättelsen.
I vårt uttalande om årsredovisningen ingår inte förvaltningsberättelsen, vi gör inga uttalanden som bestyrker
förvaltningsberättelsen.
I samband med granskningen av bokslutet är det vårt ansvar att läsa förvaltningsberättelsen och i samband med
detta överväga om förvaltningsberättelsen är oförenlig med de finansiella rapporterna, eller det vi tagit del av under
revisionen, eller om den på något annat sätt tycks innehålla väsentliga felaktigheter.
Vårt ansvar är också att överväga om förvaltningsberättelsen innehåller den information som krävs i enlighet med
årsredovisningslagen.
Baserat på det arbete som utförts, uppfattar vi att förvaltningsberättelsen är förenlig med bokslutet och upprättats i
enlighet med kraven för årsredovisningslagen. Vi har inte hittat några väsentliga fel i förvaltningsberättelsen.

Köpenhamn, den 6 januari 2020
KRESTON CM
Auktoriserat revisionsbolag
Organisationsnummer: 39463113

Jacob Hjort
Auktoriserad revisor
mne33750
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Förvaltningsberättelse
Företagets huvudsakliga verksamhet
Qlife ApS (Qlife) har utvecklat en diagnostisk plattform i form av ett universellt instrument med tillhörande
engångskapslar för att testa en specifik sjukdom eller bevaka tillstånd inom ett specifikt hälsoområde.
Systemet Qlife kommer efter godkännande att marknadsföras under Egoo.Health som ett personligt
hälsoövervakningsverktyg för användning i hemmet, antingen efter läkares rekommendationer eller direkt till den
enskilde användaren.
Qlife har under räkenskapsperioden blivit färdiga med instrumentet samt flera biomarkörer. Den första av dessa
hälsomarkörer förväntas bli CE-märkt i januari 2020.
Qlife har upprättat certifierade produktionsanläggningar för både instrument och kapslar, vilket möjliggör
marknadsföring av produkterna och leverans inom kort. Produktionsanläggningarna kommer att byggas ut under det
kommande året.
Qlife har under 2019 i ett utvecklingsprojekt i samarbete med läkare på Herlev Hospital, levererat instrument samt
kapslar för fortlöpande övervakning av två specifika biomarkörer hos njurcancerpatienter i deras hem.
Qlife arbetar även projektinriktat med andra sjukhus i Danmark och i Nederländerna. De dataunderlag som där
uppnås kommer utgöra en del av Qlifes validering för de produkter som avses för CE-märkning.
Qlifes utveckling har möjliggjorts genom finansiering i form av kapitaltillskott från både institutionella och privata
investerare i Danmark och utomlands. Upprepade kapitaltillskott har stöttat Qlifes utveckling och drift, och
kommer att innebära en betydande produkt- och marknadspotential inför de närmaste åren.
Qlife har under hösten 2019 tagit fram ett preliminärt prospekt för ansökan om notering på Nasdaq First North
Stockholm. Det slutliga prospektet förväntas ges ut i mitten av januari 2020 och första börsnoteringsdag är planerad
till den 2 mars 2020.
Qlife förväntar sig därmed ett kapitaltillskott i storleksordningen 40 miljoner DKK. Intäkterna kommer att
användas till utbyggnad av produktionsanläggningar, expandering av företagets produktsortiment genom
utvecklandet av nya biomarkörer, upprättande av säljorganisation och distributionskanaler med inriktning på
sjukhus/klinik och även direkt till användaren.
Qlifes ledning och investerare ser en markant expansiv potential baserad på de många produktapplikationer i
pipelinen och de minskade tillverkningskostnaderna som planerats för produkterna.
Qlifes ledning ser mycket tillfredsställande på den föregående perioden. Företaget nådde periodens uppsatta mål
utan väsentliga förseningar tack vare stödet från medarbetare, investerare och samarbetspartner.
Utvecklingen av aktiviteter och ekonomiska förhållanden
Bolagets resultaträkning för räkenskapsåret 30 oktober 2018 – 31 december 2019 visar ett resultat på
-8 617 817 kr och balansräkningen den 31 december 2019 visar en balansomslutning på 17 507 972 kr och ett eget
kapital på 7 732 519 kr.
Händelser efter räkenskapsårets slut
Efter räkenskapsårets slut har inga händelser med väsentlig inverkan på företagets finansiella ställning inträffat.
Qlifes ledning vill avslutningsvis uttrycka sin tacksamhet för och sin önskan om ett fortsatt gott samarbete till
medarbetare, investerare, rådgivare och samarbetspartner i Danmark och utomlands.
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Allmänt
Årsredovisningen för Qlife ApS 2018/19 är upprättad i enlighet med de bestämmelser från den danska
årsredovisningslagen som gäller för företag i rapporteringsklassen B.
Eftersom räkenskapsåret 2018/19 är företagets första räkenskapsår, är bokslut med tillhörande noter uppställda
utan några jämförelsetal för föregående år.
Redovisningsvaluta
Årsredovisningen redovisas i danska kronor.

Allmänt
Allmänt om redovisning och värdering
Bokslutet upprättas enligt anskaffningsvärdemetoden.
Intäkterna redovisas i resultaträkningen när de tjänas in, och värdejusteringar av finansiella tillgångar och skulder
redovisas värderade till verkligt värde eller upplupet anskaffningsvärde. Vidare redovisas i resultatet alla kostnader
för det uppnådda årsresultatet, inklusive avskrivningar, nedskrivningar, avsättningar och återföringar på grund av
förändrade uppskattningar och bedömningar av belopp som tidigare redovisats i resultaträkningen.
Tillgångar redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla
företaget och att tillgången kan värderas på ett tillförlitligt sätt.
Skulder redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att bortfalla för
företaget och skulden kan värderas på ett tillförlitligt sätt.
Vid första redovisningen värderas tillgångar och skulder till anskaffningsvärde. Därefter värderas tillgångar och
skulder så som beskrivet för varje enskild redovisningspost nedan.
Vissa finansiella tillgångar och skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde, vilket innebär att en konstant
effektiv ränta redovisas över löptiden. Upplupet anskaffningsvärde beräknas som den ursprungliga kostnaden med
avdrag för amorteringar och plus/minus den ackumulerade avskrivningen från skillnaden mellan kostnaden och det
nominella beloppet. På detta sätt fördelas kursförluster och vinster över löptiden.
Vid redovisning och värdering beaktas vinster, förluster och risker som uppstår innan årsredovisningen
presenteras och som bevis för balansdagens rådande förhållanden.

Resultaträkning
Nettoomsättning
Nettoomsättningen redovisas i resultaträkningen om leverans och överföring av risk till köparen har skett före årets
utgång och om intäkten kan fastställas tillförlitligt och förväntas mottas. Nettoomsättningen redovisas exklusive
moms, skatter och rabatter i samband med försäljningen.
Arbete utfört för egen räkning och upptaget under tillgångar
Arbete utfört för egen räkning och upptaget under tillgångar, omfattar forsknings- och utvecklingskostnader, löner
och andra interna kostnader under året, och ingår i kostnaden för egentillverkade immateriella
anläggningstillgångar.
Övriga externa kostnader
Övriga externa kostnader omfattar kostnader för produktion, distribution, försäljning, administration, lokaler,
osäkra fordringar, operativa leasingkostnader m.fl.
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Personalkostnader
Personalkostnaderna omfattar löner och övriga lönerelaterade kostnader, inklusive sjukpenning till verksamhetens
anställda med avdrag för löneersättning från staten.
Andra personalkostnader redovisas under övriga externa kostnader.
Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar
Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar utgår från en fortlöpande värdering av
tillgångarnas nyttjandeperiod i verksamheten. Anläggningstillgångar skrivs av linjärt och baseras på
anskaffningsvärde, enligt följande nyttjandeperiodsvärdering och restvärden:
Nyttjand
eperiod
5 år
2-5 år

Slutförda utvecklingsprojekt
Annan utrustning, driftsmaterial och inventarier

Restvärde
0%
0%

Vinst eller förlust vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar tas upp som skillnaden mellan
försäljningspriset efter avdrag för försäljningskostnader och det redovisade värdet vid tidpunkten för försäljningen,
och redovisas i övriga rörelseintäkter eller -kostnader.
Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter och kostnader redovisas i resultaträkningen med de belopp som hänför sig till räkenskapsåret.
Finansiella poster omfattar ränteintäkter och -kostnader, finansieringskostnader för finansiell leasing, realiserade
och orealiserade kursvinster och -förluster på värdepapper, skulder och transaktioner i utländsk valuta, amortering
av inteckningslån samt tilläggsavgifter och återbetalningar av förbetald skatt m.fl.
Skatt på årets resultat
Skatt på årets resultat omfattar aktuell skatt på årets förväntade skattepliktiga inkomster och förändringar i
uppskjuten skatt med avdrag för den del av årets skatt som avser förändringar i eget kapital. Aktuell och
uppskjuten skatt avseende förändringar i eget kapital redovisas direkt i eget kapital.

Balansräkning
Immateriella anläggningstillgångar
Utvecklingsprojekt som är tydligt definierade och identifierbara, där teknisk nyttjandegrad, tillräckliga resurser och
en potentiell framtida marknad eller möjlighet till utveckling inom företaget kan påvisas och där avsikten är att
producera, marknadsföra eller använda produkten eller processen, redovisas som immateriella
anläggningstillgångar, om det finns tillräcklig säkerhet för att värdet av framtida intäkter kan täcka produktions-,
försäljnings- och administrationskostnader samt de totala utvecklingskostnaderna.
Belopp som motsvarar det som användes under året avsätts i ”Reserv för utvecklingskostnader” under eget kapital.
Övriga utvecklingskostnader redovisas i resultaträkningen när de uppstår.
Utvecklingskostnaderna omfattar kostnader, inklusive löner samt arvoden som direkt eller indirekt kan hänföras till
företagets utvecklingsverksamhet och som uppfyller redovisningskriterierna.
Balanserade utvecklingskostnader värderas vid första redovisning till anskaffningsvärde och därefter till
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar eller återvinningsvärdet, om detta är lägre.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas vid första redovisning till anskaffningsvärde och därefter till
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
Avskrivningsunderlaget fastställs med hänsyn till tillgångens restvärde vid slutet av nyttjandeperioden och reduceras
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med eventuella nedskrivningar. Avskrivningsperiod och restvärde fastställs vid anskaffningstidpunkten. När
restvärdet överstiger tillgångens redovisade värde upphör avskrivningen.
Vid ändring av avskrivningsperioden eller restvärdet redovisas avskrivningars effekt framåtriktat som en förändring i
uppskattningar och bedömningar.
Anskaffningsvärdet omfattar anskaffningspris samt kostnader direkt hänförbara till förvärvet och till den tidpunkt då
tillgången är färdig att nyttjas. För egentillverkade tillgångar omfattar anskaffningsvärdet kostnader för material,
komponenter, underleverantörer, direkta löner och indirekta tillverkningskostnader.
Anskaffningsvärdet för en samlad tillgång är uppdelat i separata komponenter som skrivs av var för sig om
nyttjandeperioden för de enskilda komponenterna skiljer sig åt.
Insättningar
Insättningar värderas till anskaffningsvärde.
Varulager
Varulager värderas till anskaffningsvärde enligt FIFO-metoden. I de fall där anskaffningsvärdet är högre än
nettoförsäljningsvärdet, görs en nedskrivning till det lägre värdet.
Nettoförsäljningsvärdet för varulager beräknas efter försäljningspris med avdrag för kostnader för färdigställande
samt kostnader för genomförande av försäljningen. Värdet bestäms i förhållande till lagrets säljbarhet, inkurans och
förväntad utveckling av försäljningspriset.
Fordringar
Fordringar värderas till upplupet anskaffningsvärde, vilket vanligtvis motsvarar det nominella värdet. Värdet
minskas genom nedskrivningar för osäkra fordringar.
Nedskrivningar beräknas efter enskild bedömning av varje fordran.
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, tillgångssidan
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter på tillgångssidan omfattar kostnader från kommande räkenskapsår.
Likvida medel
I likvida medel ingår kassa och kortfristiga värdepapper som lätt kan omsättas till kontanter och som utsätts för en
obetydlig risk i fråga om värdeförändringar.
Eget kapital
Eget kapital omfattar rörelsekapital och en rad andra eget kapitalposter, som kan vara lagstadgade eller finnas med
i stadgarna.
Aktuella skatteskulder
Aktuella skatteskulder och aktuella skattefordringar redovisas i balansräkningen som beräknad skatt på årets
förväntade beskattningsbara inkomst, justerat för skatt på tidigare års skattepliktiga inkomster och förbetald skatt.
Skuldförpliktelser
Finansiella skulder redovisas vid upplåning till mottagna intäkter med avdrag för transaktionskostnader. I
efterföljande perioder värderas finansiella skulder till upplupet anskaffningsvärde motsvarande det kapitaliserade
värdet med hjälp av effektivräntan, så att skillnaden mellan intäkterna och det nominella värdet redovisas i
resultaträkningen under låneperioden.
Ett inteckningslån värderas således till upplupet anskaffningsvärde, där kontantlån motsvarar den utestående
skulden. För obligationslån motsvarar upplupet anskaffningsvärde en utestående skuld som redovisas som lånets
underliggande kontantvärde vid
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tidpunkten för utlåningen, justerat med en avskrivning, som sker under avskrivningstiden, av lånets värdejustering
vid tidpunkten för utlåningen.
Övriga skulder som omfattar insättningar, skulder till leverantörer och andra skulder, värderas till upplupet
anskaffningsvärde, vilket vanligtvis motsvarar det nominella värdet.
Övriga skulder
Övriga skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde, vilket vanligtvis motsvarar det nominella värdet.
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, skuldsidan
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter på skuldsidan utgörs av mottagna och utbetalda bidrag till
utvecklingskostnader som redovisas i det kommande räkenskapsåret i takt med avskrivningen av
utvecklingskostnader.
Eventualtillgångar och -skulder
Eventualtillgångar och -skulder redovisas inte i balansräkningen, men anges i noterna.
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Resultaträkning

Not

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Utvecklingskostnader
Övriga externa kostnader
Bruttoresultat

2018/19
kr.

500 034
8 336 358
-5 279 142
-2 629 728
927 522

Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Rörelseresultat

1

Finansiella kostnader
Resultat före skatt

2

Skatt på årets
resultat
Årets resultat

-8 781 138
-161 666
-8 015 282
-602 535
-8 617 817
0
-8 617 817

Förslag till vinstdisposition
Balanserade vinstmedel
Vinstdisposition

-8 617 817
-8 617 817

- 12 -

Qlife ApS

Balansomslutning 31 december 2019
2019
kr.

Not
Tillgångar

Pågående utvecklingsprojekt
Immateriella anläggningstillgångar

3

12 099 122
12 099 122

Annan utrustning, driftsmaterial och inventarier
Materiella anläggningstillgångar

4

749 192
749 192

Insättningar
Finansiella anläggningstillgångar

255 036
255 036

Anläggningstillgångar

13 103 350

Råvaror och hjälpmaterial
Varulager

1 629 782
1 629 782

Övriga fordringar

292 701

Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
Fordringar

145 248
437 949

Likvida medel

2 336 891

Omsättningstillgångar

4 404 622

Tillgångar

17 507 972
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Balansomslutning 31 december 2019

2019
kr.

Not
Eget kapital
och skulder

Aktiekapital
Överkurs vid emission
Reserv för utvecklingskostnader
Balanserade vinstmedel
Eget kapital

85 921
16 264 415
9 437 315
-18 055 132
7 732 519

Övriga skulder till andra kreditinstitut
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Långfristiga skulder

5

3 000 000
1 223 964
4 223 964

Förskottsbetalningar från kunder
Leverantörsskuld
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder, inklusive skatter och sociala
avgifter
Kortfristiga skulder

444 765
1 515 880
2 557 446
1 033 398
5 551 489

Skuldförpliktelser

9 775 453

Eget kapital och skulder

17 507 972

Eventualtillgångar
Eventualskulder
Säkerheter och inteckningar
Skulder avseende hyres- eller
leasingkontrakt som inte redovisas i balansräkningen

6
7
8
9
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Redogörelse för förändringar i eget kapital

Aktiekapital

Överkurs vid
emission

Reserv för

Balanserade

utvecklings

vinstmedel

kostnader

Total

Eget kapital 30 oktober 2018

50 000

0

0

0

50 000

Kapitalökning
Kostnader för
kapitalökning
Eget kapital överfört till
reserver

35 921

18 118 403

0

0

18 154 324

0

-1 853 988

0

0

-1 853 988

0

0

9 437 315

-9 437 315

0

0

0

0

-8 617 817

-8 617 817

85 921

16 264 415

9 437 315

-18 055 132

7 732 519

Årets resultat
Eget kapital 31 december
2019

Aktiekapitalet har utvecklats enligt följande:
2018/19
Saldo vid bildande
50 000
Årets tillgång
35 921
Saldo vid årets slut
85 921
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Noter

2018/19

1. Personalkostnader
Löner
Övriga kostnader för sociala avgifter

8 724 573
56 565
8 781 138

Genomsnittligt antal anställda

10

2. Finansiella kostnader
Finansiella kostnader som härrör anknutna företag
Övriga finansiella kostnader

260 371
342 164
602 535

3. Pågående utvecklingsprojekt
Tillgång i förbindelse med köp av inkråm
Tillgång under årets lopp, inklusive förbättringar
Anskaffningsvärde vid årets slut

3 762 764
8 336 358
12 099 122

Redovisat värde vid årets slut

12 099 122

Företaget har under 2018/19 utvecklat och vidareutvecklat produkter inom hemdiagnostisk utrustning.

4. Annan utrustning, driftsmaterial och
inventarier

910 858
910 858

Tillgång under årets lopp, inklusive förbättringar
Anskaffningsvärde vid årets slut

Årets avskrivningar
Av- och nedskrivningar vid årets slut

-161 666
-161 666

Redovisat värde vid årets slut

749 192

5. Långfristiga skulder
Löptid
efter 1 år
3 000 000
1 223 964
4 223 964

Övriga skulder till andra kreditinstitut
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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Löptid
inom 1 år
0
0
0

Löptid
efter 5 år
433 198
0
433 198

Qlife ApS

Noter

2018/19

6. Eventualtillgångar
Företaget har en uppskjuten skattefordran om 1 645 tkr. Denna skattefordran har uppstått främst på grund av årets
underskott. 1 834 tkr begärs i återbetalning via skattekreditsystem.

7. Eventualskulder
Ett avtal har ingåtts om leverans av apparater och kapslar med tillhörande App och programvara till Hovedstadens
Sygehusfællesskab.
Vid eventuella förseningar kan straffavgifter åläggas enligt Region Hovedstadens sedvanliga bestämmelser.
En driftsavtalsperiod har ingåtts med Region Hovedstadens på 36 månader räknat från godkänd leveranstidpunkt.
Hyresavtal har ingåtts som kan sägas upp med tre månaders varsel.

8. Säkerheter och inteckningar
Som säkerhet för skuld till tillväxtfonden på 3 000 tkr, har företaget ställt ut en rörlig garanti med ett nominellt
belopp på 3 000 tkr. Företagets rörliga garanti omfattar följande tillgångar, vars bokförda värde på balansdagen är:
Utvecklingskostnader 12 099 tkr
Annan utrustning, driftsmaterial och inventarier
749 tkr Varulager 1 629 tkr

9. Skyldigheter enligt hyres- eller leasingkontrakt som inte redovisas i balansräkningen
Bolaget har ingått operationella hyres- och leasingavtal för följande belopp:
Återstående löptid på 32 månader med en genomsnittlig betalning på 5,5 tkr per månad och totalt. 177 tkr.
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