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Ledelsespåtegning

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 2011.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i foreningens
aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af foreningens finansielle stilling samt en beskrivelse af de
væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som foreningen står over for.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 14. marts 2012

Direktion

Stig Jørgensen

Bestyrelse

Bo Arthur Ahrén
formand

Mikael Ørum
næstformand

Sven Frøkjær

Christina Glad Jannik Hilsted Carl Mikael Stamming

Jens Kristian Gøtrik Eva Engquist Daniel Spasic

Per Lindberg Bennetsen Kim Høgh Ulla Margrethe Wewer

Peter Kurzhalts Niels Axel Nielsen Klaus Peter Bøgesø

Tore Duvold Ursula Hultkvist Bengtsson



Den uafhængige revisors erklæringer

Til medlemmerne i Medicon Valley Alliance F.m.b.a.

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Medicon Valley Alliance F.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar - 31.

december 2011, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis.

Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-

stemmelse 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 revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici

for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovur-

deringen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregn-

skab, 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,

og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af 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.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og

finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1.

januar - 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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Den uafhængige revisors erklæringer

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere

handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattel-

se, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Hellerup, den 14. marts 2012

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Torben Jensen

statsautoriseret revisor
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Foreningsoplysninger

Foreningen Medicon Valley Alliance F.m.b.a.

Arne Jacobsens Allé 15, 2

2300 København S

Telefon: 70 20 15 03

Telefax: 35 32 41 59

E-mail: mva@mva.org

Hjemmeside: www.mva.org
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Direktion Stig Jørgensen
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Pengeinstitut Danske Bank A/S
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Beretning

Markedsoverblik

Igen i 2011 har Medicon Valley Alliance (MVA) været aktiv i den offentlige debat i både Danmark og
Sverige. MVA offentliggjorde i januar den årlige analyse af finansieringssituationen for bioteksektoren i
regionen. Analysen, som er den eneste, der foretages i regionen på basis af frisk information fra 98% af alle
venturebaserede biotech selskaber, gav anledning til en dialog med nationale politikere i Danmark og
regionale i Sverige omkring forbedringer af rammebetingelserne for mindre vækstfirmaer. Specielt i
Danmark har disse analyser givet anledning til, at MVA har fået en adgang til politiske beslutningsfora på
ministerniveau under den forrige regering. MVA deltog i udarbejdelsen af den daværende regerings 23
punkter til sund vækst i Danmark.

Finansanalysen blev senere på året fulgt op af en stor interviewundersøgelse blandt verdens 30. største
venturefonde med fokus på life science. Denne analyses resultater, som viste en overraskende lav
kendskabsgrad til regionen Medicon Valley og dens selskaber, blev refereret og kommenteret i både danske
og svenske aviser. 

MVA har i 2011 ydet en stor indsats for, at ovennævnte analyser også skulle have en indflydelse på den
nationale debat i Sverige. Det har vist sig noget vanskelligere at skabe interesse i de nationale svenske
medier for implikationerne af disse analyser også på svensk life science. De regionale medier i Skåne har
dog vist en større interesse i at formidle debatten.

MVA tog i begyndelsen af året et nyt vigtigt strategisk initiativ for regionens life science – det såkaldte
Beacon initiativ. I dette skal der i årene fremover arbejdes med at forbedre regionens internationale
attraktivitet. Denne attraktivitet har to dimensioner. I det ene er opgaven at skabe regionale forsknings - og
forretningsmiljøer i en høj international klasse, som kan tiltrække indenlandsk og udenlandsk talent til
uddannelses – og forskningsmiljøerne i regionen. Herved skabes forudsætningen for, at de store
forskningsbaserede virksomheder i Medicon Valley – som udgør hele rygraden i regionen – også i de
kommende år kan rekruttere arbejdskraft af den fornødne kvalitet til, at selskaberne vil bevare signifikante
dele af deres aktivitet i Danmark/Sverige. 

I den anden dimension bliver det i en stadig mere globaliseret verden nødvendigt at koncentrere regionens
forskningsressourcer omkring allerede etablerede styrkepositioner. Ved at fokusere indsatsen og
ressourcerne bliver regionen mere international konkurrencedygtig. Den internationale markedsføring
bliver mere effektiv til at opnå sit mål om at kunne tiltrække udenlandske investeringer og talent til
Medicon Valley.

Initiativet blev søsat i marts med deltagelse af en række af regionens vigtigste beslutningstagere herunder
den daværende danske Indenrigs – og Sundhedsminister. Beacon initiativet blev senere fulgt op af en
indsendelse af en større ansøgning i samarbejde med Invest in Skåne om InterReg IV midler. 

Som et helt konkret eksempel på tankegangen bag Beacon initiativet, har MVA i 2011 ledet et regionalt
initiativ om at samle de vigtigste kompetencer indenfor Drug Delivery i et fysisk center. En række vigtige
aktører som de farmaceutiske selskaber inklusiv Astra-Zeneca i Gøteborg, universiteterne og enkelte
mindre selskaber har bevilget et større beløb til, at MVA kan igangsætte en formel ansøgningsproces til de
store forskningsfonde i Medicon Valley om finansiel støtte til at skabe et center i verdensklasse. Dette
arbejde forventes afsluttet i 2012.
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Beretning

I december modtog MVA besked om, at en bevilling på i alt DKK 12 mio var besluttet, således at det
samlede Beacon projekt kunne gennemføres over de kommende tre år.

Cirka halvdelen af MVA’s ressourcer blev også i 2011 anvendt på Life Science Ambassador Programme
(LSAP). 

I Japan/Korea gennemførte Thomas Jonsson en række projekter, hvor selskaber fra Medicon Valley havde
rekvireret og betalt for hans assistance. Succesen i Japan/Korea for dette program er dokumenteret ved
positiv feed back fra brugere af programmet. I 2011 lykkedes det at indhente betaling for så mange opgaver,
at omsætningen herfra dækker næsten 90 % af ambassadørens samlede omkostninger.

I Vancouver derimod stod resultaterne ikke mål med forventningerne, selv om der i 2011 blev underskrevet
to samarbejdsaftaler mellem på den ene side Københavns Universitet og University of British Columbia og
Copenhagen Business School og Sauder School of Business. I juni blev det besluttet i programmets
styregruppe på basis af de skuffende resultater at afvikle engagementet i Vancouver helt inden udgangen af
2011. Samtidigt besluttede MVA’s partner i Vancouver Life Science British Columbia at afskedige deres
ambassadører i Medicon Valley med udgangen af året.

Torsten Jepsen, som har været ansat i MVA i 3 år, blev i maj udsendt til Boston som MVA’s ambassadør
der. Torsten Jepsen har på meget kort tid etableret et godt netværk til nogle af de allervigtigste aktører i
Boston både på den akademiske og mere forretningsorienterede del. Det er lykkedes at etablere et
forskningsprojekt, som det danske Videnskabsministerium har støttet med 2,5 mio DKK, sammen med
CBS. I dette projekt skal specielle Public-Private-Partnership modeller i Boston undersøges nærmere. MVA
får i de kommende to år tilført ca. 19 % af disse midler.

I juni afsluttede konsulentfirmaet Damvad en midtvejsevaluering af LSAP. Rapporten blev udarbejdet på
opdrag af de finansierende regioner. Modtagerne af rapporten fandt dens metode og resultater meget
mangelfulde og uden den store værdi. En opfattelse som MVA helt deler.

Som en konsekvens heraf udarbejdede MVA i efteråret med afsæt i Damvad’s fund en detaljeret evaluering
af den samlede værdiskabelse af programmet. Denne evaluering har dannet baggrund for, at MVA i løbet af
efteråret i et samarbejde med regionerne har udarbejdet en ansøgning om forlængelse af programmet efter
udløbet af fase 2 i 2012 frem til 2017. Det forventes, at Region Hovedstaden og Region Skåne i løbet af
foråret 2012 træffer en politisk beslutning om programmets fremtid. Region Sjælland har allerede inden
dette besluttet ikke at deltage i denne videre finansiering af programmet.

Ud over ovenstående hovedinitiativer har MVA afviklet adskillige dagsmøder – de såkaldte Boost
seminarer, hvor et medlem i samarbejde med MVA arrangerer et halvdagsmøde omkring et relevant emne.
MVA organiserer dagen og markedsfører mod en ekstra betaling af medlemmet. Efterspørgslen efter disse
møder har været stærkt stigende. For at sikre en større synlighed i regionens mange forskerparker, blev et
nyt MVA initiativ startet – Good Morning møder. Her afholdes et kortvarigt møde af 1½ til 2 timers
varighed på skift rundt i både de danske og svenske forskerparker.

En anden stor succes er den fortsatte afholdelse af Executive Club møder, som sponseres af Hilton. Til
disse møder indbydes nøglepersoner fra både den private og offentlige del af regionen til en middag
efterfulgt af et inspirerende foredrag af en internationalt anerkendt person.

Ved årets afslutning afvikledes det hidtil bedst besøgte Årsmøde i MVA. Temaet for mødet var, hvordan
Medicon Valley kan bevare sin attraktivitet i de kommende år. Mødets hovedtaler var Jan Leschly, men
også repræsentanter fra både regionale selskaber og internationale farmaceutiske selskaber var på
programmet. Mødet blev endvidere besøgt af den nye danske Handels – og Investeringsminister Pia Olsen
Dyhr, ligesom dansk TV2 News bragte et live indlæg fra mødet fulgt af interviews med bl.a. ministeren og
hovedtaleren.
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Beretning

Ved udgangen af 2011 bestod MVA’s sekretariat af følgende personer:

• Stig Jørgensen, Adm. Direktør
• Charlotte Ahlgren Moritz, Vicedirektør
• Sandra Baun, Personlig Assistent
• Steven Kjeld Christensen, Kommunikationschef
• Claus Clausen, Pressechef
• Peter Nordstrøm, Senior Projekt Leder
• Thomas Mortensen, Forretningsudvikler
• Pernille Aasholm, Projektleder
• Claus Højlund, Økonomi – og IT chef
• Janni Bejder, Kontor – og Arrangementsansvarlig
• Thomas Jonsson, Life Science Ambassador, Japan og Korea
• Torsten Jepsen, Life Science Ambassador, Boston

Udvikling i året

Foreningens resultat viser et underskud på DKK 402.337. Samtidig udviser balancen et fald i foreningens
egenkapital fra DKK 1.279.253 til DKK 876.916.

Resultatet er ikke tilfredsstillende; men skyldes hovedsageligt flere periodiseringer af flere indtægtsposter
ind i 2012.

MVA’s økonomistyring sigter på at ramme et nulresultat eller et mindre overskud til konsolidering. MVA
forsøger at optimere foreningens indtægter ved at udnytte de finansieringsmuligheder, der opstår i løbet af
året. Samtidig styres omkostningerne rimeligt stramt. 

Når resultatet alligevel udviser et overraskende negativt resultat skyldes det flere forhold:

• Af en indtægt på DKK 440.000 til Drug Delivery projektet er DKK 50.000 periodiseret og DKK 
390.000 efterperiodiseret til 2012

• Der er realiseret et tab på dårlige betalere på DKK 168.000, hvilket er 68.000 større end det 
budgetterede 

Ovenstående posteringer er først foretaget i forbindelse med revisionen i februar 2012.

De samlede indtægter var i 2011 DKK 15.932.303, hvilket udgør et samlet fald på ca. 16 % i forhold til 2010
svarende til godt DKK 3 mio. 

De samlede kontingentindtægter var på DKK 8.936.976 hvilket er stort set uændret fra 2011. Denne
udvikling dækker over, at 38 medlemmer har forladt foreningen i 2011. Dette tal dækker over reelle
udmeldinger men også, at en del ikke har kunnet eller villet betale sit kontingent. Samtidigt har tilgangen
af nye medlemmer kunnet ophæve kontingentnedgangen. 24 virksomheder og organisationer er blevet
medlemmer i 2011. 

Det er en udvikling, der også er set de andre år. Mange selskaber som har et salgsfokus på life science
branchen melder sig ind for dermed at forbedre deres adgang til et marked for så senere at melde sig ud
igen i forbindelse med en intern omkostningsreduktion.

Indtægterne fra ambassadørprogrammet er samlet faldet med DKK 1 mio. Dette fald skyldes et fald i
regionernes bidrag på samlet DKK 1.3 mio. Dette fald skyldes, at en større betaling, som skulle have været
foretaget i 2009 blev overført til 2010. Hermed blev indtægterne fra regionerne sidste år uforholdsmæssige
høje. Betalingerne fra de tre regioner til programmet i 2011 har været helt som budgetteret.
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Beretning

Samtidigt er de private bidrag til programmet øget fra DKK 1,6 mio til godt DKK 2 mio.

Indtægterne fra sponsorater og annoncer er øget beskedent, hvorimod deltagelsesgebyrer fra seminarer og
konferencer er faldet lidt. 

En anden stor forskel på indtægterne i 2011 i forhold til 2010 kommer fra følgende forhold:

• I 2010 blev et beløb svarende til DKK 485.000 faktureret til CRO netværket til udviklingen af 
Medicon Valley Online. Det tilsvarende beløb i 2011 blev kun på DKK 70.000

• ABC Europe projektet bragte i 2010 en indtægt på DKK 450.000. Som tidligere beskrevet er det 
tilsvarende beløb i 2011 kun DKK 267.000

• I 2010 blev projektet omkring User Driven Innovation (Drugs & Device/UDI)  afsluttet med en 
betaling til MVA på DKK 925.000

• I 2010 fik MVA tilført DKK 288.000 fra Interreg IV til opstart af Drug Delivery Initiativet

De samlede omkostninger udgjorde i 2011 DKK 16.334.640 – et samlet fald fra DKK 19.071.265.

Denne reduktion af omkostninger skyldes mange forskellige forhold:

• Marketing og kommunikationsomkostningerne er samlet reduceret med DKK 300.000, hvilket 
hovedsageligt skyldes en mindre rejseaktivitet for ambassadørerne i 2011

• Lokaleomkostningerne er samlet stort set uændrede
• Administrationsomkostningerne er reducerede med ca. DKK 150.000, hvilket skyldes en reduktion

på flere forskellige mindre konti samt, at der i 2010 var et meget stort tab på debitorer på DKK 
376.000, hvoraf de DKK 300.000 stammede fra en manglende betaling fra det nedlagte Øresund 
Science Region

• Personaleomkostningerne faldt med DKK 1.5 mio til DKK 11.067.278, hvilket skyldes 
sammenlægningen af Korea og Japan i Ambassdørprogrammet samt mindre forskydninger på 
diverse underkonti

• Eksterne omkostninger er reduceret med DKK 800.000, hvilket primært skyldes, at der i 2010 var 
opført en omkostning på DKK 825.000 til en ekstern konsulent i forbindelse med afviklingen af 
projektet User Driven Innovation, som tilsvarende var indtægtsført med DKK 900.000

Særlige risici - driftsrisici og finansielle risici

Medicon Valley Alliance har påtaget sig ansvaret for specielt to strategiske initiativer i regionen –
ambassadørprogrammet og senest det såkaldte Beacon initiativ.

Begge projekter indebærer en betydelig finansiel risiko for MVA som en non-profit organisation med et
beskedent finansieringsgrundlag. 

Ambassadørprogrammet forventes forlænget med støtte frem til og med 2017 fra Region Skåne og Region
Hovedstaden, således at programmet kan udbygges både på USA’s Vestkyst samt i Fjernøsten ved
ansættelse af yderligere 3 ambassadører.
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Beretning

Finansieringen fra regionerne er betinget af en stigende grad af selvfinansiering af programmet ved, at de
enkelte ambassadører over en femårig periode skal sikre en privat medfinansiering til at dække alle
omkostninger til en given ambassadør ved udgangen af år 5 efter etableringen i et område.

Selv om indtægterne fra diverse private aktører har været kraftigt stigende i de sidste to år, således at ca.
88 % af alle omkostninger til ambassadøren i Japan blev dækket herved i 2011, så er det langt fra sikkert, at
denne finansieringskilde fortsat vil kunne udbygges i samme takt i årende fremover.

Projektets implementering er milepæle baseret, således at resultatet i et område skal have nået et vist
niveau før den næste ambassadør udsendes. Herved reduceres risikoen betydeligt. Men med udsendelsen
af yderligere en ambassadør med kontrakt, som indeholder mindst 6 måneders opsigelse, øges den
økonomiske eksponering for MVA.

Beacon initiativet er finansieret gennem Interreg midler på i alt ca. DKK 12 mio over 3 år. Disse midler skal
anvendes til indkøb af eksterne ressourcer til programmet og skal medfinansieres af MVA gennem
allokering af medarbejdertid samt likvide midler på i alt DKK 1.7 mio.

Den økonomiske risiko i dette projekt ligger i det faktum, at betalingerne fra EU altid kommer mindst 9
måneder efter, at MVA har afholdt en ekstern omkostning. Dette giver et til tider stort træk på foreningens
likviditet.

Mere væsentligt for risikoen er det forhold, at de finansielle midler fra EU er betinget af, at MVA allokerer
tilstrækkeligt med in kind ressourcer til projektet. Da det for visse ansatte udgør en meget væsentlig del af
deres arbejdstid, løber MVA en risiko for ikke at kunne levere det nødvendige antal arbejdstimer, hvis en
eller flere af nøglemedarbejderne vælger at forlade MVA. Inden en vakant stilling er genbesat med en
kompetent medarbejder, der kan tilføre projektet værdi, kan der gå adskillige måneder. Hvis MVA har lagt
midler ud til eksterne samarbejdspartnere og ikke efterfølgende kan levere det nødvendige antal timer,
risikerer MVA ikke at få dækket disse omkostninger gennem bidrag fra EU.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

Usædvanlige forhold

Foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt resultatet af foreningens ak-

tiviteter for regnskabsåret 2011 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af års-

rapporten.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2011
DKK

2010
DKK

Nettoomsætning 2 15.932.303 19.144.192

Andre eksterne omkostninger -4.915.443 -6.532.878

Bruttoresultat 11.016.860 12.611.314

Personaleomkostninger -10.638.195 -12.472.629
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver -25.826 -41.273

Resultat før finansielle poster 352.839 97.412

Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder 3 -728.883 0
Finansielle indtægter 3.519 11.895
Finansielle omkostninger -29.812 -36.202

Resultat før skat -402.337 73.105

Skat af årets resultat 0 0

Årets resultat -402.337 73.105

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering  

Årets resultat -402.337 73.105

-402.337 73.105
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Balance 31. december

Aktiver

Note 2011
DKK

2010
DKK

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 49.838 20.562
Indretning af lejede lokaler 0 7.753

Materielle anlægsaktiver 49.838 28.315

Kapitalandele i dattervirksomheder 3 0 0
Tilgodehavender 71.140 56.700

Finansielle anlægsaktiver 71.140 56.700

Anlægsaktiver 120.978 85.015

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.909.561 1.108.776
Andre tilgodehavender 0 489.695
Periodeafgrænsningsposter 116.253 78.646

Tilgodehavender 2.025.814 1.677.117

Likvide beholdninger 3.429.802 3.594.142

Omsætningsaktiver 5.455.616 5.271.259

Aktiver 5.576.594 5.356.274
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Balance 31. december

Passiver  

Note 2011
DKK

2010
DKK

Overført resultat 1.279.253 1.206.146
Årets resultat -402.337 73.105

Egenkapital 1 876.916 1.279.251

Leverandører af varer og tjenesteydelser 132.291 159.208
Anden gæld 1.828.763 2.223.273
Periodeafgrænsningsposter 2.738.624 1.694.542

Kortfristede gældsforpligtelser 4.699.678 4.077.023

Gældsforpligtelser 4.699.678 4.077.023

Passiver 5.576.594 5.356.274

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser 4
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Noter til årsrapporten

1 Egenkapital
Overført
resultat Årets resultat I alt

DKK DKK DKK

Egenkapital 1. januar 1.279.253 0 1.279.253
Årets resultat 0 -402.337 -402.337

Egenkapital 31. december 1.279.253 -402.337 876.916

2011
DKK

2010
DKK

2 Nettomsætning

Kontingenter 8.936.976 8.977.880
Regionstilskud 3.198.024 4.502.888
Øvrige ambassadører 1.967.242 1.664.949
Konferencer og seminarer 66.895 140.550
Annonceindtægter 140.456 129.900
Sponsorater 850.604 804.945
Bridge BSR 0 190.922
Leonardo 0 92.956
Boost seminars 2.000 0
Executive club 9.000 9.000
ØDA 179.993 200.000
CRO Network 70.125 483.750
Drugs Device/UDI 0 924.117
Annual Meeting 22.036 10.000
ABC Europe 267.986 450.318
InterReg 0 288.867
Diverse 220.966 273.150

15.932.303 19.144.192
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Noter til årsrapporten

2011
DKK

2010
DKK

3 Kapitalandele i dattervirksomheder

Kostpris 1. januar 0 0

Kostpris 31. december 0 0

Værdireguleringer 1. januar 0 0
Årets opskrivninger, netto -728.883 0
Negativ værdi modregnet på tilgodehavende 728.883 0

Værdireguleringer 31. december 0 0

Regnskabsmæssig værdi 31. december 0 0

Kapitalandele i dattervirksomheder specificeres således:

Navn Hjemsted
Selskabs-

kapital
Stemme- og

ejerandel Egenkapital Årets resultat
Medicon Valley Coorporation USA 0 %100 - -728.883

4 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Leje- og leasingkontrakter

Leasingforpligtelser fra operationel leasing. Samlede fremtidige
leasingydelser:
Inden for 1 år 237.527 126.253
Mellem 1 og 5 år 42.338 182.098

279.865 308.351

Huslejeforpligtelser 3.081.999 3.945.116
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Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Medicon Valley Alliance F.m.b.a. for 2011 er udarbejdet i overensstemmelse med års-

regnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Der udarbejdes ikke

koncernregnskab i henhold til årsregnskabslovens §110.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapport for 2011 er aflagt i DKK.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes i resultatopgø-

relsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskriv-

ninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb,

der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde for-

eningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå for-

eningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og for-

pligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

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 om-

kostninger.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætningen som består af kontingenter, konferencegebyrer og andre indtægter indregnes i

resultatopgørelsen, for den periode de vedrører.

Offentlige tilskud givet til dækning af omkostninger indregnes i resultatopgørelsen, når det er sandsynligt,

at alle betingelser for opnåelse af tilskuddet bliver opfyldt. Tilskud, der skal tilbagebetales under visse

omstændigheder indregnes kun i det omfang de ikke forventes tilbagebetalt. Tilskud ydet til køb af aktiver

modregnes i kostprisen for aktivet.

16



Regnskabspraksis

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til distribution, salg, reklame, administration,

lokaler, tab på debitorer og ydelser på operationelle leasingkontrakter m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Andre driftsindtægter/-omkostninger

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i for-

hold til foreningens hovedaktivitet,  herunder avance og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-

skabsåret.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst fra erhvervsmæssig

samhandel med ikke-medlemmer af foreningen samt tillæg, fradrag og godtgørelse m.v. vedrørende

skattebetalinger.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,

hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over

aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3 år

Indretning af lejede lokaler 5 år
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Regnskabspraksis

Aktiver med en kostpris på under DKK 12.300 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indika-

tion af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder indregnes og måles efter den indre

værdis metode.

I balancen indregnes under posten ”Kapitalandele i dattervirksomheder” og ”Kapitalandele i associerede

virksomheder” den forholdsmæssige ejerandel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort

med udgangspunkt i dagsværdien af de identificerbare nettoaktiver på anskaffelsestidspunktet med fra-

drag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer eller tab og med tillæg af resterende værdi af posi-

tiv forskelsværdi (goodwill) og fradrag af en resterende negativ forskelsværdi (negativ goodwill). 

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder hen-

lægges via overskudsdisponeringen til "Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under

egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet og reguleres med andre

egenkapitalbevægelser i dattervirksomhederne og de associerede virksomheder.

Dattervirksomheder og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til

DKK 0. Har moderselskabet en retslig eller en faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens under-

balance, indregnes en hensat forpligtelse hertil.

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til

pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. 

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende

husleje, forsikringspræmier, abonnementer og renter.

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger vedrørende

indtægter i efterfølgende år.
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