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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 21. juli 2011 – 31. december
2012 for Machineperformance ApS.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet givet et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 21. juli
2011 – 31. december 2012.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Kgs. Lyngby, den 21/03/2013
Direktion

Richard Humlebæk Jensen

Bestyrelse

Gennady Levkovsky
formand

Allan Wenzel Flach de Neergaard

Maria Levkovskaya
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejerne i MACHINEPERFORMANCE ApS

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for MACHINEPERFORMANCE ApS for regnskabsåret 21. juli 2011 - 31.
december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet
udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser
nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk
revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at
opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i
årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for
væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved
risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et
årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er
passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens
interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er
passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 21. juli
2011 - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at
oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.
Roskilde, 21/03/2013

Lars Bo
Statsautoriseret revisor
Jensen+Bo, Statsaut. Revisor-I/S
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Ledelsesberetning
Hovedaktiviteter
Selskabets aktivitet har i regnskabsåret været udvikling af et nyt produkt.

Udviklingen i regnskabsåret
Selskabets resultat og økonomiske udvikling blev som forventet. Periodens resultat andrager
kr. -6.941.116, idet selskabet har valgt at udgiftsføre udviklingsomkostninger løbende.

Den forventede udvikling
Selskabet forventes at påbegynde markedsføring og salg i 2013, og som følge heraf forventes et forbedret
driftsresultat.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Efter balancedagen er anpartskapitalen forhøjet med nom. kr. 41.800 til kurs 3.391,00. Egenkapitalen er
derved forhøjet med kr. 1,4 mio., der er indbetalt kontant med kr. 0,6 mio og ved gældskonvertering kr. 0,8
mio.
Der er ikke efter balancedagen herudover indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have
væsentlig indflydelse på bedømmelse af årsrapporten, eller selskabets finansielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Selskabet har valgt at vise ledelsens beretning efter reglerne for regnskabsklasse C.

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 selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller
faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de
beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i
resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste
Selskabet har valgt at sammendrage posterne, Nettoomsætning, Vareforbrug og Andre eksterne
omkostninger, herunder udviklingsomkostning i posten Bruttofortjeneste, jf. årsregnskabslovens § 32.

Nettoomsætning
Indtægter ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang
til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler,
tab på debitorer, leasingomkostninger m.v. samt udviklingsomkostninger, der udgiftsføres løbende.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger samt tillæg og godtgørelse
under acontoskatteordningen mv.
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Skat af årets resultat
Årets skat, der består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med
den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til
posteringer direkte på egenkapitalen. Den del af den resultatførte skat, der knytter sig til årets ekstraordinære
resultat henføres hertil, mens den resterende del henføres til årets ordinære resultat.

Balance
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmidler, inventar og EDB måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der indregnes ikke renter.
Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over
aktivernes forventede brugstid udgør:
Andre anlæg, driftsmidler, inventar og EDB

Brugstid
3-7 år

Restværdi
0%

Aktiver med kostpris på under de skattemæssige værdier for småanskaffelser indregnes som omkostninger i
resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.
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 andre driftsomkostninger eller andre
driftsindtægter.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket
svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab
opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital - udbytte
Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.
Foreslået udbytte indregnes som forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære
generalforsamling.

Selskabsskat og udskudt skat
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Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets
skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte
acontoskatter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelsen af
skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskud skat på grundlag af den
planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles
til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening
eller ved modregning i udskudt skatteforpligtelse inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle
udskudte nettoaktiver 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 at udløst aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af
ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25%.

Gældsforpligtelser
Gæld måles til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 21. jul 2011 - 31. dec 2012
Note
Bruttoresultat .........................................................................................................
Personaleomkostninger ............................................................................................
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .......................

2011/12
kr.
-6.187.627

1
2

-2.991.124
-23.908

Resultat af ordinær primær drift .........................................................................

-9.202.659

Andre finansielle indtægter ......................................................................................
Øvrige finansielle omkostninger ..............................................................................

41
-1.317

3

Ordinært resultat før skat .....................................................................................

-9.203.935

Ekstraordinært resultat før skat ..........................................................................

-9.203.935

Skat af årets resultat .................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................................

4

2.262.819
-6.941.116

Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen ....................................................
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode .........................................
Overført resultat .......................................................................................................

0
0
-6.941.116

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

-6.941.116
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Balance 31. december 2012
Aktiver
Note

2011/12
kr.
27.387

5

27.387

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ...................................................................
Materielle anlægsaktiver i alt ................................................................................
Andre værdipapirer og kapitalandele .......................................................................

5.000

Finansielle anlægsaktiver i alt ...............................................................................

5.000

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

32.387

Udskudte skatteaktiver .............................................................................................
Andre tilgodehavender .............................................................................................

2.262.819
252.334

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

2.515.153

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

1.546.138

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

4.061.291

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

4.093.678
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Balance 31. december 2012
Passiver
Note

2011/12
kr.
197.183
2.460.625

6

2.657.808

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

231.038
1.204.832

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

1.435.870

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

1.435.870

PASSIVER I ALT ....................................................................................................

4.093.678
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Noter
1. Personaleomkostninger
2011/12
kr.
Løn og gager
Pensionsbidrag
Andre omkostninger til social sikring

2.960.042
2.413
28.669
2.991.124

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver
2011/12
kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

23.908
23.908

3. Øvrige finansielle omkostninger
2011/12
kr.
1.317
1.317

Renteomkostninger

4. Skat af årets resultat
2011/12
kr.
Aktuel skat
Ændring af udskudt skat
Regulering vedrørende tidligere år

0
-2.262.819
0
-2.262.819
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5. Materielle anlægsaktiver i alt
Andre anlæg mv.
kr.
Kostpris primo
Tilgang
Afgang
Kostpris ultimo

0
51.295
0
51.295

Af- og nedskrivning primo
Årets afskrivning
Tilbageførsel ved afgang
Af- og nedskrivning ultimo

0
-23.908
0
-23.908
27.387

Regnskabsmæssig værdi ultimo

6. Egenkapital i alt

Egenkapital 21. juli 2011
Kapitalforhøjelse
Forslag til resultatdisponering
Udbetalt udbytte
Egenkapital ultimo

Anpartskapital
kr.
80.000
117.183

197.183

Overført
resultat
kr.
0
9.401.741
-6.941.116
0
2.460.625

Anpartskapitalen er opdelt således:
A-anparter:
2 stk. á kr. 26.667
53.334
1 stk. á kr. 26.666
26.666
B-anparter:
6 stk. á kr. 2.266
13.596
2 stk. á kr. 3.600
7.200
1 stk. á kr. 4.054
4.054
1 stk. á kr. 4.128
4.128
2 stk. á kr. 4.400
8.800
1 stk. á kr. 4.718
4.718
1 stk. á kr. 6.487
6.487
1 stk. á kr. 26.400
26.400
1 stk. á kr. 41.800
41.800
I alt

197.183

CVR-nr. 33863764

Foreslået
udbytte
kr.
0
0
0
0
0

Ialt
kr.
80.000
9.518.924
-6.941.116
0
2.657.808
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7. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold
Hovedaktivitet
Selskabets aktivitet har i regnskabsåret været udvikling af et nyt produkt.

8. Oplysning om eventualforpligtelser
Selskabet har ikke eventualposter, der ikke er opført i balancen.

9. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed
Der er stillet bankgaranti overfor trejdemand på kr. 644.000.
Selskabet har ikke pantsat aktiver eller stillet sikkerheder i øvrigt.
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