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Ledelsespåtegning
Ledelses påtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 26.09.2014 31.12.2015 for Fluidan ApS.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2015 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 26.09.2014 31.12.2015.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Kgs. Lyngby, den 19.04.2016

Direktion

Anders L. Østergård
administrerende direktør
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Den uafhængige revisors erklæringer
Den uaf hæng ige revisors er klæringer

Til kapitalejerne i Fluidan ApS
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Fluidan ApS for regnskabsåret 26.09.2014 - 31.12.2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 for 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 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.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr.
31.12.2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 26.09.2014 - 31.12.2015 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 udførte revision af årsregnskabet.
Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet.
København, den 19.04.2016

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jacob Simonsen
statsautoriseret revisor
CVR-nr. 33963556
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Ledelsesberetning
Ledelses beretning

Hovedaktivitet
Fluidans hovedaktivitet består i, at udvikle og sælge instrumenter til måling af reologiske egenskaber i væsker i
en industriel kontekst, baseret på den patenterede RheoStream™ teknologi. I forbindelse med udviklingen af
teknologien tilbydes også konsulentydelser til samarbejdspartnere.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Fluidan har i første regnskabsår etableret samarbejdsrelationer med potentielle kunder og i samarbejde med
dem udviklet prototyper af RheoStream instrumenter. Desuden har Fluidan i januar 2015 fået tilført kapital fra
Syddansk Teknologisk Innovation til realisering af sin forretningsplan.
Årets resultat er opgjort til et underskud på 1.615 t.kr. Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på
1.414 t.kr. og en egenkapital på (815) t.kr.
Selskabet er omfattet af kapitaltabsbestemmelserne i selskabslovens §119. Selskabets egenkapital forventes
reetableret via kapitalforhøjelse eller egen indtjening.

Begivenheder efter balancedagen
I første kvartal af indeværende regnskabsår, 2016, er gennemført endnu en kapitalrejsning, som sikrer Fluidans
videre drift frem imod kommercialisering.
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.
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Anvendt regnskabspraksis
Anvendt regns ka bspra ksis

Regnskabsklasse
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med
tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.
Årsrapporten er aflagt efter følgende principper:

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller
faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, 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.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering til køber har fundet
sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til
dagsværdien af det fastsatte vederlag.
Vareforbrug
Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris, reguleret for sædvanlige lagernedskrivninger.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv.
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Anvendt regnskabspraksis
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for virksomhedens medarbejdere.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra
henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og gennemførte nedskrivningstest og
af gevinster og tab ved salg af materielle og anlægsaktiver.
Andre finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til associerede virksomheder.
Skat
Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af 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.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af
akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivninger foretages over
den forventede brugstid:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3-5 år

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Tilgodehavende og skyldig selskabsskat
Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.
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Anvendt regnskabspraksis
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende
regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.
Udskudt skat
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af
aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte
anvendelse af det enkelte aktiv.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes
i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.
Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse for 2014/15
Resultatopgørelse for 2014/1 5

Note

2014/15
kr.

Nettoomsætning
Vareforbrug
Andre eksterne omkostninger

239.525
(25.069)
(743.743)

Bruttoresultat

(529.287)

Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger
Driftsresultat

1
2

(1.484.832)
(19.370)
(2.033.489)

Andre finansielle omkostninger

3

(57.176)

Resultat af ordinære aktiviteter før skat
Skat af ordinært resultat

(2.090.665)
4

475.848

Årets resultat

(1.614.817)

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat

(1.614.817)
(1.614.817)
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Balance pr. 31.12.2015
Balance pr. 31.1 2.2015

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver
Deposita
Finansielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver

Note

2014/15
kr.

5

77.031
77.031

6

6.000
6.000
83.031

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Tilgodehavende selskabsskat
Periodeafgrænsningsposter

8.313
272.724
476.889
1.500

Tilgodehavender

759.426

Likvide beholdninger

571.725

Omsætningsaktiver

1.331.151

Aktiver

1.414.182
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Balance pr. 31.12.2015
Note
Virksomhedskapital
Overført overskud eller underskud

7

Egenkapital
Udskudt skat

2014/15
kr.
68.745
(883.562)
(814.817)
1.041
1.041

Hensatte forpligtelser
Gæld til associerede virksomheder
Anden gæld

1.626.466
180.710

Langfristede gældsforpligtelser

1.807.176

Kreditinstitutter i øvrigt
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld
Kortfristede gældsforpligtelser

9.699
346.918
64.165
420.782

Gældsforpligtelser

2.227.958

Passiver

1.414.182

Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser

8
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Egenkapitalopgørelse for 2014/15
Egenkapitalo pgørelse for 2014 /15

Virksomhedskapital
kr.

Overført
overskud eller
underskud
kr.

I alt
kr.

Indskud ved stiftelse
Kapitalforhøjelse
Årets resultat

50.000
18.745
0

0
731.255
(1.614.817)

50.000
750.000
(1.614.817)

Egenkapital ultimo

68.745

(883.562)

(814.817)
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Noter
Noter

2014/15
kr.

1. Personaleomkostninger
Gager og løn
Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere

1.470.670
11.201
2.961
1.484.832
2
2014/15
kr.

2. Af- og nedskrivninger
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver

19.370
19.370

2014/15
kr.

3. Andre finansielle omkostninger
Renteomkostninger i øvrigt
Finansielle omkostninger fra associerede virksomheder

5.710
51.466
57.176
2014/15
kr.

4. Skat af ordinært resultat
Aktuel skat
Ændring af udskudt skat

(476.889)
1.041
(475.848)
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Noter
Andre anlæg,
driftsmateriel og inventar
kr.

5. Materielle anlægsaktiver
Tilgange
Kostpris ultimo

96.401
96.401

Årets afskrivninger
Af- og nedskrivninger ultimo

(19.370)
(19.370)

Regnskabsmæssig værdi ultimo

77.031
Deposita
kr.

6. Finansielle anlægsaktiver
Tilgange
Kostpris ultimo

6.000
6.000

Regnskabsmæssig værdi ultimo

6.000

Antal

Pålydende
værdi
kr.

Nominel
værdi
kr.

50.000
18.745

1,00
1,00

50.000
18.745

7. Virksomhedskapital
A-anparter
B-anparter

68.745

68.745
2014/15
kr.

Bevægelser i virksomhedskapitalen
Kapitalforhøjelse
Virksomhedskapital ultimo

68.745
68.745
2014/15
kr.

8. Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser
Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter frem til udløb

6.000

