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Ledelsespåtegning
Ledelse spåteg ning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret
01.01.2017 - 31.12.2017 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. 31.12.2017 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret
01.01.2017 - 31.12.2017.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Lyngby, den 24.04.2018
Direktion

1

Anders Østergård

Fridolin Okkels

administrerende direktør

Bestyrelse

Tom Lund Jensen

Steen Ebbe Moltke Hoff

formand

Harald Preben Carøe

Nils Christian Foss

Helge Holm-Larsen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Den uafhæng ige rev iso rs rev isio nspåte gnin g

Til kapitalejerne i Fluidan ApS
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Fluidan ApS for regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017, der omfatter
resultatopgørelse,

balance,

egenkapitalopgørelse

og

noter,

herunder

anvendt

regnskabspraksis.

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2017 31.12.2017 i overensstemmelse med 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 for
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. Fejlinformation 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.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, fortager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
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•

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 bl.a. 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.
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.
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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.
København, den 24.04.2018
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr.: 33963556

Christian Sanderhage
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne23347
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Ledelsesberetning
Ledelse sbere tnin g

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. RheoStream målinger
gør det muligt for producenter af flydende produkter at overvåge og kontrollere produkternes flydeegenskaber, og derved reducere deres spild og supply chain omkostninger. I forbindelse med udviklingen af
teknologien tilbydes også konsulentydelser til samarbejdspartnere.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Fluidan har i 2017 etableret og videreført samarbejdsrelationer med en række potentielle kunder og i samarbejde med disse udviklet og afprøvet prototyper af RheoStream instrumenter. I dette forløb er målingernes
kvalitet væsentligt forbedret og Fluidan er ved at forberede CE-mærkning af RheoStream instrumentet med
henblik på bredere markedsføring i 2018. RheoStream markedsføres i modulære versioner, som tilpasses til
den enkelte kundes behov, herunder en version, som kan anvendes i eksplosionsfarligt miljø som f.eks.
produktion af opløsningsmiddelbaseret maling. RheoStream kan som det eneste procesmåleinstrument på
markedet levere indsigt i væskernes komplekse egenskaber – forskydningsfortynding, flydegrænse og viskoelasticitet. Herved kan der opnås betydelig effektivisering i produktionen af f.eks. maling, vaskemidler,
cremer og fødevarer. Brugen til forbedret proceskontrol i et miljø med risiko for opløsningsmiddeldampe er
dokumenteret gennem fabriksforsøg, som viser at der kan opnås procesmæssige forbedringer og samtidig
et bedre arbejdsmiljø. Fluidan har i december 2017 opnået tilsagn om fondsstøtte fra Markedsmodningsfonden og fra InnovationsFonden på i alt kr. 2,2 million, og fik i 2017 også tildelt EU Kommissionens Seal of
Excellence.
Årets nettoomsætning på 450 t.kr. hidrører primært fra milestonebetalinger og konsulentydelser fra ovennævnte samarbejdsrelationer.
Årets resultat er opgjort til et underskud på 2.678 t.kr. Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på
2.304 t.kr. og en egenkapital på (682) kr. Fluidan har i 2017 og i første kvartal af 2018 fået tilført kapital fra
den eksisterende investorkreds. Sammen med tilsagn om støtte fra Markedsmodningsfonden og InnovationsFonden sikrer disse tiltag Fluidans videre drift frem imod kommercialisering.
I 2017 har to bestyrelsesmedlemmer erhvervet kapitalandele i Fluidan.
Selskabet er omfattet af kapitaltabsbestemmelserne i selskabslovens §119. Selskabets egenkapital forventes
reetableret via kapitalforhøjelse eller egen indtjening.

Begivenheder efter balancedagen
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.
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Resultatopgørelse for 2017
Resultatop gøre lse for 2017

2017

2016

kr.

t.kr.

Nettoomsætning

450.000

1.018

Andre driftsindtægter

113.871

0

Vareforbrug

(53.338)

0

Note

Andre eksterne omkostninger
Bruttoresultat

(1.080.707)

(1.268)

(570.174)

(250)

Personaleomkostninger

1

(2.665.908)

(2.298)

Af- og nedskrivninger

2

(58.093)

(36)

(3.294.175)

(2.584)

Driftsresultat

Andre finansielle indtægter
Andre finansielle omkostninger

29
3

Resultat før skat
Skat af årets resultat

Årets resultat

4

0

(184.468)

(181)

(3.478.614)

(2.765)

800.295

(2.678.319)

577

#

(2.188)

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat

(2.678.319)
(2.678.319)

###

(2.188)

###

(2.188)
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Balance pr. 31.12.2017
Balan ce pr. 31.12. 201 7

2017

2016

kr.

t.kr.

86.045

94

86.045

94

31.473

13

31.473

13

117.518

107

0

175

34.988

0

Andre tilgodehavender

169.272

30

Tilgodehavende selskabsskat

765.295

604

11.622

3

981.177

812

Likvide beholdninger

1.205.716

1.918

Omsætningsaktiver

2.186.893

2.730

Aktiver

2.304.411

Note

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver

5

Deposita
Finansielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Udskudt skat

Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender

6

99999 999 99

#

2.837
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Balance pr. 31.12.2017
2017

2016

Note

kr.

t.kr.

7

124.296

102

(805.949)

(105)

Egenkapital

(681.653)

(3)

Gæld til associerede virksomheder

2.401.666

2.240

266.856

249

2.668.522

2.489

Gæld til kreditinstitutter i øvrigt

16.206

25

Leverandører af varer og tjenesteydelser

87.567

160

Anden gæld

213.769

166

Kortfristede gældsforpligtelser

317.542

351

Gældsforpligtelser

2.986.064

2.840

Passiver

2.304.411

2.837

Virksomhedskapital
Overført overskud eller underskud

Anden gæld
Langfristede gældsforpligtelser

Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser

8
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Egenkapitalopgørelse for 2017
Egenkapita lopgø relse fo r 20 17

Overført

Egenkapital primo
Kapitalforhøjelse
Årets resultat
Egenkapital ultimo

Virksom-

overskud eller

hedskapital

underskud

I alt

kr.

kr.

kr.

102.075
22.221

(105.299)

(3.224)

1.977.669

1.999.890

0

(2.678.319)

(2.678.319)

124.296

(805.949)

(681.653)
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Noter
Noter

2017

2016

kr.

t.kr.

2.639.925

2.278

25.983

20

2.665.908

2.298

4

3

2017

2016

kr.

t.kr.

58.093

36

58.093

36

2017

2016

kr.

t.kr.

162.000

163

22.370

18

98

0

184.468

181

1. Personaleomkostninger
Gager og lønninger
Andre omkostninger til social sikring

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere

2. Af- og nedskrivninger
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver

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

2017

2016

kr.

t.kr.

4. Skat af årets resultat
Aktuel skat
Ændring af udskudt skat
Regulering vedrørende tidligere år

(765.295)
(35.000)
0
(800.295)

(605)
(1)
29
(577)
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Noter
Andre
anlæg,
driftsmateriel og
inventar
kr.
5. Materielle anlægsaktiver
Kostpris primo

148.814

Tilgange

50.549

Kostpris ultimo

199.363

Af- og nedskrivninger primo

(55.225)

Årets afskrivninger

(58.093)

Af- og nedskrivninger ultimo

(113.318)

Regnskabsmæssig værdi ultimo

86.045

Deposita
kr.
6. Finansielle anlægsaktiver
Kostpris primo

12.600

Tilgange

18.873

Kostpris ultimo

31.473

Regnskabsmæssig værdi ultimo

31.473

Pålydende

Nominel

værdi

værdi

Antal

kr.

kr.

A-anparter

50.000

1

50.000

B-anparter

18.745

1

18.745

C-anparter

55.551

1

55.551

7. Virksomhedskapital

124.296

Der er i året tegnet 22.221 C-anparter indbetalt til kurs 9.000.

124.296
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Noter
2017

2016

kr.

t.kr.

4.278

17

8. Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser
Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter med tredjemand
frem til udløb
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Anvendt regnskabspraksis
Anvend t reg nskabspraks is

Regnskabsklasse
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B
med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
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 handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og
risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter
i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.
Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter set i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.
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. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.
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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 samt anlægsaktiver.
Andre finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter består af nettokursgevinster fra transaktioner i fremmed valuta.
Andre finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til associeret 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.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages
lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3-5 år

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
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Anvendt regnskabspraksis
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.
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.
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.
Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

