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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012

for Dripmate A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et

retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af re-

sultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som be-

retningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Charlottenlund, den 22. maj 2013

Direktion

Morten Mernøe

Bestyrelse

Arne Kaae Bjarne Winther Henrik Bjørn Oehlenschlæger
Formand
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til aktionærerne i Dripmate A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Dripmate A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012, der om-

fatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter års-

regnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-

melse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen an-

ser 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 risi-

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

kovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets 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 selskabets interne kon-

trol. 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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Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og fi-

nansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.

januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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 22. maj 2013

CHRISTENSEN KJÆRULFF
statsautoriseret revisionsaktieselskab

Henrik W. Jørgensen
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger

Selskabet Dripmate A/S

Høstvej 21

2620 Charlottenlund

CVR-nr.: 30 56 44 64

Stiftet: 7. april 2007

Hjemsted: Charlottenlund

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse Arne Kaae, Formand

Bjarne Winther

Henrik Bjørn Oehlenschlæger

Direktion Morten Mernøe

Revision Christensen Kjærulff, statsautoriseret revisionsaktieselskab

Bankforbindelse Danske Bank
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Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at udvikle, producere og markedsføre medicotekniske og beslægtede produkter.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets fi-

nansielle stilling væsentligt.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2012 2011

Bruttotab -70.295 -61.569

1 Andre finansielle omkostninger -166 0

Resultat før skat -70.461 -61.569

Skat af årets resultat 0 0

Årets resultat -70.461 -61.569

Forslag til resultatdisponering:

Disponeret fra overført resultat -70.461 -61.569

Disponeret i alt -70.461 -61.569
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Balance 31. december

Aktiver

Note 2012 2011

Anlægsaktiver

2 Udviklingsprojekter under udførelse og forudbetalinger 4.763.358 4.495.043

Immaterielle anlægsaktiver i alt 4.763.358 4.495.043

Anlægsaktiver i alt 4.763.358 4.495.043

Omsætningsaktiver

Andre tilgodehavender 572.133 51.637

Tilgodehavender i alt 572.133 51.637

Likvide beholdninger 163.752 180.827

Omsætningsaktiver i alt 735.885 232.464

Aktiver i alt 5.499.243 4.727.507
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Balance 31. december

Passiver

Note 2012 2011

Egenkapital

3 Aktiekapital 2.350.000 1.500.000

4 Overkurs ved emission 3.626.000 3.626.000

5 Overført resultat -726.973 -656.512

Egenkapital i alt 5.249.027 4.469.488

Gældsforpligtelser

Leverandører af varer og tjenesteydelser 248.060 225.426

Gæld til associerede virksomheder 0 31.000

Anden gæld 2.156 1.593

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 250.216 258.019

Gældsforpligtelser i alt 250.216 258.019

Passiver i alt 5.499.243 4.727.507

6 Nærtstående parter

    8



Noter

2012 2011

1. Andre finansielle omkostninger

Andre renteomkostninger 166 0

166 0

2. Immaterielle anlægsaktiver

Udviklings-
projekter un-
der udførelse
og forudbeta-

linger

Kostpris 1. januar 2012 4.495.043

Tilgang 268.315

Kostpris 31. december 2012 4.763.358

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2012 4.763.358

31/12 2012 31/12 2011

3. Aktiekapital

Aktiekapital 1. januar 2012 1.500.000 1.000.000

Kontant kapitaludvidelse 850.000 500.000

2.350.000 1.500.000

Aktiekapitalen består af 2.350.000 kr. fordelt i aktier á kr.
1.000 og multipla heraf. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.

4. Overkurs ved emission

Overkurs ved emission 1. januar 2012 3.626.000 3.626.000

3.626.000 3.626.000
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Noter

31/12 2012 31/12 2011

5. Overført resultat

Overført resultat 1. januar 2012 -656.512 -594.943

Årets overførte overskud eller underskud -70.461 -61.569

-726.973 -656.512

6. Nærtstående parter

Ejerforhold

Følgende er noteret i selskabets fortegnelse som ejer af minimum 5 % af stemmerne eller minimum

5 % af selskabskapitalen:

Arka Holding ApS, Essingen 4, 3070 Snekkersten

Consult M ApS, Høstvej 21, 2920 Charlottenlund

Things Holding ApS, Roligheds Allé 4, Mørdrup, 3060 Espergærde

Derma Projekter 2007 ApS, Falkoner Allé 1, 2000 Frederiksberg

Chr. Nielsens Fond, Strandvejen 895, 2930 Klampenborg
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Dripmate A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for

en klasse B-virksomhed.  Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-

virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligele-

des alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførs-

ler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatop-

gørelsen.

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

bet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

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

skabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

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

telser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant

effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af even-

tuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og no-

minelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnska-

bet aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, loka-

ler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger samt rentetillæg

og rentegodtgørelser ved skattebetaling. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb,

der vedrører regnskabsåret.

Renteomkostninger og øvrige omkostninger på lån til finansiering af fremstilling af immaterielle og ma-

terielle anlægsaktiver, og som vedrører fremstillingsperioden, indregnes ikke i kostprisen for anlægsakti-

vet.
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Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørel-

sen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan hen-

føres til posteringer direkte på egenkapitalen. 

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Udviklingsprojekter, patenter og licenser

Udviklingsomkostninger omfatter blandt andet lønninger og gager samt afskrivninger, der direkte og in-

direkte kan henføres til udviklingsaktiviteter.

Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, hvor den tekniske udnyttelsesgrad, til-

strækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed kan påvises, og hvor

det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende projektet, indregnes som immaterielle anlægsak-

tiver, såfremt kostprisen kan opgøres pålideligt, og der er tilstrækkelig sikkerhed for, at den fremtidige

indtjening kan dække produktions-, salgs- og administrationsomkostninger. Øvrige udviklingsomkostnin-

ger indregnes i resultatopgørelsen, efterhånden som omkostningerne afholdes.

Aktiverede udviklingsomkostninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til

genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere.

Efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet afskrives aktiverede udviklingsomkostninger over den vurde-

rede økonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 5 år og overstiger ikke 20 år.

Patenter og licenser måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Patenter afskrives line-

ært over den resterende patentperiode, og licenser afskrives over aftaleperioden, dog maksimalt 10 år.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af udviklingsprojekter, patenter og licenser opgøres som forskellen

mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunk-

tet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Egenkapital - udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbyt-

te indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets

skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acon-

toskatter.
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Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af

aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling

af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførelsesberettigede skattemæssige underskud, ind-

regnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig ind-

tjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med balance-

dagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder

samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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