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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.

december 2019 for Hypefactors A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle

stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2019.

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

gen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 31. marts 2020

Direktion      

Casper Janns

adm. direktør

Bestyrelse      

Pierre-André Montjovet

formand

Casper Janns Martin Michael Hansen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Hypefactors A/S

Konklusion

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

sielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar -

31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har revideret årsregnskabet for Hypefactors A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der om-

fatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis

(”regnskabet”).

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderlige-

re krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i re-

visionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af regnskabet”. 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 grund-

lag for vores konklusion.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklu-

sion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbin-

delse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet 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.

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 væ-

sentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Ledelsens ansvar for regnskabet

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

se med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for

nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigel-

ser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften;
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet 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 regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinforma-

tion, 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. Fejlinformationer 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 brugerne træffer på grundlag af

regnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de

yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel

skepsis under revisionen. Herudover:

 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, 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 fejlinfor-

mation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste ude-

ladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-

handlinger, 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 regn-

skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat

drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed for-

bundet 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 regnskabet 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 regnskabet, herunder noteoplysnin-

gerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige place-

ring af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler

i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Hellerup, den 31. marts 2020

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Flemming Eghoff

statsautoriseret revisor

mne30221

Morten Jørgensen

statsautoriseret revisor

mne32806

 4



Selskabsoplysninger

Selskabet Hypefactors A/S

Kronprinsessegade 8 B, 4. sal

1306 København K

Telefon: 31152424

E-mail: info@hypefactors.com

Hjemmeside: www.Hypefactors.com

CVR-nr.: 36 68 26 04

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december

Stiftet: 12. marts 2015

Hjemstedskommune: København

Bestyrelse Pierre-André Montjovet, formand

Casper Janns

Martin Michael Hansen

Direktion Casper Janns

Revision PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Strandvejen 44

2900 Hellerup
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Ledelsesberetning

Årsrapporten for Hypefactors A/S for 2019 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens be-

stemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Årsrapporten  er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Væsentligste aktiviteter

Hypefactors er en softwarevirksomhed, der leverer en tech-platform (SaaS-løsning), der primært er

målrettet ledelser samt marketing- og kommunikationsspecialister. Hypefactors’ platform er en samlet og

fuldt integreret løsning, der bl.a. indeholder national og global medieovervågning, analytics,

mediarapportering, mediedatabase, digitale newsrooms og nyhedsdistribution. Løsningen, der er funderet

i kunstig intelligens (AI) og machine learning, hjælper virksomheder til at spare tid, reducere omkostninger

og forbedre resultaterne inden for forretningskritiske områder som kommunikation og omdømme-

håndtering.
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Ledelsesberetning

Udvikling i året

2019 var kendetegnet ved et højt aktivitetsniveau. Selskabets resultatopgørelse for 2019 udviser et

underskud på TDKK 13.756, og selskabets balance pr. 31. december 2019 udviser en egenkapital på DKK

6.732. Der er blevet investeret betydeligt i ambitiøs udvikling af selskabets softwareplatform, der bl.a. giver

brugerne en bedre og mere data-drevet national og international medieovervågning. For at sikre en bedre

balance mellem hhv. investering i fremdrift og omkostninger, er der foretaget omkostningsbesparende

justeringer i forhold til personale, der er slået igennem i andet halvår af 2019. 

Selskabets produkt, tech-platformen, rummer en række innovative aktiver udviklet af højtuddannede

specialister. Den intensive internationale kamp om at tiltrække de dygtigste udviklere inden for ’big data’,

kunstig intelligens og machine learning bevirkede at rekrutteringen af de nødvendige kvalificerede

specialister tog længere tid end forventet, hvilket forsinkede udviklingen og kommercialiseringen.

Forsinkelsen til trods er det lykkedes at styrke Hypefactors’ løsning og dermed selskabet som helhed. Der

var specielt i anden halvdel af 2019 en markant tilgang af brugere og fuldt betalende kunder, herunder en

række store globale virksomheder fra flere forskellige markeder, der har tilvalgt Hypefactors på bekostning

af de konkurrerende traditionelle løsninger. 

Hypefactors er innovativ media-tech, udviklet med kunstig intelligens, der gør effekten af kommunikation

målbar og arbejdsgangene mere automatiserede og nemmere for brugerne. Platformen blev i 2019

udbygget, forbedret, og forfinet yderligere, således at en række unikke tech-aktiver nu er indeholdt.

International medieovervågning er en integreret del af Hypefactors’ platform. Stadigt større mængder af

mediedata blev gjort nemt tilgængelige for brugerne. Dette med egenudviklet crawlerteknologi og

partnerskabsaftaler, således at alt fra print- og onlinemedier til Facebook, Instagram, Twitter og Reddit

samt Trustpilot, andre anmeldelsessider og diverse fora, medieovervåges. Brugernes

overvågningsmuligheder og muligheder for at præcisere søgningerne blev udbygget yderligere. Estimering

af læsertallene på de enkelte medie-websites er en central del af den effektanalyse, som

kommunikationsspecialister har behov for. Hypefactors har øget præcisionen ved at anvende en

kombination af hhv. data fra den førende autoritet på området og egenudviklet kunstig intelligens; dette

for bedst muligt at kunne estimere læsertallene. Desuden er der sket markante nyudviklinger inden for

betydende områder som AI-baseret omdømmeanalyse, tonalitets-analyse, emneklassificering,

landegenkendelse og sproggenkendelse, samt inden for Deep AI: Side-segmentering og OCR. 

Teamet blev også på den kommercielle side styrket med ansættelser, der styrker selskabets mulighed for at

realisere målsætningerne. 

Selskabets omsætning har været lidt lavere end det budgetterede, men da investeringen i udviklingen af

tech-aktiverne har styrket selskabets løsning markant og da tilstrømningen af betydelige kunder

dokumenterer selskabets internationale konkurrencekraft, som der nu for alvor skal kapitaliseres på, anser

ledelsen selskabets resultat som værende tilfredsstillende.
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Ledelsesberetning

Kapitalberedskabet

Selskabet har i 2019 udviklet væsentlige tech-aktiver. Der er i sidste del af 2019 (og første del af 2020)

indgået aftaler med en række betydelige kunder herudover er selskabet i kontakt med en række potentielle

store kunder, der forventes at indgås aftale med i nær fremtid. I løbet af 2019 er kunderne begyndt at købe

ind på selskabets platform og ledelsen forventer at accelerere kommercialiseringen yderligere i det

kommende år.

I februar 2020 har selskabet hjemtaget et lån på DKK 4 mio. til finansiering af selskabets drift og udvikling.

Lånet udløber den 31. oktober 2020 men Selskabet har mulighed for at forlænge lånet til 1. januar 2021,

såfremt selskabet finder det hensigtsmæssigt. Ledelsen forventer, at selskabet kan finansiere

tilbagebetalingen af lånet gennem en væsentligt øget omsætning og en kapitalforhøjelse inden 31. oktober

2020.

Ledelsen forventer derfor at have tilstrækkelig likviditet til at finansiere aktiviteterne i 2020 og aflægger

derfor årsregnskabet under forudsætningen om selskabets fortsatte drift.

Begivenheder efter balancedagen

Selskabet er indtil nu ikke påvirket væsentligt negativt af virkningerne af Covid-19, eftersom kunderne har

tegnet abonnementer der løber i en længere periode og det faktum, at kunderne fortsat har behov for

selskabets software. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre størrelsen af den negative

påvirkning af Covid-19.

Herudover er der ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på

bedømmelsen af årsrapporten.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2019
DKK

2018
DKK

Nettoomsætning 1.950.188 737.310

Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver 4.348.947 3.217.629

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer -2.334.876 -746.138

Andre eksterne omkostninger -4.139.669 -2.803.165

Bruttoresultat -175.410 405.636

Personaleomkostninger 3 -11.240.547 -7.907.454

Resultat før afskrivninger -11.415.957 -7.501.818

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver -3.098.325 -2.237.386

Resultat før finansielle poster -14.514.282 -9.739.204

Finansielle indtægter 27.570 6.908

Finansielle omkostninger 4 -226.375 -127.216

Resultat før skat -14.713.087 -9.859.512

Skat af årets resultat 5 956.768 1.826.339

Årets resultat -13.756.319 -8.033.173

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering  

Overført resultat -13.756.319 -8.033.173

-13.756.319 -8.033.173
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Balance 31. december

Aktiver

Note 2019
DKK

2018
DKK

Udviklingsprojekter 11.954.076 10.703.455

Immaterielle anlægsaktiver 6 11.954.076 10.703.455

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 73.409 0

Materielle anlægsaktiver 73.409 0

Deposita 229.854 222.850

Finansielle anlægsaktiver 229.854 222.850

Anlægsaktiver 12.257.339 10.926.305

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 512.153 636.217

Andre tilgodehavender 334.983 861.671

Udskudt skatteaktiv 8 0 0

Tilgodehavende selskabsskat hos tilknyttede virksomheder 956.768 872.452

Periodeafgrænsningsposter 244.711 144.968

Tilgodehavender 2.048.615 2.515.308

Likvide beholdninger 443 10.780.901

Omsætningsaktiver 2.049.058 13.296.209

Aktiver 14.306.397 24.222.514
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Balance 31. december

Passiver  

Note 2019
DKK

2018
DKK

Selskabskapital 866.884 866.884

Reserve for udviklingsomkostninger 11.267.384 9.519.640

Overført resultat -5.122.615 10.101.448

Egenkapital 7 7.011.653 20.487.972

Anden gæld 107.649 0

Langfristede gældsforpligtelser 9 107.649 0

Kreditinstitutter 4.825 0

Leverandører af varer og tjenesteydelser 2.803.179 1.212.117

Gæld til tilknyttede virksomheder 830.280 882.459

Anden gæld 9 1.714.632 910.808

Periodeafgrænsningsposter 1.834.179 729.158

Kortfristede gældsforpligtelser 7.187.095 3.734.542

Gældsforpligtelser 7.294.744 3.734.542

Passiver 14.306.397 24.222.514

Kapitalberedskabet 1

Begivenheder efter balancedagen 2

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser 10

Anvendt regnskabspraksis 11

 11



Egenkapitalopgørelse

Selskabskapital

Reserve for

udviklings-

omkostninger

Overført

resultat I alt
DKK DKK DKK DKK

Egenkapital 1. januar 866.884 9.519.640 10.101.448 20.487.972

Øvrige egenkapitalsreguleringer 0 0 280.000 280.000

Årets udviklingsomkostninger 0 4.348.946 -4.348.946 0

Årets af- og nedskrivning 0 -2.601.202 2.601.202 0

Årets resultat 0 0 -13.756.319 -13.756.319

Egenkapital 31. december 866.884 11.267.384 -5.122.615 7.011.653
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Noter til årsregnskabet

1 Kapitalberedskabet

Selskabet har i 2019 udviklet væsentlige tech-aktiver. Der er i sidste del af 2019 (og første del af 2020) blevet

indgået aftaler med en række betydelige kunder. Den gennemsnitlige kontraktsum, der betales forud, er

stigende. Selskabet har en række potentielle store kunder, der forventes at indgås aftale med i nær fremtid. I

løbet af 2019 er potentielle kunder begyndt at købe ind på selskabets platform og ledelsen forventer at

accelerere kommercialiseringen yderligere i det kommende år.

I februar 2020 har selskabet hjemtaget et lån på DKK 4 mio. til finansiering af selskabets drift og udvikling. Lånet

udløber den 31. oktober 2020. Ledelsen forventer, at selskabet kan finansiere tilbagebetalingen af lånet gennem

væsentligt øget omsætning og en kapitalforhøjelse inden 31. oktober 2020. Selskabet har mulighed for at

forlænge lånet til 1. januar 2021, såfremt selskabet finder det hensigtsmæssigt at under hensyntagen det de

væsentligt øgede omkostninger en forlængelse vil medføre.

Det er ledelsen forventning, at selskabets likviditetsgrundlag forbedres gennem væsentligt øget omsætning i det

kommende år samt via en eventuel kapitalforhøjelse i 2020. Ledelsen forventer derfor at have tilstrækkelig

likviditet til at finansiere aktiviteterne i 2020. 

Ledelsen aflægger derfor årsregnskabet under forudsætningen om selskabets fortsatte drift.

2 Begivenheder efter balancedagen

Konsekvenserne af Covid-19, hvor mange regeringer verden over har taget beslutning om at ”lukke landene

ned”, får stor betydning for verdensøkonomien. Ledelsen anser konsekvenserne af Covid-19 som en

begivenhed, der er opstået efter balancedagen (31. december 2019), og udgør derfor en ikke-regulerende

begivenhed for virksomheden.

Det betyder, at vurderingerne af indikationer på værdiforringelse er baseret på de af ledelsen forventede

fremtidige pengestrømme pr. 31. december 2019, som kan være forskellige fra de forventninger til fremtidige

pengestrømme, som ledelsen har på tidspunktet for godkendelse af årsrapporten, jf. omtalen af forventninger til

fremtiden i ledelsesberetningen.

Selskabet er indtil nu ikke påvirket væsentligt negativt af virkningerne af Covid-19, eftersom kunderne har tegnet

abonnementer der løber i en længere periode og det faktum, at kunderne fortsat har behov for selskabets

software. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre størrelsen af den negative påvirkning af Covid-

19.
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Noter til årsregnskabet

2019
DKK

2018
DKK

3 Personaleomkostninger

Lønninger 10.927.610 7.641.790

Pensioner 100.200 46.200

Andre omkostninger til social sikring 212.737 219.464

11.240.547 7.907.454

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 17 10

4 Finansielle omkostninger

Renteomkostninger tilknyttede virksomheder 177.033 42.513

Andre finansielle omkostninger 49.342 84.703

 226.375 127.216

5 Skat af årets resultat

Årets aktuelle skat -956.768 -872.452

Årets udskudte skat 0 -967.716

Regulering af skat vedrørende tidligere år 0 13.829

-956.768 -1.826.339

6 Immaterielle anlægsaktiver
Udviklingspro-

jekter 
DKK

Kostpris 1. januar 12.940.841

Tilgang i årets løb 4.348.946

Kostpris 31. december 17.289.787

Ned- og afskrivninger 1. januar 2.237.386

Årets afskrivninger 3.098.325

Ned- og afskrivninger 31. december 5.335.711

Regnskabsmæssig værdi 31. december 11.954.076
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Noter til årsregnskabet

6 Immaterielle anlægsaktiver (fortsat)
Udviklingspro-

jekter 
DKK

Selskabet har i regnskabsåret fortsat udviklingen af den kunstig intelligens (AI)-baserede software-platform

(SaaS-løsning) til organisationer, der ønsker den bedst mulige indsigt i deres medieomdømme. Platformen

henvender sig således primært til ledelser samt marketing- og kommunikationsspecialister. Hypefactors leverer

en samlet og integreret løsning, der bl.a. indeholder global medieovervågning, analytics, rapportering, medie-

database, digitale newsrooms og nyhedsdistribution.

Selskabets produkt er yderst skalérbart. Løsningen fungerer på tværs af geografiske markeder, da målgruppens

grundlæggende behov er identisk - uanset geografi. Platformen hjælper brugerne til at automatisere en række

processer, der ellers er blevet håndteret manuelt og giver brugerne relevant indsigt og konkrete fordele, uanset

om der er tale om store globale virksomheder, små- og mellemstore virksomheder, NGO’er eller

kommunikationsbureauer.

Markedet for marketing-software er stort og hastigt voksende. Det globale marked for marketingsoftware

estimeres til at udgøre ca. 35 milliarder dollars og er fortsat voksende. Hypefactors’ løsning er cloud-baseret,

internationalt skalérbar, innovativ/disruptive og med en klart defineret målgruppe.

7 Egenkapital

Selskabskapitalen består af 8.668.840 aktier à nominelt DKK 0,10. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

I regnskabsåret 2019 har selskabet tildelt tegningsretter (warrants) med samlet 160.000 aktier til selskabets

medarbejdere. De tildelte warrants kan udnyttes til tegning af aktier i selskabet til en pris på DKK 5 per aktie á

nominelt DKK 0,10.

Selskabskapitalen har udviklet sig således:

2019
DKK

2018
DKK

2017
DKK

2016
DKK

Selskabskapital 1. januar 866.884 571.430 50.000 50.000

Kapitalforhøjelse 0 295.454 521.430 0

Kapitalnedsættelse 0 0 0 0

Selskabskapital 31. december 866.884 866.884 571.430 50.000

 15



Noter til årsregnskabet

2019
DKK

2018
DKK

8 Hensættelse til udskudt skat

Immaterielle anlægsaktiver 1.946.000 -684.000

Materielle anlægsaktiver 4.000 0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelse 0 -6.000

Skattemæssigt underskud til fremførsel -4.532.000 10.000

Overført til udskudt skatteaktiv 2.582.000 680.000

0 0

Udskudt skat er afsat med 22% svarende til den aktuelle skattesats.

Udskudt skatteaktiv

Opgjort skatteaktiv 2.582.000 313.000

Nedskrivning til vurderet værdi -2.582.000 -313.000

Regnskabsmæssig værdi 0 0

9 Langfristede gældsforpligtelser

Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. Øvrige forpligtelser er

indregnet under langfristede gældsforpligtelser.

Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden:

Anden gæld

Mellem 1 og 5 år 107.649 0

Langfristet del 107.649 0

Øvrig kortfristet gæld 1.714.632 910.808

1.822.281 910.808

10 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Pant- og sikkerhedsstillelser i aktiver med en samlet regnskabsmæssig

værdi på 99.723 0

Leje- og leasingforpligtelser 208.000 200.000
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Noter til årsregnskabet

2019
DKK

2018
DKK

10 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser (fortsat)

Koncernens selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. Det samlede beløb

for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Building ApS, der er administrationsselskab i forhold til sam-

beskatningen. Koncernens selskaber hæfter endvidere solidarisk for danske kildeskatter i form af udbytteskat,

royaltyskat og renteskat. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at sel-

skabets hæftelse udgør et større beløb.
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Noter til årsregnskabet

11 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Hypefactors A/S for 2019 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens be-

stemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskab for 2019 er aflagt i DKK.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdiregule-

ringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere

indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder af-

skrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabs-

mæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 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. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser

som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

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. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdiregule-

ringerne direkte på egenkapitalen.

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 til-

godehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkost-

ninger.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.
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Noter til årsregnskabet

11 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning

Serviceydelser indregnes i takt med at adgangen til den service, som kontrakten vedrører, udføres, hvorved

nettoomsætningen svarer til salgsværdien af serviceydelsen. Metoden anvendes, når de samlede indtægter

og omkostninger på serviceydelsen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele,

herunder betalinger, vil tilgå selskabet. Indtægter periodiseres lineært over den periode, hvor kunden har

adgang til servicen.

Nettoomsætningen måles til det modtagne vederlag og indregnes eksklusive moms og med fradrag af

rabatter i forbindelse med salget.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er

anvendt for at opnå virksomhedens nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til salg samt kontorhold mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle- og 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 består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat og indregnes i resultatopgø-

relsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan

henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med Building ApS. Selskabsskatten fordeles mellem de sambeskattede selskaber

i forhold til disses skattepligtige indkomster.
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Noter til årsregnskabet

11 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver

Udviklingsomkostninger omfatter gager og andre omkostninger, der direkte og indirekte kan henføres til

selskabets udviklingsaktiviteter. Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, hvor den

tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller

udviklingsmulighed i virksomheden kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller

anvende projektet, indregnes som immaterielle anlægsaktiver, såfremt der er tilstrækkelig sikkerhed for, at

kapitalværdien af den fremtidige indtjening kan dække administrationsomkostninger samt selve

udviklingsomkostningerne, Udviklingsprojekter, der ikke opfylder kriterierne for indregning i balancen,

indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen, i takt med omkostningerne afholdes

Aktiverede udviklingsomkostninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger

eller genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere. Udviklingsprojekter afskrives lineært over den økono-

miske brugstid, der er vurderet til 5 år. 

Der afskrives ikke på udviklingsprojekter, der stadig anses for at være under udførelse. Der foretages dog

stadig gennemgang og vurdering af, om der er sket en værdiforringelse, der nødvendiggør en nedskrivning,

jf. nedenstående afsnit om "Nedskrivning af materielle anlægsaktiver". 

Udviklingsomkostninger, der indregnes første gang i balancen i regnskabsåret 2016 eller senere, indregnes

direkte på egenkapitalen under posten "Reserve for udviklingsomkostninger". Fradrag af afskrivninger af

disse udviklingsomkostninger foretages også direkte på egenkapitalen under selvsamme post "Reserve for

udviklingsomkostninger".

Omkostninger til internt oparbejdede rettigheder indregnes i resultatopgørelsen som omkostninger.

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 5 år

Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.
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11 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Aktiver med en kostpris på under DKK 13.800 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle- og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre,

om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Hvis dette er tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest for at fastslå, om genindvindingsværdien er lave-

re end den regnskabsmæssige værdi. Hvis det er tilfældet nedskrives der til denne lavere genindvindings-

værdi.

Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien.

Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, vurderes aktiverne samlet i

den mindste gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastsættes en pålidelig genindvindings-

værdi.

Aktiver, hvor det ikke er muligt at opgøre nogen selvstændig kapitalværdi, da aktivet i sig selv ikke genere-

rer fremtidige pengestrømme, vurderes for nedskrivningsbehov sammen med den gruppe af aktiver, hvortil

de kan henføres.

Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver omfatter deposita.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket nor-

malt udgør nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger ved-

rørende efterfølgende regnskabsår.

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabs-

mæssig 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 fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles

til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening
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11 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

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

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil

være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, som følge

af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen eller i egenkapitalen, når den udskudte skat ved-

rører poster, der er indregnet i egenkapitalen.

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser

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 aconto-

skatter. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansiel-

le poster.

Finansielle gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter

i de efterfølgende regnskabsår.
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