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København den 15. april 2019 

Happy Helper A/S offentliggør halvårsregnskab  

Happy Helper A/S - Selskabsmeddelelse nr 5 - 2019: Halvårsregnskab for perioden 

01.09.2018 til 28.02.2019 

Bestyrelsen i Happy Helper A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskab for perioden 

01.09.2018 til 28.02.2019.

   

Hovedaktivitet    

Happy Helper leverer en online-platform, hvor Helpers (dem der udfører rengøring) kan til- byde 

deres arbejdskraft i form af rengøring, som bookere (dem der efterspørger rengøring) derefter 

kan booke. Selskabets hovedaktivitet er således skabelse af en platformsøkonomi inden for 

rengøring.

     

Selskabets rengøringsplatform gør bookernes hverdag nemmere ved at tilbyde en nem, billig og 

sikker måde at booke rengøring på til konkurrencedygtige priser. Happy Helper verificerer alle 

Helpers for at sikre, at bookerne booker kvalificeret arbejdskraft til at udføre rengøring.

     

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold     

Selskabet rundede i halvåret over 100.000 rengøringer gennemført i selskabets levetid og 

gennemførte i halvåret mere end 38.200 rengøringer. Den gennemsnitlige vækst i antal 

rengøringer i halvåret - sammenlignet med året før (halvåret 2017/18, afsluttet 28. februar) - 

udgør 75,5%. 

     
Selskabet har fået udrullet online onboarding af Helpers, så en Helper ikke længere skal møde 

op fysisk for at blive Helper på platformen, hvilket har gjort selskabet i stand til at nå bredere ud i 

Danmark. Udgifterne til at få Helpers på platformen er samtidigt nedbragt betragteligt.   
   
Dialogen med de forskellige interessenter i det danske samfund er blevet styrket, og blandt andet 



samarbejdet med Skattestyrelsen bidrager til at levere tryg, gennemsigtig og konkurrencedygtig 

service til brugerne. 

      

Selskabet har i halvåret 2018/19 opnået en omsætningsbase på 19.403 t.kr. Det er en stigning på 

84,3% i forhold til året før (halvåret 2017/18, afsluttet 28. februar), hvor omsætningsbasen  

var 10.527 t.kr. Ledelsen forventer fortsat vækst og fastholder derfor guidance på mellem 45-50 

mio.kr. i omsætningsbasen for regnskabsåret 2018/19.

     

Selskabet investerer fortsat i vækst, hvorfor det samlede regnskab for halvåret viser et underskud 

før skat på 5.707 t.kr., hvilket er i tråd med det forventede, og selskabet fastholder dermed 

guidance for regnskabsåret 2018/19 med et underskud før skat på mellem 10-12 mio.kr.

     

Dækningsbidraget (Happy Helpers kommission) for halvåret endte på 2.657 t.kr., hvilket li- 

geledes er i tråd med guidance for regnskabsåret 2018/19 på mellem 5 og 6,5 mio.kr. Den 

gennemsnitlige vækst i dækningsbidraget i halvåret - sammenlignet med året før (halvåret 

2017/18, afsluttet 28. februar) - udgør 121,5%.

     

Ledelsen anser den ovenstående udvikling som tilfredsstillende og i tråd med den over- ordnede 

strategi, som blev meldt ud i forbindelse med selskabets børsnotering på First North tilbage i april 

2018, bl.a. med en plan om at cementere markedspositionen som den førende udbyder af privat 

rengøring i hele Danmark inden 2020.

     

Forventninger til regnskabsåret 2018/19

Forventninger til hele regnskabsåret fastholdes. Det vil sige:

     

Omsætningsbasen forventes at blive mellem 45-50 mio.kr., svarende til en vækst på over 90% 

sammenlignet med det afsluttede regnskabsår.

     

Dækningsbidraget forventes at være i niveauet 5-6,5 mio.kr., svarende til en vækst på over 95% 

sammenlignet med det afsluttede regnskabsår.

     

Underskuddet før skat forventes at være i niveauet 10-12 mio.kr. 

    

I forbindelse med regnskabet udtaler Dennis Forchhammer, CEO i Happy Helper A/S: 
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“I løbet af halvåret nåede vi en vigtig milepæl og kan bryste os af at have faciliteret mere end 

100.000 rengøringer. Vi er godt i gang med at cementere vores markedslederposition i Danmark. 

Kort sagt, leverer vi som lovet.“

Næste regnskabsmeddelelse

15 oktober 2019 offentliggøres årsregnskab for regnskabsåret 2018/2019.

Se samlet regnskab for halvåret

Det samlede halvårsregnskabet er vedhæftet denne meddelelse.

Per Rystrøm        Dennis Forchhammer

Bestyrelsesformand        CEO  

For mere information:  
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Selskabets adresse 

Happy Helper A/S 

Gl.Kongevej 1, 4 

1610 København V 

Tlf: (+45) 89 88 31 88

Dennis Forchhammer, CEO: (+45) 27 63 59 62

Happy Helper A/S 
Gammel Kongevej 1, 4 DK-1610 København 
T (+45) 89 88 31 88 W www.happyhelper.dk 

Certified Adviser 

Tofte & Company  

Christian IX´s Gade 7 

1111 København K 

Tlf: (+45) 71 96 10 30

http://www.happyhelper.dk
http://www.happyhelper.dk
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Happy Helper A/S 
Gammel Kongevej 1, 4.tv.
1610 København V

CVR nr: 36711515
Hovedsæde: København
Finansiel periode: 01.09.18 –  28.02.19

Bestyrelse:
Per Rystrøm, formand
Jesper Jarlbæk, næstformand
Morten Christiansen
Kjeld Anker Pedersen
Adam Sebastian Sheikh Hjorth

Direktion:
Frederik Dennis Forchhammer, CEO
@: dennis@happyhelper.dk

Revisor:
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
2300 København S

Certified Advisors:
Tofte & Co. v. Sasja Dalgaard
Christian IX’s Gade 7,
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HøjdepunkterHappy Helper A/S  – Halvårsrapport 2018-2019

I løbet af halvåret nåede vi en vigtig milepæl 
og kan bryste os af at have faciliteret 

mere end 100.000 rengøringer. 

Vi er godt i gang med at cementere vores
markedslederposition i Danmark. Kort sagt, 

leverer vi som lovet.

Nøgletal

Dennis Forchhammer, CEO i Happy Helper A/S

Antal rengøringer

Vækst (%)1. halvår 2017/181. halvår 2018/19

38.200 21.770 75,5%

19.403.000 10.527.000 84,3%

2.657.681 1.200.000 121,5%

13,7% 11,3% 21,1%

38.806.000 21.054.000 84,3%

* Happy Helpers kommission
** Gennemsnit

Omsætningsbase

Dækningsbidrag*

Dækningsbidrag (%)**

Run Rate**
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Ledelsesberetning
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Happy Helper leverer en online-platform, hvor Helpers (dem der udfører rengøring) kan til-
byde deres arbejdskraft i form af rengøring, som bookere (dem der efterspørger rengøring) 
derefter kan booke. Selskabets hovedaktivitet er således skabelse af en platformsøkonomi 
inden for rengøring.
     
Selskabets rengøringsplatform gør bookernes hverdag nemmere ved at tilbyde en nem, 
billig og sikker måde at booke rengøring på til konkurrencedygtige priser. Happy Helper 
verificerer alle Helpers for at sikre, at bookerne booker kvalificeret arbejdskraft til at udføre 
rengøring.

Hovedaktivitet

Selskabet rundede i halvåret over 100.000 rengøringer gennemført i selskabets levetid og 
gennemførte i halvåret mere end 38.200 rengøringer. Den gennemsnitlige vækst i antal 
rengøringer i halvåret - sammenlignet med året før (halvåret 2017/18, afsluttet 28. februar) - 
udgør 75,5%.

Selskabet har fået udrullet online onboarding af Helpere, så en Helper ikke længere skal 
møde op fysisk for at blive Helper på platformen, hvilket har gjort selskabet i stand til at 
nå bredere ud i Danmark. Udgifterne til at få Helpere på platformen er samtidigt nedbragt 
betragteligt.

Dialogen med de forskellige interessenter i det danske samfund er blevet styrket, og blandt 
andet samarbejdet med Skattestyrelsen bidrager til at levere tryg, gennemsigtig og kon-
kurrencedygtig service til brugerne.

Selskabet har i halvåret 2018/19 opnået en omsætningsbase på 19.403 t.kr. Det er en stig-
ning på 84,3% i forhold til året før (halvåret 2017/18, afsluttet 28. februar), hvor omsætnings-
basen var 10.527 t.kr. Ledelsen forventer fortsat vækst og fastholder derfor guidance på 
mellem 45-50 mio.kr. i omsætningsbasen for regnskabsåret 2018/19.

Selskabet investerer fortsat i vækst, hvorfor det samlede regnskab for halvåret viser et un-
derskud før skat på 5.707 t.kr., hvilket er i tråd med det forventede, og selskabet fastholder 
dermed guidance for regnskabsåret 2018/19 med et underskud før skat på mellem 10-12 
mio.kr. 

Dækningsbidraget (Happy Helpers kommission) for halvåret endte på 2.657 t.kr., hvilket li-
geledes er i tråd med guidance for regnskabsåret 2018/19 på mellem 5 og 6,5 mio.kr. Den 
gennemsnitlige vækst i dækningsbidraget i halvåret - sammenlignet med året før (halvåret 
2017/18, afsluttet 28. februar) - udgør 121,5%. 

Ledelsen anser den ovenstående udvikling som tilfredsstillende og i tråd med den over-
ordnede strategi, som blev meldt ud i forbindelse med selskabets børsnotering på First 
North tilbage i april 2018, bl.a. med en plan om at cementere markedspositionen som den 
førende udbyder af privat rengøring i hele Danmark inden 2020.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

LedelsesberetningHappy Helper A/S  – Halvårsrapport 2018-2019
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LedelsesberetningHappy Helper A/S  – Halvårsrapport 2018-2019

Forventninger til regnskabsåret 2018/19
Forventninger til hele regnskabsåret fastholdes. Det vil sige:

Omsætningsbasen forventes at blive mellem 45-50 mio.kr., svarende til en vækst på over 
90% sammenlignet med det afsluttede regnskabsår.
     
Dækningsbidraget forventes at være i niveauet 5-6,5 mio.kr., svarende til en vækst på over 
95% sammenlignet med det afsluttede regnskabsår.
     
Underskuddet før skat forventes at være i niveauet 10-12 mio.kr.
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Halvårsregnskab



10

Resultatopgørelsen pr. 28.02.2019
01.09.2018 -
28.02.2019

01.09.2017 -
28.02.2018

kr. kr.

Personaleomkostninger (3.247.545) (1.756.208)

Af- og nedskrivninger (1.019.707) (332.440)

Driftsresultat (5.483.260) (3.824.995)

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle indtægter

(224.112)

425

(238.978)

-

Resultat før skat (5.706.947) (4.063.973)

Halvårets resultat (4.451.419) (3.366.973)

Overført resultat (4.451.419) (3.366.973)

Forslag til resultatdisponering

(4.451.419) (3.366.973)

Skat af årets resultat 1.255.528 697.000

HalvårsregnskabHappy Helper A/S  – Halvårsrapport 2018-2019

Omsætning 2.828.900 1.253.059

Direkte samt andre eksterne omkostninger (4.044.908) (2.989.406)

Bruttotab (1.216.008) (1.736.347)
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31.08.201828.02.2019
kr. kr.

Færdiggjorte udviklingsprojekter 8.840.391 6.578.062

Immaterielle anlægsaktiver 8.840.391 6.578.062

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 436.474 319.420

Indretning af lejede lokaler 91.712 -

Likvide beholdninger 14.742.950 20.511.113

Aktiver 28.555.095 32.816.700

Anlægsaktiver 9.530.933 7.128.238

Omsætningsaktiver 19.024.162 25.688.462

Tilgodehavender fra salg og
tjenesteydelser 488.713 555.320

Udskudt skat 3.556.710 2.883.000

Andre tilgodehavender 0 1.670.930

Periodeafgrænsningsposter 235.789 68.099

Deposita 162.356 230.756

Finansielle anlægsaktiver 162.356

Materielle anlægsaktiver 528.186 319.420

Tilgodehavender 4.281.212 5.177.349

HalvårsregnskabHappy Helper A/S  – Halvårsrapport 2018-2019

Balance

230.756
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31.08.2018

Gældsforpligtigelser

28.02.2019
kr. kr.

Passiver

6.820.745

28.555.095

6.630.931

Virksomhedskapital 737.500 737.500

Reserve for udviklingsomkostninger 6.895.505 5.130.888

Overført overskud eller underskud 14.101.345 20.317.381

Egenkapital 21.734.350 26.185.769

Anden gæld 2.767.940 2.907.779

Langfristede gældsforpligtigelser 2.907.779

Kortfristede gældsforpligtigelser 4.052.805 3.723.152

32.816.700

Leverandører af vare
og tjenesteydelser 1.850.331 1.757.801

Kortfristet del af langfristede
gældsforpligtelser 602.000 462.161

Anden gæld 1.600.474 1.503.190

HalvårsregnskabHappy Helper A/S  – Halvårsrapport 2018-2019

2.767.940

Balance
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100.000
gennemførte rengøringer
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Egenkapitalopgørelse

Virksomheds-
skapital

kr.

Overført overskud 
eller underskud

kr.

Reserve for udvik-
lingsomkostninger

kr.
I alt
kr.

Egenkapital primo 737.500 5.130.888 20.317.381 26.185.769

Periodens resultat 0 1.764.617 (6.216.036) (4.451.419)

Egenkapital ultimo 737.500 6.895.505 14.101.345 21.734.350

HalvårsregnskabHappy Helper A/S  – Halvårsrapport 2018-2019

Aktierelaterede nøgletal

28.02.18*28.02.19

Resultat før skat pr. aktie -0,77 -

Indre værdi pr. aktie 2,95 -

Børskurs pr. aktie 7,008 -

Markedsværdi 51.684.000

Antallet af aktier 7.375.000 -

* Selskabet var endnu ikke børsnoteret her
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Køb mv. af immaterielle anlægsaktiver (279.179) (2.625.186)

Køb mv. af materielle anlægsaktiver (3.211.623) (17.455)

Depositum 68.400 (8.400)

Pengestrømme vedrørende investeringer (3.422.402) (2.651.041)

Likvider ultimo sammensætter sig af:

Refunderet/(betalt) selskabsskat

Betalte finansielle omkostninger

Modtagne finansielle indtægter

581.818

(224.112)

425

(42.556)

(42.556)

(42.556)

Pengestrømme vedrørende drift (2.345.761) (2.577.364)

Likvider primo 20.511.113 162.420

Fortsættes >Likvider ultimo 14.742.950 (388.545)

Likvider ultimo 14.742.950 (388.545)

Likvide beholdninger 14.742.950 50.000

Kortfristet gæld til banker 0 (438.545)

Optagelse af lån

Kontant kapitalforhøjelse

0 1.877.440

0 2.800.000

Pengestrømme vedrørende finansiering 0 4.677.440

Ændring i likvider (550.965)(5.768.163)

Pengestrømsopgørelse for 2018/2019

kr. kr.

Driftsresultat (5.483.260) (3.705.201)

Af- og nedskrivninger 1.019.707 135.280

Ændringer i arbejdskapital 1.759.661 1.035.113

Pengestrømme vedrørende primær drift (2.703.892) (2.534.808)

HalvårsregnskabHappy Helper A/S  – Halvårsrapport 2018-2019

01.09.2018 -
28.02.2019

01.09.2017 -
28.02.2018




