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... Lige nu har vi fokus på at optimere 
og styre forretningen samtidig med at 
vi sikrer, at vi er klar til at øge antallet 
af brugere på den anden side af  
coronakrisen.

Vi er stolte af at have sat rammerne for 
en platform, hvor brugerne på begge 
sider tager vare på hinanden i 
samarbejde med os...
Dennis Schade Forchhammer, CEO i Happy Helper A/S
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* Happy Helpers kommission
** Gennemsnit

Højdepunkter og nøgletalHappy Helper A/S  – Halvårsrapport 2019-2020

Halvår 2019/20Halvår 2018/19

Antal rengøringer Omsætningsbase

24.987.00019.403.00038.200 48.400

< 29%< 27%

Dækningsbidrag*

Dækningsbidrag %**

2.828.900 14.6% 15.6%3.845.400

< 36%
< 6%

Run rate

49.974.000

38.806.000

< 29%
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Ledelsesberetning



Happy Helper blev skabt ud fra idéen om, at det skulle være lettere og mere sikkert at finde 
og hyre rengøringshjælp til private hjem.
 
Happy Helper driver i dag en online platform, der forbinder Bookers (dem der køber rengø-
ringshjælp) med Helpers (dem der udfører rengøringen).
 
Happy Helpers platform hjælper Bookers til en lettere hverdag med mere tid til andre ting 
end rengøring, og den hjælper Helpers med at finde arbejde på fleksible vilkår og på egne 
præmisser. Platformen giver brugerne et let tilgængeligt online værktøj til at kommunikere, 
administrere aftaler og håndtere sikker betaling.
 
Vi tilbyder desuden personlig support til både Bookers og Helpers alle ugens dage, hele 
året rundt. Vi har ekstrem fokus på at sørge for, at både Helpers og Bookers får den bedst 
mulige oplevelse, når de benytter sig af platformen, og når de er i kontakt med os på anden 
vis.

Hovedaktivitet

Happy Helpers vision er at skabe glæde og tryghed, både for de mange mennesker som 
får mere overskud i hverdagen, og for de Helpers som udfører rengøringerne. 
                                                                                                            
Vi opererer i et ureguleret marked, som har været, og stadig er, præget af sort arbejde. 
Happy Helpers løsning sikrer ordnede forhold, der medvirker til en reduktion af sort ren-
gøring, medfører øgede skattebetalinger, samt sikrer ordentlige forhold for både Helpers 
og Bookers. Sidstnævnte sker gennem verdens første platformsforsikring, som vi tilbage i 
november 2016  oprettede i samarbejde med Tryg.

Happy Helper indgår proaktivt i dialog med de relevante interessenter i det danske sam-
fund for at skabe de bedst mulige rammer for brugerne på vores platform. 

Vision

Vi vækstede omsætningsbasen på halvåret til små 25 millioner kr. svarende til en stigning 
på 29% sammenlignet med samme halvår i sidste regnskabsår. Det betyder at vi nåede en 
intern milepæl, da den gennemsnitlige månedlige runrate (omsætningsbasen gange 12) 
for første gang oversteg 50 millioner. 

Vores nettoomsætningen vækstede med 36% sammenlignet med samme halvår i sidste 
regnskabsår og udgjorde kr. 3.845.364. 

Der blev samlet gennemført 48.400 rengøringer, hvilket svarer til en vækst på 27% sam-
menlignet med samme halvår i sidste regnskabsår. Vi er derfor meget tæt på at runde 
endnu en intern milepæl: 100.000 rengøringer gennemført på et regnskabsår.   

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
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Underskuddet for halvåret udgjorde kr. 3.110.497, hvilket er en forbedring på 30% sammen-
lignet med samme halvår i sidste regnskabsår. Sammen med væksten er der sket en mar-
kant reduktion i vores udgifter. For eksempel er personaleudgifterne faldet til kr. 2.135.801, 
hvilket er en reduktion på 34% sammenlignet med samme halvår i sidste regnskabsår. 

Platformen er blevet markant mere brugervenlig og effektiv.  En stor del af grunden til, at 
vores udgifter er blevet mindre trods den stigende omsætning, er at platformen er blevet 
bedre. Der har således været langt mindre behov for kundesupport. Vi vil forsætte denne 
udvikling i det næste halvår. Der kommer snart en yderligere forbedret app rettet mod Hel-
pers og dernæst en ny app til Bookers. 

Ledelsen anser ovenstående udvikling som tilfredsstillende og i tråd med den overord-
nede strategi, som blev meldt ud i forbindelse med børsnoteringen på First North i april 
2018. Planen var blandt andet at cementere markedspositionen som førende indenfor pri-
vat rengøring i Danmark inden 2020 samt konstant at gøre platformen bedre for brugerne 
og mere effektiv.

I forbindelse med aflæggelse af årsrapporten for regnskabsåret 2018/2019 offentliggjorde 
vi for første gang nøgletallene for Life Time Value (LTV) samt Customer Acquisition Cost 
(CAC) for vores Bookers. Det gør vi også nu i forbindelse med denne halvårsrapportering.
 
Nedenfor ses udviklingen i LTV (den blå søjle) siden marts 2019, hvor forbruget per kunde i 
gennemsnit lå på 1082 kr. Forbruget per kunde er derefter steget støt frem til februar 2020, 
hvor den udgjorde på 1.516 kr. per kunde. Det er en vækst på 29%, de sidste 12 måneder. 
Stigningen i LTV vidner om at den fokus som vi har haft på at skabe de bedste rammer for 
begge vores brugere har betalt sig.

Life Time Value (LTV) og Customer Acquisition Cost (CAC)
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De røde søjler i grafen viser omkostninger i forbindelse af anskaffelse af nye kunder. Dvs. at 
én ny kunde i gennemsnit kostede 180 kr. tilbage i marts 2019 og her i slutningen af halv-
året kostede en ny kunde 321 kr. Det er en stigning på 78 %. Stigningen skyldes at vi betaler 
bonus til medlemmer af COOP og Matas medlemsklubber og i takt med at der er kommet 
forholdsvis flere nye kunder fra disse to medlemsklubber, har det en større påvirkning på 
vores CAC. 

Vi har en LTV:CAC ratio, der ved udgangen af halvåret lå på 4,7. Det vil sige, at Happy Helper
tjener 4,7 gange så meget på en Booker, som det koster at få en Booker.
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HAC

Helper Acquisition Cost (”HAC”) dækker over de udgifter vi har til markedsføring og onboar-
ding af nye Helpers på platformen. ”Clean HAC” dækker over de direkte omkostninger, der 
er forbundet med markedsføring overfor nye Helpers, mens ”HAC Overhead” dækker over 
de yderligere omkostninger, som er forbundet med at få Helpers onboardet på platformen. 

Nedenstående figur viser, hvordan vi er blevet mere kosteffektive i onboarding af Helpers. 
Vores HAC Overhead landede på 144 kr. i februar 2020, mens det var 289 kr. i marts måned 
2019. Det er en halvering, hvilket skyldes at vores onboarding gik fra at være en lidt tung 
manuel proces til at være en hovedsagelig digital proces varetaget af én
deltidsmedarbejder. 

160

129

140

136

121

125

78

66

94

115

110

129

92

15

83

19

137

27

92

27

118

26

66

11

HAC: TotalHAC: CleanHAC: Overhead

LedelsesberetningHappy Helper A/S  – Halvårsrapport 2019-2020

9



10

Forventninger til regnskabsåret 2019/20
Halvårsregnskabet pr. 29. februar viser, at vi igen leverede i overensstemmelse med børspro-
spektet fra april 2018, samt at vi var godt på vej til at ramme den udmeldte guidance for 
regnskabsåret 2019/20. 

Den nedlukning af Danmark som regeringen har foretaget den 11. marts for at forebygge 
Coronakrisen, har påvirket vores forretning negativt. 

Vi har set et markant fald i aktiviteten på vores platform, hvilket også kan ses i den seneste 
månedsrapportering for marts, som blev offentliggjort i en selskabsmeddelelse d. 1. april. 
Folketinget lukkede Danmark ned den 11. marts, derfor var effekten ikke så markant i marts 
måned, som den kommer til at være i de kommende måneder. 

Omsætningsbasen for marts måned landede på kun 3 millioner, hvilket var en tilbagegang 
på 11,9 % i forhold til samme måned sidste år. Det er første gang i selskabets historie, at vi 
har rapporteret en tilbagegang sammenlignet med samme periode forrige år. Vi udsendte 
derfor en selskabsmeddelse den 25 marts, hvor vi suspenderede guidance for indeværen-
de regnskabsår. 

Vi er vant til at skulle omstille vores forretning hurtigt og konstant tage højde for nye fakto-
rer, så vi føler os godt klædt på til den kommende tid. Den måde som vi har søgt at påtage 
os vores samfundsansvar på har været ved at lukke ned for nye Happy Helpers på platfor-
men, så de rengøringer der trods alt stadig bliver udført, går til de eksisterende Helpers og 
samtidig har vi kommunikeret de retningslinjer ud til alle vores brugere, som Sundhedssty-
relsen har udgivet. 

Vores brugere har i høj grad udvist respekt både for platformen og hinanden. Der er mange 
Bookers, som har valgt at betale deres Helper på trods af, at de ikke ønskede rengøringen 
udført, og vi har set Helpers som har haft mindre brug for indkomst give bookinger videre 
til Helpers, som har haft mere brug for indkomst. Vi er stolte af at have sat rammerne for en 
platform, hvor brugerne tager vare om hinanden i samarbejde med os. 

Lige nu har vi fokus på at optimere, og styre forretningen samtidig med at vi sikrer, at vi er 
klar til at øge antallet af brugere på den anden side af coronakrisen. Når de danske sam-
fundstilstande normaliseres, og vi kan se den samlede påvirkning på vores forretning,
melder vi en ny guidance ud.
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Resultatopgørelsen pr. 29.02.2020
01.09.2019 -
29.02.2020

01.09.2018 -
28.02.2019

kr. kr.

Personaleomkostninger (2.135.801) (3.247.545)

Af- og nedskrivninger (1.922.413) (1.019.707)

Driftsresultat (3.711.272) (5.483.260)

Andre driftsindtægter 147.500 0

Netteomsætning 3.845.364 2.828.900

Andre eksterne omkostinger (3.645.922) (4.044.908)

Bruttoresultat 346.942 (1.216.008)

Andre finansielle omkostninger (276.225) (224.112)

Andre finansielle Indtægter 0 425

Resultat før skat (3.987.497) (5.706.947)

Halvårets resultat (3.110.497) (4.451.419)

Overført resultat (3.110.497) (4.451.419)

Forslag til resultatdisponering

(3.110.497) (4.451.419)

Skat af årets resultat 877.000 1.255.528

HalvårsregnskabHappy Helper A/S  – Halvårsrapport 2019-2020
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Balance

kr. kr.

Likvide beholdninger 5.515.703 9.317.162

Anlægsaktiver 11.024.509 10.897.773

Aktiver 21.149.909 24.984.101

Omsætningsaktiver 10.125.400 14.086.328

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 306.668 364.851

Indretning af lejede lokaler 84.783 96.360

Materielle anlægsaktiver 391.451 461.211

Færdiggjorte udviklingsprojekter 10.330.141 10.083.467

Goodwill 125.451 175.629

Immaterielle anlægsaktiver 10.455.592 10.259.096

Tilgodehavender fra salg og
tjenesteydelser 434.162 374.024

Udskudt skat 4.069.151 4.285.000

Andre tilgodehavender 3.023 1.970

Periodeafgrænsningsposter 103.361 108.172

Tilgodehavender 4.609.697 4.769.166

Deposita 177.466 177.466

Finansielle anlægsaktiver 177.466 177.466

29.02.2020 28.02.2019

HalvårsregnskabHappy Helper A/S  – Halvårsrapport 2019-2020
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Balance

kr.kr.

HalvårsregnskabHappy Helper A/S  – Halvårsrapport 2019-2020

Virksomhedskapital 737.500 737.500

Reserve for udviklingsomkostninger 8.057.510 8.338.567

Overført overskud eller underskud 7.180.101 10.009.541

Egenkapital 15.975.111 19.085.608

Gældsforpligtigelser 5.174.798 5.898.493

Passiver 21.149.909 24.984.101

Kortfristede gældsforpligtigelser 2.924.353 3.552.808

Leverandører af vare og 
tjenesteydelser 331.313 617.941

Deposita 54.500 48.000

Kortfristet del af langfristede
gældsforpligtelser 737.594 859.994

Anden gæld 1.801.128 2.026.873

Anden gæld 2.250.263 2.345.685

Langfristede gældsforpligtigelser 2.345.6852.250.263

Egenkapitalopgørelse
Virksomheds-

skapital
kr.

Overført overskud 
eller underskud

kr.

Reserve for udvik-
lingsomkostninger

kr.
I alt
kr.

Egenkapital primo 737.500 10.009.541 8.338.567 19.085.608

Periodens resultat 0 (1.952.031) (1.158.466) (3.110.497)

Egenkapital ultimo 737.500 8.057.510 7.180.101 15.975.111

29.02.2020 28.02.2019
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Pengestrømsopgørelse for 2019/2020

kr. kr.

Refunderet/(betalt) selskabsskat 1.092.849 581.818

Betalte finansielle omkostninger (276.225) (224.112)

Modtagne finansielle indtægter 0 425

Pengestrømme vedrørende drift (1.413.885) (2.345.761)

Likvider primo 9.317.162 20.511.113

Likvider ultimo 5.515.703 14.742.950

Afdrag på lån (338.425) 0

Pengestrømme vedrørende finansiering (338.425) 0

Ændring i likvider (5.768.163)(3.801.459)

Driftsresultat (3.711.272) (5.483.260)

Af- og nedskrivninger 1.922.413 1.019.707

Ændringer i arbejdskapital (441.650) 1.759.661

Pengestrømme vedrørende primær drift (2.230.509) (2.703.892)

Køb mv. af immaterielle anlægsaktiver (2.035.329) (3.211.623)

Køb mv. af materielle anlægsaktiver (13.820) (279.179)

Depositum 0 68.400

Pengestrømme vedrørende investeringer (2.049.149) (3.422.402)

01.09.2019 -
29.02.2020

01.09.2018 -
28.02.2019
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