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1. Ledelsesberetning

1.1 Hovedaktivitet
Happy Helper blev skabt ud fra idéen om, at 
det skulle være lettere og mere sikkert at fin-
de og hyre rengøringshjælp til private hjem.

Happy Helper driver i dag en online plat-
form, der forbinder Bookers (dem der køber 
rengøringshjælp) med Helpers (dem der ud-
fører 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 kommuni-
kere, 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 
vores platform, og når de er i kontakt med os 
på anden vis.

1.2 Vision - Skab glæde
Happy Helpers vision er at skabe glæde og 
tryghed, både for de mange mennesker som 
får mere overskud i hverdagen, og for de Hel-
pers som udfører rengøringerne.                              

Vi opererer i et marked, som har været, og 
stadig er, præget af sort arbejde. Happy 
Helpers løsning sikrer ordnede forhold, der 
medvirker til en reduktion af sort rengøring, 
medfører øgede skattebetalinger, samt sikrer 
ordnede forhold for både Helpers og Boo-
kers. Sidstnævnte sker blandt andet gennem 
verdens første platformsforsikring, som vi 
skabte tilbage i november 2016 i samarbejde 
med forsikringsselskabet 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.
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Vi kan kigge tilbage på et første halvår, hvor 
vi har forbedret driften markant, og vores 
platform står klar til genåbning af samfundet 
og ekspansionen til Nordrhein-Westfalen. 

Vi leverer for første gang et regnskab med 
positiv EBITDA, på 39.287 DKK, hvilket er 
i tråd med den guidance, som vi meldte ud 
for året. EBITDA i første halvår af 2019/20 
var til sammenligning -1.788.859 DKK. Til 
trods for det tilbageslag som Covid19 har 
medført for vores virksomhed, har vi formå-
et at forbedre driften markant, og vi står klar 
til at vækste forretningen i takt med at sam-
fundet åbner igen. Det beviser de månedstal 
for marts 2021, som vi offentliggjorde den 7 
april. Månedstallene viser en stigning i om-
sætningsbasen på 32 % og på 64% i dæk-
ningsbidraget i forhold til marts 2020. 

Vi har også vist, at vi hurtigt kan tilpasse vo-
res platform til coronasituationen. Ved ud-
gangen af august 2020 havde vi en LTV/CAC 
ratio på 8,49. Det vil sige, at værdien af den 
forventede indtjening udgør 8,5 gange, hvad 
vi betalte for at få en Booker ind. Det samme 
nøgletal ved udgang af halvårsregnskabet var 
5,85. Grunden til faldet er den anden ned-
lukning. Vi forventer, at nøgletallet stiger i 
løbet af anden halvdel af regnskabsåret.

Vi er ”born digital”, og vores drift har kørt 
gnidningsfrit igennem corona. Vi har stadig 
en del hjemsendte medarbejdere med løn-
kompensation, og i marts måned 2021, hvor 
vi havde en omsætningsbase på lidt over 4 
millioner kroner og 7344 rengøringer, blev 
alt support klaret af tre medarbejdere. Det 
viser både kvaliteten af vores medarbejdere 
og skalerbarheden af den platform, som vi 
har udviklet.

Vi har under hele nedlukningen haft fokus 
på at følge og kommunikere Sundhedssty-
relsens retningslinjer ud til vores brugere. På 

trods af at man godt kunne modtage rengø-
ring, hvis de 5 råd blev fulgt, er der mange 
Bookers, som har været utrygge ved at lade 
en Helper komme ind i hjemmet, og man-
ge har ikke ønsket rengøring, da de har ar-
bejdet hjemmefra ofte med børn, der også 
skulle hjemmeskoles. Vi ser, at i takt med at 
samfundet åbner, vender vores vækst tilbage, 
og vores organisation står klar til at håndtere 
den øgede efterspørgsel på rengøring. 

Vores markedsleder position på formidling af 
rengøring har gjort os i stand til at begynde 
at generere et overskud. Men vi vil fortsætte 
med at investere i vores platform og udbygge 
vores markedsposition. Vi anser stadig sort 
arbejde som værende vores langt største kon-
kurrent. Derfor er fokus fortsat på at skabe 
en høj værdi for begge brugergrupper. Det 
vil skabe et mere velfungerende marked, som 
vil resultere i højere omsætning og indtjening 
og dermed afkast på den kapital, som der er 
investeret i opbygningen af platformen.

Vi fortsætter samtidig dialogen med de re-
levante myndigheder. Vi arbejder hvert år 
sammen med Skattestyrelsen for at sikre, at 
Helpers svarer den rigtige skat. Det resulte-
rede for indkomståret 2019, at vores Happy 
Helpers samlet bidrog med ca. 13 millioner 
kroner til statskassen. 

Vores mål for 2020/21 er at facilitere mere 
end 100.000 rengøringer, men vi har nu til-
føjet et ekstra mål; det er, at vi skal modtage 
og gennemføre den første booking i den tyske 
delstat Nordrhein-Westfalen. Til muliggørel-
se af denne udlandsekspansion gennemførte 
vi i efteråret 2020 en rettet aktieemission 
samtidig med, at vi optog et Covid-19 lån 
fra Vækstfonden, hvilket samlet har tilført 
selskabet 10 millioner kroner.  

Kort fortalt vil vi fortsat følge vores vision 
og arbejde hårdt på at skabe glæde.

2. Direktøren har ordet
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Over 45.000
rengøringer formidlet i første 

halvår af 2020 / 21

3. Udvikling i aktiviteter og 
økonomiske forhold



Vi gennemførte over 45.000 rengøringer i 
første halvår af 2020/21. Vi regner med at 
vækste i takt med genåbningen og dermed 
at kunne realisere vores mål om mere end 
100.000 rengøringer udført i regnskabsåret 
2020/21. 

Nedenstående graf viser med tydelighed den 
påvirkning, som den anden nedlukning som 
trådte i kraft i december 2020 havde på vores 
platform. Man kan se, at vi taber momentum 
under den anden nedlukning. 

Vi så en tilbagegang i omsætningsbasen i 
første halvår på 2,66% i forhold til samme 
halvår sidste år, hvor pandemien endnu ikke 
var en realitet. Til gengæld præsterede vi en 
vækst i vores dækningsbidrag på 17,14% og 
dækningsbidraget for første halvår endte på 
4.521.312 DKK mod 3.845.364 DKK i før-
ste halvår af 2019/20.

Vores EBITDA blev forbedret fra  minus 
1.788.859 DKK i halvåret 2019/20 til plus 
39.287 DKK i det netop afsluttede halvårs-
regnskab. 

Underskuddet før skat blev 2.621.552 DKK, 
hvilket er en markant forbedring i forhold til 
underskuddet før skat i forrige halvår, som 
var på 3.987.497 DKK. Det siger sig selv, 
at det havde været endnu bedre, havde det 
ikke været for Covid-19 krisen. I nedenstå-
ende graf kan man tydeligt se den negative 
konsekvens som den anden nedlukning af 
samfundet havde på antallet af rengøringer 
og onboarding af nye Helpers.

Ledelsen betragter udviklingen i første halvår 
som tilfredsstillende set i lyset af pandemien, 
men det er klart, at vi skal vækste forretnin-
gen fremadrettet, når der åbnes igen. 

Graf 1.  Antal rengøringer og Nye Helpers - Regnskabshalvår 20/21
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3.1 Life Time Value (LTV) 
og Customer Acquisition 
Cost (CAC)
Siden årsrapporten for regnskabsåret 
2018/2019 har vi offentliggjort nøgletallene 
for Life Time Value (LTV) samt Customer 
Acquisition Cost (CAC) for vores Bookers. 
Det giver et godt indblik i dynamikken og 
lønsomheden omkring vores platformsmo-
del. 

I figuren nedenunder ses udviklingen i LTV. 
I indeværende regnskabsår er omsætningen 
pr. kunde fortsat steget støt frem til febru-
ar 2021, hvor den endte på 1.996 DKK pr. 
kunde. Det er en vækst på 21,93% siden sep-
tember 2020. Stigningen i LTV vidner om, 

at den fokus, som vi har haft på at skabe de 
bedste rammer for begge vores brugergrup-
per, har betalt sig. Det anser ledelsen som 
værende meget tilfredsstillende og vidner 
om, at vores fokus fortsat skal være at skabe 
glæde for vores brugere. 

Figuren viser også omkostninger i forbindel-
se af med anskaffelse af nye kunder (CAC). 
I februar 2021 kostede hver ny kunde 341,- 
DKK i hverveomkostninger. CAC er steget 
lidt i takt med, at vi er begyndt at øge vores 
marketingsindsats, men vi forventer, at den 
falder i takt med at samfundet åbnes.

Vi er tilfredse med den gennemsnitlige CAC, 
der holder sig lav på trods af et år, hvor CO-
VID-19 har haft en negativ indvirkning på 
vores evne til at hente nye kunder. 
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Graf 2 Oversigt over LTV & CAC
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Vi har de sidste år arbejdet struktureret med 
kanaler, hvor vi kan få kunder med høj LTV 
og en lav CAC. Netop af denne årsag bruger 
vi ca. 30% af vores marketing omkostninger 
på vores samarbejde med COOP, hvilket in-
debærer en bonus til alle COOP kunder på 
platformen.

Vi har opnået en højere kendskabsgrad i 
markedet, hvilket også bidrager positivt til 
den organiske trafik. Der er i dag flere søg-
ning på Google direkte på “happy helper” 
end efter “rengøring” og “rengøringshjælp” 
lagt sammen, hvilket vidner godt om vores 
bredere kendskabsgrad og vores markedsle-
der position.

Selv under svære forhold i en pandemi har 

vores marketing funktion vist sig yderst flek-
sibel, og hele tiden formået at tilrette sig den 
nye virkelighed vi stod i. Vores platform er 
blevet stresstestet og har bevist, at vi hurtigt 
kan skalere op og ned. Samtidig har vi en høj 
kundeloyalitet og kendskabsgrad, som bidra-
ger til god organisk tilgang.

I forhold til sidste årsregnskab har vi ændret 
metodik på beregning af LTV:CAC-ratio. 
I forgangne regnskab viste vi ratio mellem 
LTV og en CAC der var inkl. alle omkost-
ninger forbundet med marketing, lønninger, 
systemer og ekstern hjælp. I viste graf har vi 
valgt at måle ratioen udelukkende baseret på 
marketing udgifter (Google, Facebook, In-
stagram, COOP point m.m.) mod kunder-
nes LTV.  
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3.2 Helper Acquisition Cost (HAC)
HAC dækker over de udgifter vi har til frem-
skaffelse og onboarding af nye Helpers på plat-
formen. ”Clean HAC” dækker over de direkte 
omkostninger, der er forbundet med markeds-
føring overfor nye Helpers, mens ”HAC Over-
head” dækker over de yderligere omkostninger, 
som er forbundet med at få Helpers onboardet 
på platformen.

Nedenstående figur viser data fra både seneste 
og forrige halvår. Figuren viser nogle ret mar-
kante bevægelser både i antallet af onboardede 
helpers og i den dertilhørende HAC. Under 
normale tilstande - uden corona - ville så sto-
re udsving nok give anledning til bekymring. 
Men her viser bevægelserne derimod ret godt, 
hvordan vi reagerede hurtigt og trods alt formå-
ede at få det bedste ud af situationen. 

Under første lockdown lukkede vi midlertidigt 
for onboarding af nye helpers og stoppede al 
markedsføring hertil. Det gjorde vi for at sik-
re, at alle bookinger gik til eksisterende helpers, 

og for ikke at bruge penge på marketing. Som 
figuren viser, faldt både marketing udgifter 
og antallet af nye helpers hurtigt. Efter første 
lockdown åbnede vi igen for onboarding af 
nye helpers, men brugte fortsat ingen penge på 
marketing. Det resulterede i et stort opsving i 
antallet af nye helpers, som vi nærmest ikke be-
talte noget for. Under anden lockdown lukkede 
vi igen for onboarding, men er nu begyndt at 
bruge penge på markedsføring igen, for at være 
klar til den kommende genåbning.

En sammenligning mellem seneste og forri-
ge halvår tjener altså ikke det store formål. 
Særligt gode besparelser på HAC eller store 
udsving i antallet af nye helpers fortæller ikke 
så meget om den reelle udvikling, men mere 
om hvordan verden har set meget anderle-
des ud det seneste år. Vi er dog tilfredse med, 
hvordan vi har haft succes med at omstille os 
hurtigt og få det bedste ud af omstændighe-
derne.
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Graf 3 Oversigt over HAC
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Tabel 1

Omsætningsbase 50-55 mio. DKK

8-10 mio. DKKDækningsbidrag

0,5-1 mio. DKKEDITDA

Guidance 2020/2021 Realiseret halvår

4. Opfølgning på guidance
4.1 Opfølgning på guidance i halvåret

24,3 mio. DKK

4,5 mio. DKK

0,04 mio. DKK

Hovedtallene fra resultatopgørelsen er:

01.09.2020 - 28.02.2021 
kr.

Nettoomsætning 4.521.312 kr. 3.845.364 kr.

01.09.2019 - 29.02.2020 
kr.

438.407 kr. 147.500 kr.Andre driftsindtægter

1.960.279 kr. 346.942 kr.Bruttoresultat

-2.999.440 kr. -3.645.922 kr.Andre eksterne omkostninger

-1.920.992 kr. -2.135.801 kr.Personaleomkostninger

-2.344.140 kr. -1.922.413 kr.Af- og nedskrivninger

-2.304.853 kr. -3.711.272 kr.Driftsresultat

39.287 kr.  -1.788.859 kr.EBITDA

Tabel 2

4.2 Hovedtallene fra resultatopgørelsen i halvåret
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5. Samfundsansvar
Visionen i Happy Helper er at skabe glæde. 
Derfor påtager vi os også løbende et sam-
fundsansvar og taler med alle relevante inte-
ressenter indenfor platformsøkonomi.  

Vores samfundsansvar har også vist sig i vo-
res fortsatte dialog med de forskellige myn-
digheder som fx Skat- og Konkurrence- og 
Forbrugerstyrelsen. Vi har et samarbejde 
med Skattestyrelsen, hvor de undersøger, om 
vores Helpers får indberettet den korrekte 
skat, i 2019 bidrog Happy Helpers med ca. 
13 mio. kr. til den danske statskasse. Det er 
penge som alt andet lige aldrig var kommet 
samfundet til gode, da rengøringerne ikke 
var blevet udført eller var blevet udført via 
sort arbejde. Vi anser vores markedsandel  
som værende toppen af isbjerget, og vi hå-
ber, at flere brugere vil benytte sig af vores 
platform. Samtidig arbejder vi på at gøre 
det nemmere for vores Helpers at indberette 
indkomst samt for Bookers at benytte sig af 
deres fradrag. Det er langt fra størstedelen af 
vores Bookers, som benytter sig af deres fra-
drag. Når Skattestyrelsen muliggør det for os 
at automatisk rapportere hvad vores brugere 
tjener og forbruger på rengøring, vil det højst 
sandsynligt være medvirkende til, at flere 
penge går fra sort arbejde og til statskassen. 

Vi bidrager til at opnå FN’s verdensmål nr. 
8, som handler om anstændige jobs og øko-
nomisk vækst. Vi er med til skabe et attraktiv 
markedet for privat rengøring, og vi vil gerne 
kvittere for regeringens hævelse af fradraget 
til serviceydelser fra 8.000 til 25.000 kr. om 
året som blev gennemført vedtaget i sidste års 
finanslov 2020.

Vi bidrager til at opnå FN’s verdensmål nr. 
5, som handler om ligestilling mellem køn-
nene. Vi kan se fra vores brugerbase, at det 
i dag hovedsageligt er kvinder, som booker 
rengøring og kvinder, der udfører rengøring. 
Vi har blandt andet haft fokus på, at mænd 
er lige så gode til at gøre rent som kvin-
der med vores “book en mand” kampagne. 

6. Kapital- og Likviditets- 
forhold
Vi har ved udgangen af halvårsregnskabet li-
kvide midler for 12,5 mio. DKK, hvilket an-
ses som værende tilstrækkeligt til at realisere 
den fortsatte vækststrategi i Danmark samt 
de nye ekspansionsplaner i Nordrhein-West-
falen i Tyskland. 

7. Usikkerhed vedrørende 
indregning og måling
Værdien af de indregnede udviklingspro-
jekter og udskudte skatteaktiver afhænger 
af selskabets evne til fortsat at udvikle den 
deleøkonomiske platform, som anvendes 
i driften. Vores opgave er at tiltrække nok 
Bookers, der via de udbudte services på plat-
formen genererer en positiv indtjening, der 
vil kunne forrente den samlede investering. 

8. Begivenheder efter  
balancedagen
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke 
indtrådt forhold, som forrykker vurdering af 
halvårsrapporten.  
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9. Resultatopgørelse
01.09.2020 -
28.02.2021

01.09.2019 -
29.02.2020

kr. kr.

Personaleomkostninger (1.920.992) (2.135.801)

Af- og nedskrivninger (2.344.140) (1.922.413)

Driftsresultat (2.304.853) (3.711.272)

Andre driftsindtægter 438.407 147.500

Andre eksterne omkostninger (2.999.440) (3.645.922)

Bruttoresultat 1.960.279 346.942

Andre finansielle omkostninger (316.699) (276.225)

Resultat før skat (2.621.552) (3.987.497)

Halvårets resultat (2.044.552) (3.110.497)

Overført resultat (2.044.552) (3.110.497) 

Forslag til resultatdisponering

(2.044.552) (3.110.497)

Nettoomsætning

Skat af årets resultat

4.521.312

577.000

3.845.364

877.000

Resultatdisponering
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29.02.202028.02.2021
kr. kr.

Færdiggjorte udviklingsprojekter

Goodwill

9.442.257

25.095

10.330.141

125.451

Immaterielle anlægsaktiver 9.467.352 10.455.592

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 178.770 306.668

Indretning af lejede lokaler 61.623 84.783

Likvide beholdninger 12.535.641 5.515.703

Aktiver 27.493.798 21.149.909

Omsætningsaktiver 17.608.587 10.125.400

Tilgodehavender fra salg og
tjenesteydelser 399.383 434.162

Udskudt skat 4.078.000 4.069.151

Andre tilgodehavender 401.567 3.023

Periodeafgrænsningsposter 193.996 103.361

Deposita 177.466 177.466

Finansielle anlægsaktiver 177.466

Materielle anlægsaktiver 240.393 391.451

Tilgodehavender 5.072.946 4.609.697

Anlægsaktiver 9.885.211 11.024.509

10. Balance
Aktiver

177.466
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29.02.2020

Gældsforpligtigelser

Egenkapital

28.02.2021
kr. kr.

Passiver

12.834.345

14.659.453

27.493.798

5.174.798

15.975.111

Virksomhedskapital 786.520 737.500

Reserve for udviklingsomkostninger 7.364.960 8.057.510

Overført overskud eller underskud 6.507.973 7.180.101

Anden gæld 9.042.451 2.250.263

Langfristede gældsforpligtigelser 2.250.263

Kortfristede gældsforpligtigelser 3.791.894 2.924.535

21.149.909

Leverandører af vare og tjenesteydelser 593.307 331.313

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 922.256 737.594

Deposita 74.000 54.500

Anden gæld 2.202.331 1.801.128

9.042.451

Passiver
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11. Egenkapitalopgørelse

Virksomheds-
skapital

kr.

Overført overskud 
eller underskud

kr.

Reserve for udvik-
lingsomkostninger

kr.
I alt

kr.

Egenkapital primo

Overført til reserver

737.500

0

7.569.743

(204.783)

5.396.762

204.783

13.704.005

0

Kapitalforhøjelse

Årets resultat

49.020

0

0

0

2.950.980

(2.044.552)

3.000.000

(2.044.552)

Egenkapital ultimo 786.520 7.364.960 6.507.973 14.659.453

12. Aktierelaterede nøgletal
29.02.2028.02.21

Resultat før skat pr. aktie -0,33 -0,54

Indre værdi pr. aktie 1,86 1,86

Børskurs pr. aktie 6 4,06

Markedsværdi 29.942.500

Antallet af aktier 7.865.196 7.375.000

Markedsværdi 29.942.50047.191.176
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Køb af materielle anlægsaktiver (indretning af lejede lokaler) 0 0

Køb af immaterielle anlægsaktiver -1.946.875 -2.035.329

Depositum 0 0

Pengestrømme vedrørende investeringer -1.965.946 -2.049.149

Udbetalt skat:

Betalte finansielle omkostninger

Modtagne finansielle indtægter

0

-277.297

0

1.092.849

-276.225

0

Pengestrømme vedrørende drift -384.640 -1.413.885

Fortsættes >Likvider 28.02 12.535.641 5.515.703

Likvider 01.09 5.294.658 9.317.162

Optagelse af lån

Afdrag på lån

6.965.000 0

-373.431 -338.425

Pengestrømme vedrørende finansiering 9.591.569 -338.425

Ændring i likvider -3.801.4597.240.983

Kontant kapitalforhøjelse 3.000.000 0

13. Pengestrømsopgørelse
DDK DDK

Driftsresultat -2.304.853 -3.711.272

Af- og nedskrivninger 2.344.140 1.922.413

Ændring i tilgodehavender

Ændring i leverandørgæld mv.

-616.835

470.205

-56.380

-385.270

-107.343 -2.230.509

Pr. 28.02.21 
2020/21 

Pr. 29.02.20
2019/20

Køb af materielle anlægsaktiver (andre anlæg) -19.071 -13.820



Skab glæde


