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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 for CanopyLAB 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 2017 samt af
resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.
Bestyrelse og direktion anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2017 for op
fyldt.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hvidovre, den 22. maj 2018
Direktion

Sahra-Josephine Hjorth
Direktør

Bestyrelse

Jens-Peter Knud Poulsen
Formand

Sahra-Josephine Hjorth

Christian Mærsk Mc-Kinney
Olufsen

Christian Skærm Juul Jensen

Joachim Wiese Majholm

Eric Korre Horten
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Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab
Til aktionærerne i CanopyLAB A/S
Vi har opstillet årsregnskabet for CanopyLAB A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 på
grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.
Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet,
objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi
ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til
brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 22. maj 2018

Redmark
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 29 44 27 89

Connie Søborg Hansen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. 9402
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Selskabsoplysninger
Selskabet

CanopyLAB A/S
c/o Sahra-Josephine Hjorth
Filmbyen 24
2650 Hvidovre
CVR-nr.:

37 04 00 88

Regnskabsår:

1. januar - 31. december
2. regnskabsår

Bestyrelse

Jens-Peter Knud Poulsen, Formand
Christian Mærsk Mc-Kinney Olufsen
Christian Skærm Juul Jensen
Sahra-Josephine Hjorth
Joachim Wiese Majholm
Eric Korre Horten

Direktion

Sahra-Josephine Hjorth, Direktør

Revisor

Redmark, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Dirch Passers Allé 76
2000 Frederiksberg

Bankforbindelse

Nordea Bank
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Ledelsesberetning
Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabet har til formål at etablere en en innovativ e-læringsplatform og anden dermed forbundet
virksomhed.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Det ordinære resultat efter skat udgør kr. -1.410.686 mod kr. -524.641 sidste år.
Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende, da det er som planlagt.
Selskabet er siden stiftelsen blevet omdannet til aktieselskab og der har i regnskabsåret været
kapitalforhøjelser på kr. 2.250.000.
Det foreventes at virksomhedens underskud i 2018 er lidt højere end i 2017. Fra 2019 forventes
overskud.
Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Efter regnskabsåret afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets
finansielle stilling væsentligt.
Selskabet har modtaget et lån på 2 mio. kr. fra Vækstfonden og fået tilsagn om 2 mio. kr. mere når
nogle milestones er opnået, disse milestones anses for at være opnåelige.
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Resultatopgørelse
1/1 2017
- 31/12 2017

28/8 2015
- 31/12 2016

-406.406

-50.961

Personaleomkostninger

-1.541.123

-472.968

Driftsresultat

-1.947.529

-523.929

-3.412

-712

-1.950.941

-524.641

540.255

0

-1.410.686

-524.641

Overføres til øvrige reserver
Disponeret fra overført resultat

858.551
-2.269.237

0
-524.641

Disponeret i alt

-1.410.686

-524.641

Note
Bruttotab
1

3

Øvrige finansielle omkostninger
Resultat før skat

2

Skat af årets resultat
Årets resultat
Forslag til resultatdisponering:
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Balance 31. december
Aktiver
2017

2016

Udviklingsprojekter under udførelse

858.551

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

858.551

0

Deposita

60.000

21.081

Finansielle anlægsaktiver i alt

60.000

21.081

918.551

21.081

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Udskudte skatteaktiver
Tilgodehavende skatterefusion
Andre tilgodehavender

245.730
218.035
274.106
35.769

0
0
0
21.734

Tilgodehavender i alt

773.640

21.734

Likvide beholdninger

1.383.215

1.369.387

Omsætningsaktiver i alt

2.156.855

1.391.121

Aktiver i alt

3.075.406

1.412.202

Note
Anlægsaktiver
4

Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver
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Balance 31. december
Passiver
2017

2016

540.401
0
858.551
762.903

808
0
0
1.321.733

2.161.855

1.322.541

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

283.885
511.486
118.180

15.000
74.661
0

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

913.551

89.661

Gældsforpligtelser i alt

913.551

89.661

3.075.406

1.412.202

Note
Egenkapital
5
6
7

Virksomhedskapital
Overkurs ved emission
Øvrige reserver
Overført resultat
Egenkapital i alt

Gældsforpligtelser

Passiver i alt
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Noter

1.

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

1.479.786
20.211
41.126

457.773
3.124
12.071

1.541.123

472.968

4

3

-218.035
-48.114
-274.106

0
0
0

-540.255

0

3.412

712

3.412

712

Skat af årets resultat
Årets regulering af udskudt skat
Skatteværdi vedr. tidligere år
Skatteværdi vedr. indeværende år

3.

28/8 2015
- 31/12 2016

Personaleomkostninger
Lønninger og gager
Andre omkostninger til social sikring
Personaleomkostninger i øvrigt

2.

1/1 2017
- 31/12 2017

Øvrige finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger
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Noter

4.

31/12 2017

31/12 2016

Tilgang i årets løb

858.551

0

Kostpris 31. december 2017

858.551

0

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017

858.551

0

Udviklingsprojekter under udførelse

Udviklingsomkostninger aktiveres i balancen, når de er medgået til udvikling af software eller
forbedring af eksisterende software, der giver en reel øget brugsværdi for kunderne.
Fremtiden i udviklingsprojektet og salgspotentialet følger selskabets forventninger, og pr. 31.
december 2017 er software i en så færdig tilstand, at der er påbegyndt indgåelse af kontrakter
med kunder der vil aftage softwaren, og der er påbegyndt et implementeringsforløb. Det er
ledelsens vudering, at der er et marked for det udviklede software som understøtter flere sprog
og derfor ikke er begrænset til Danmark.
Selskabets aktiverede udviklingsprojekt gennemgås løbende for indikationer på værdiforringelse.
Såfremt dette er tilfældet foretages der nedskrivning til lavere genindvindingsværdi. Den løbende
måling af genindvindingsværdien af selskabets udviklingsprojekter er i sagens natur behæftet med
skøn. Det er ledelsens vurdering at der pr. 31. december 2017 ikke er et nedskrivningsbehov.

5.

Virksomhedskapital
Virksomhedskapital 1. januar 2017
Overført fra overført overskud i forbindelse med omdannelse
Kontant kapitaludvidelse

6.

808
499.344
40.249

670
0
138

540.401

808

0
2.209.751
-2.209.751

1.446.374
400.000
-1.846.374

0

0

Overkurs ved emission
Overkurs ved emission 1. januar 2017
Årets overkurs ved emission
Overført overkurs til overført resultat
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Noter

7.

31/12 2017

31/12 2016

1.321.733
2.209.751
-499.344
-2.269.237

0
1.846.374
0
-524.641

762.903

1.321.733

Overført resultat
Overført resultat 1. januar 2017
Overført fra Overkurs mv.
Overført til aktiekapital i forbindelse med omdannelse
Årets overførte overskud eller underskud
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for CanopyLAB 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 og aflægges i danske kroner.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger,
herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige 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 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
eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris
og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.
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.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller
gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under
finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelsen
Bruttotab
Bruttotab indeholder nettoomsætning andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.
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Anvendt regnskabspraksis
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet
sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Licensindtægter indregnes i omsætningen over aftalens løbetid.
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til udvikling, salg, reklame, administration og lokaler.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og
kurstab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser
samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger
indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat af årets resultat
Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan
henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Udviklingsprojekter, patenter og licenser
Udviklingsomkostninger omfatter omkostninger, herunder lønninger og gager samt afskrivninger, der
direkte kan henføres til udviklingsaktiviteter som opfylder kriterierne for indregning.
Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, hvor den tekniske gennemførlighed,
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 kostprisen kan opgøres pålideligt, og der er tilstrækkelig sikkerhed
for, at den fremtidige indtjening kan dække produktions-, salgs- og administrationsomkostninger.
Øvrige udviklingsomkostninger indreges i resultatopgørelsn, efterhånden som omkostningerne
afholdes.
Efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet afskrives aktiverede udviklingsomkostninger lineært over den
vurderede økonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør 5 år.
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Anvendt regnskabspraksis
Goodwill
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Idet det ikke er muligt,
at fastsætte et pålideligt skøn over brugstiden, er afskrivningsperioden fastsat til 10 år.
Finansielle anlægsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.
Egenkapital
Overkurs ved emission
Overkurs ved emission omfatter beløb, der er indbetalt som overkurs i henhold til tegning af kapitalandele. Omkostninger ved en gennemført emission fradrages i overkursbeløbet. Overkursreserven kan benyttes til udbytte, fondsemission og dækning af underskud.
Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes
på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige
indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres mod
regnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samti
dig.
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 afvik
ling 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 eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.
Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.
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.
Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter
Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterføl
gende år.
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