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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2019 for Debito ApS.
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, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 18. september 2020
Direktion

Christoffer Baadsgaard
direktør

Bestyrelse

Bo Christensen
formand

Jesper Leth Dammand

Christoffer Baadsgaard
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Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang
Til kapitalejerne i Debito ApS
Konklusion
Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Debito ApS for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard
for små virksomheder og FSR – danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der
udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i afsnittet ”Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet”. 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 bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for
vores konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser
nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet
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 den udvidede gennemgang af årsregnskabet
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og udfører
handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for
vores konklusion.
En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det
er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende
handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.
Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi ud-
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trykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet
eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang 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 væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Aalborg, den 18. september 2020
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Torben Toft Kristensen
statsautoriseret revisor
mne27727
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Selskabsoplysninger
Selskabet

Debito ApS
Skelagervej 15
9000 Aalborg
CVR-nr.: 36 96 57 62
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Hjemstedskommune: Aalborg

Bestyrelse

Bo Christensen, formand
Jesper Leth Dammand
Christoffer Baadsgaard

Direktion

Christoffer Baadsgaard

Revisor

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Skelagervej 1A
9000 Aalborg
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Ledelsesberetning
Årsrapporten for Debito ApS for 2019 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Væsentligste aktiviteter
Selskabets aktivitet består i at udvikle og drive online inkassosagsportal, som formidler mindre
inkassosagsporteføljer eller enkeltstående inkassosager fra kreditor til et autoriseret inkassoselskab, samt
dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden har brugt 2019 som endnu et udviklingsår for
virksomhedens koncept, portal og egenudviklede softwareplatform.
Denne udvikling vil være kontinuerlig i årene fremover, dog med en forventning til et bedre resultat.
Udvikling i året
Selskabets resultatopgørelse for 2019 udviser et underskud på DKK 847.391, og selskabets balance pr. 31.
december 2019 udviser en egenkapital på DKK 540.916.
Begivenheder efter balancedagen
Vedrørende efterfølgende begivenheder henvises til note 1 i årsrapporten for en nærmere omtale heraf.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note

Bruttofortjeneste

2019

2018

DKK

DKK

763.511

-130.827

-1.432.778

-1.009.481

Resultat før afskrivninger

-669.267

-1.140.308

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver

-117.320

-795

Resultat før finansielle poster

-786.587

-1.141.103

-1.508

-2.141

-788.095

-1.143.244

-59.296

5.260

-847.391

-1.137.984

207.706

291.203

-1.055.097

-1.429.187

-847.391

-1.137.984

Personaleomkostninger

Finansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

2

Resultatdisponering
Forslag til resultatdisponering
Øvrige lovpligtige reserver
Overført resultat
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Balance 31. december
Aktiver
Note

Udviklingsprojekter under udførelse

2019

2018

DKK

DKK

639.628

373.338

639.628

373.338

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

8.742

13.510

Materielle anlægsaktiver

8.742

13.510

648.370

386.848

54.080

21.114

4.571

25.437

Immaterielle anlægsaktiver
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Anlægsaktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Udskudt skatteaktiv

0

82.134

3.070

0

61.721

128.685

Likvide beholdninger

217.759

1.032.519

Omsætningsaktiver

279.480

1.161.204

Aktiver

927.850

1.548.052

Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender

4
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Balance 31. december
Passiver
Note

Selskabskapital

2019

2018

DKK

DKK

75.894

75.894

Reserve for udviklingsomkostninger

498.909

291.203

Overført resultat

-33.887

1.021.211

Egenkapital

540.916

1.388.308

59.296

0

Hensatte forpligtelser

59.296

0

Kreditinstitutter

34.208

13.932

Leverandører af varer og tjenesteydelser

10.000

48.876

Hensættelse til udskudt skat

4

Gæld til selskabsdeltagere og ledelse

5.070

39.917

Anden gæld

278.360

57.019

Kortfristede gældsforpligtelser

327.638

159.744

Gældsforpligtelser

327.638

159.744

Passiver

927.850

1.548.052

Begivenheder efter balancedagen

1

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser
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Anvendt regnskabspraksis

6
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Egenkapitalopgørelse

Selskabskapital

Reserve for
udviklingsomkostninger

Overført
resultat

I alt

DKK

DKK

DKK

DKK

Egenkapital 1. januar

75.894

291.203

1.021.210

1.388.307

Årets udviklingsomkostninger

0

207.706

0

207.706

Årets resultat

0

0

-1.055.097

-1.055.097

75.894

498.909

-33.887

540.916

Egenkapital 31. december

1

Begivenheder efter balancedagen
Selskabets aktivitet har været påvirket af Covid-19 i foråret og sommeren 2020, hvilket har haft negativ
indvirkning på selskabets omsætning og likviditet. Som følge heraf, har ledelsen iværksat tiltag, for at tilpasse
aktivitet og omkostninger.
Ledelsen følger udviklingen nøje, men det er endnu for tidligt at kunne udtale sig om, hvilken effekt Covid-19 vil
have på omsætningen og indtjeningen i 2020. Der kan dog allerede nu forudses en forsinkelse i udviklingen af
soltware, hvilket forventeligt vil medføre en lavere omsætning og indtjening i 2020 end forventet.
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Personaleomkostninger
Lønninger

1.509.841

1.161.126

Andre omkostninger til social sikring

25.694

15.587

Andre personaleomkostninger

41.243

32.768

1.576.778

1.209.481

-144.000

-200.000

1.432.778

1.009.481

4

3

Overført til produktionslønninger

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere
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Immaterielle anlægsaktiver
Udviklingsprojekter under udførelse
DKK

Kostpris 1. januar

373.338

Tilgang i årets løb

378.842

Kostpris 31. december

752.180

Ned- og afskrivninger 1. januar

0

Årets afskrivninger

112.552

Ned- og afskrivninger 31. december

112.552

Regnskabsmæssig værdi 31. december

639.628

Udviklingsrojektet vedrører udvikling af et softwareprogram til inkassovirksomhed.
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2018

DKK

DKK

Hensættelse til udskudt skat
Hensættelse til udskudt skat 1. januar

-82.134

-190.700

Årets indregnede beløb på egenkapitalen

141.430

108.566

59.296

-82.134

Hensættelse til udskudt skat 31. december

5

2019

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser
Der er ikke sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser pr. 31. december 2019.
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Noter til årsregnskabet
6

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Debito ApS for 2019 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
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 værdireguleringer 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 afskrivninger og nedskrivninger.
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.
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 afdrag
og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.
Herved fordeles kurstab og gevinst over løbetiden.
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.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætningen måles til det modtagne vederlag og indregnes eksklusive moms og med fradrag af
rabatter i forbindelse med salget.
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Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter,
herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten
indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.
Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste opgøres med henvisning til årsregnskabslovens § 32 som et sammendrag af
nettoomsætning samt andre eksterne omkostninger.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat og indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan
henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Udviklingsprojekter, patenter og licenser
Omkostninger på udviklingsprojekter omfatter gager og andre omkostninger, der direkte og indirekte kan
henføres til selskabets udviklingsaktiviteter.
Aktiverede udviklingsomkostninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger
eller genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere. Et beløb svarende til de indregnede udviklingsomkostninger reserveres i posten “Reserve for udviklingsomkostninger“ under egenkapitalen. Reserven omfatter
udelukkende udviklingsomkostninger, som er indregnet i regnskabsår, der begynder den 1. januar 2016
eller senere. Reserven reduceres løbende med af- og nedskrivninger på udviklingsprojekterne.
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Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Aktiverede udviklingsomkostninger afskrives fra tidspunktet for færdiggørelsen lineært over den periode,
hvori udviklingsarbejdet forventes at frembringe økonomiske fordele. Afskrivningsperioden udgør 5 år.
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

3 år

Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.
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, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket normalt udgør nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab
opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra
salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaringer fra tidligere år.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende abonnementer.
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Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Egenkapital
Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse
af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver 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.
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 acontoskatter. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.
Finansielle gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
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