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Ledelsespåt egning
Direkt ion har dags dato behandlet og godkendt årsrapport en for Copyright Agent ApS for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2020.
Årsrapporten er aflagt i overensst emmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfat telse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultat et af selskabet s aktiviteter for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2020.
Det er endvidere vores opfat telse, at ledelsesberetningen indeholder en ret visende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles t il generalforsamlingens godkendelse.
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Dir ektion:

Henrik Otto Charles Sommer lund Eggert
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejerne i Copyright Agent ApS
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Copyright Agent ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december
2020, der omfat ter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfat telse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultat et af selskabet s aktiviteter for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internat ionale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit " Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet" . Det er vores opfat t else, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Uafhængighed

Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internat ionale et iske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige
et iske forpligtelser i henhold t il disse regler og krav.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensst emmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udar bejde et årsregnskab uden væsent lig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udar bejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabet s evne til at fort sæt te
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift , hvor det te er relevant; samt at udar bejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fort sat drift , medmindre ledelsen ent en har t il hensigt at
likvidere selskabet , indstille driften eller ikke har andet realist isk alternativ end at gøre det te.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsent lig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garant i for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, alt id vil afdække væsent lig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opst å som følge af besvigelser eller fejl og kan betragt es som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forvent es, at de enkelt vis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne t ræffer på grundlag af årsregnskabet .
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med int ernat ionale st andarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:

►

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsent lig fejlinformat ion i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsent lig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfat te sammensværgelser, dokument falsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesæt telse af intern kontrol.
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►

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende ef ter omst ændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

►

Tager vi stilling t il, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyt tede oplysninger, som ledelsen har udar bejdet , er rimelige.

►

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe bet ydelig tvivl om selskabet s evne
t il at fort sæt te driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller
forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsæt te driften.

►

Tager vi stilling t il den samlede præsentation, strukt ur og indhold af årsregnskabet , herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverst e ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering
af revisionen samt bet ydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle bet ydelige mangler i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfat ter ikke ledelsesberetningen, og vi udt rykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I t ilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberet ningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsent ligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen 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 opfat telse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformat ion i ledelsesberet ningen.
København, den 16. maj 2021
EY Godkendt Revisionspart nerselskab
CVR-nr. 30 70 0 2 28

Rasmus Berntsen
st atsaut. revisor
mne 35461
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Ledelsesberetning
Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Copyright Agent er et af de førende selskaber inden for Intellectual Propert y Right s as a Service,
IPRaaS.

Blandt Selskabets kunder er de st ørst e billedbureauer og rett ighedshavere i Nordeuropa. Med sin
IPRaaS løsning kan Copyright Agent levere transparens på tværs af et globalt int ernet . Selskabet kan
identificere hvor millionvis af kundernes billeder er publiceret , og om det er sket i overensstemmelse
med de licenser og aftaler, ret tighedshaverne selv har indgået omkring brugen af deres billeder.
Selskabet har hovedsæde i København, hvorfra det driver alle sine aktivitet er. Selskabet er etableret ud
fra en ” Glo-cal” model; hvor hele kerneforretningen har et globalt afsæt , imens uddannelse i markederne og den konkrete sags-håndtering ved et brud på ophavsrett en alt id foregår på lokale sprog og
med afsæt i gældende lokal lovgivning.
Når nye lande inkluderes i Selskabet s end-to-end service, er der således ikke omkostninger t il etablering
af f ysiske salgskontorer i de enkelte lande. Det enest e det kræver er en tilpasning af hvilke territorier
monitoreringen foregår i, samt rekrut tering til kontoret i København af de nødvendige medarbejdere,
der både t aler og skriver det pågældende lands sprog.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har i 2020 varetaget sager med en samlet brut t ovær di på 13,9 mio. kr. Baseret på selskabets
erfaring med succesraten på tilsvarende sager, så forventer selskabet samlede indbet alinger (brut t oomsætning) på 12,3 mio. Heraf er 10,0 mio. allerede indbetalt pr. 31. december 2020.
Selskabets regnskabsmæssige net toomsætning for 2020 udgør 5,6 mio. kr.
Selskabets samlede resultat for 2020 udviser et underskud på 2.069 t .kr., en balancesum på 9.596 t.kr.
og en egenkapit al pr. 31. december 2020 på 2.144 t .kr.
Selskabets omsætning har i 2020 været negativt påvirket af COVID-19 primært som følge af, at SME
markedet har været ramt af COVID-19.
Årets udvikling og resultat er på niveau med det forventede, da selskabet er i en vækst fase.
Begivenheder efter balancedagen

Selskabet forvent er på generalforsamlingen den 14. maj 2021 at gennemføre en kapitalforhøjelse ved
konvertering af gæld samt t egning af nye aktier med et samlet brut t oprovenu på ca. 2 mio. kr.
Der er ef ter regnskabsåret afslutning herudover ikke indtruffet bet ydningsfulde begivenheder af bet ydning for vurderingen af årsrapporten.
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Selskabet har gjort det t il sin kerneforretning at beskyt te og sikre ophavsret ten på digitale aktiver, såsom billeder og tekst er – på t værs af landegrænser, t idszoner og brugssituat ioner. Selskabet varetager,
som de enest e på mar kedet hele værdikæden og leverer en end-to-end løsning, der inkluderer: håndt ering, monitorering og ident ificering af mulige brud på ophavsret ten; uddannelse, oplysning og opklaring
af sager, der inkluderer nedtagning af indhold publiceret i strid med ophavsret t en; sikring af korrekt
kompensat ion for uret mæssig brug og eventuel post -licensering.
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Årsregnskab 1. januar – 31 . december

Note

t.kr.

2020

2019

5.573
-2.940

3.940
-1.400

2.633
-4.653
-603

2.540
-2.301
0

-2.623
73
-89

239
72
-63

-2.639
570

248
-69

Årets resultat

-2.069

179

Forslag til resultatdisponering
Overført til reserve for udviklingsomkostninger
Overført til overfør t resultat

1.756
-3.825

849
-670

-2.069

179

Nettoomsætning
Andre eksterne omkostninger
Bruttoresultat
2 Personaleomkost ninger
4 Af- og nedskrivninger
Resultat før finansielle poster
Finansielle indt ægter
Finansielle omkost ninger
Resultat før skat
3 Skat af årets resultat

6

Penneo dokumentnøgle: 6J7YI-NANWW-SD4ET-X8E4S-4BLKV-EW7SN

Resultatopgørelse

Copyright Agent ApS

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar – 31 . december

Note

t.kr.

2020

2019

3.447

1.089

3.447

1.089

120

90

120

90

3.567

1.179

0
624
0
679

316
240
2.573
2

1303

3.131

Likvide beholdninger

4.726

1.958

Kortfristede aktiver i alt

6.029

5.089

AKTIVER I ALT

9.596

6.268

AKTIVER
Langfristede aktiver
Immaterielle aktiver
4 Færdiggjort e udviklingsprojekter

Finansielle aktiver
Deposita

Langfristede aktiver i alt
Kortfristede aktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og t jenesteydelser
Tilgodehavende skat
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
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Årsregnskab 1. januar – 31 . december

Note

t.kr.

2020

2019

PASSIVER
Egenkapital
Selskabskapit al
Overført resultat
Reserve for udviklingsomkostninger

56
-624
2.712

56
3.308
849

Egenkapital i alt

2.144

4.213

122
1.000
2.995

68
0
97

Langfristede forpligtelser i alt

4.117

165

Kortfristede forpligtelser
Leverandører af varer og tjenest eydelser
Anden gæld

922
2.413

1.350
540

Kortfristede forpligtelser i alt

3.335

1.890

Forpligtelser i alt

7.452

2.055

PASSIVER I ALT

9.596

6.268

Langfristede forpligtelser
Udskudt skat
5 Konver tibelt lån
5 Anden gæld

1 Anvendt regnskabspraksis
6 Eventualposter
7 Begivenheder ef ter balancedagen
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Årsregnskab 1. januar – 31 . december
Egenkapitalopgørelse
Overført
resultat

Reserve for
udviklingsom
kostninger

I alt

Egenkapital 1 . januar 20 20
Overført , jf. result at disponering

56
0

3.308
-3.932

849
1.863

4.213
-2.069

Egenkapital 31. december 2 020

56

-624

2.712

2.144

t.kr.
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Årsregnskab 1. januar – 31 . december
Noter
Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Copyright Agent ApS for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse best emmelser for klasse C.
Der er foretaget reklassifikation af enkelte sammenligningstal, som ikke haft effekt på result at, balance
eller egenkapitalen.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelse
Nettoomsætning

Virksomhedens net toomsætning genereres af salg af serviceydelser, t il en bred række af billedbureauer,
inden for sikring af ophavsret ten og hermed forbundne tjenesteydelser.
Indt ægter fra salg, indregnes i net toomsætningen, når overgang af de væsent ligste fordele og risici har
fundet st ed, og når indtægt en kan opgøres pålideligt og betaling forventes modt aget. Indtægten indregnes generelt, når der sker indbetaling fra modparten, som har krænket ophavsret ten.
Net toomsætningen måles t il dagsvær dien af det aftalte vederlag ekskl. moms og af gift er opkrævet på
vegne af t redjepart . Alle former for afgivne rabat t er indregnes i net toomsæt ningen.
Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfat ter omkostninger til salg, reklame, administ ration, lokaler m.v.
Personaleomkostninger

Personaleomkost ninger omfat ter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger
t il social sikring m.v. af selskabets medarbejdere.
Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indt ægter og omkostninger indeholder renter m.v.
Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning 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
bevægelser direkte i egenkapitalen.
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Årsregnskab 1. januar – 31 . december
Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Balance
Immaterielle aktiver
Udviklingsprojekter

Udviklingsomkostninger omfat t er omkost ninger, gager og afskrivninger, der direkte kan henføres til
virksomhedens udviklingsaktivitet er.
Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, og hvor den tekniske gennemførlighed,
t ilstrækkelige ressourcer og et potent ielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed i virksomheden kan
påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende projektet , indregnes som immaterielle aktiver, hvis kost prisen kan opgøres pålideligt, og der er t ilst rækkelig sikkerhed for, at den
fremtidige indtjening kan dække udviklingsomkost ningerne. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes i
resultatopgørelsen, efterhånden som omkostningerne afholdes.
Udviklingsomkostninger, der er indregnet i balancen, måles ved første indregning til kost pris og efterfølgende t il kost pris med fradrag af akkumulerede af - og nedskrivninger.
Eft er færdiggørelsen af udviklingsarbejdet afskrives udviklingsomkostninger lineært over den vur derede
økonomiske brugst id. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 5 år.
Fortjeneste og tab ved salg af udviklingsprojekter opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet . Fort jeneste eller tab
indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre drift somkost ninger.

Værdiforringelse af langfristede aktiver

Den regnskabsmæssige vær di af langfristede immaterielle vurderes årligt for indikat ioner på vær diforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningst est af hver enkelt akt iv henholdsvis pengestrømsgenererende enhed. Der foretages nedskrivning t il genindvindingsværdien, hvis
denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nett osalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien
opgøres som nutidsværdien af de forventede net topengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller akt ivgruppen.
Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere best år.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kost pris.
Der foretages nedskrivning til imødegåelse af t ab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikat ion på, at et t ilgodehavende er værdiforringet.
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Årsregnskab 1. januar – 31 . december
Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Egenkapital
Reserve for udviklingsomkostninger

Reserve for udviklingsomkostninger omfat ter indregnede udviklingsomkostninger med fradrag af udskudt skat . Reserven kan ikke benyt tes til udbyt te eller dækning af underskud. Reserven reduceres eller
opløses, hvis de indregnede udviklingsomkostninger afskrives eller udgår af vir ksomhedens drift . Det te
sker ved overførsel direkte til egenkapitalens frie reserver.
Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets
skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter.
Udskudt skat måles ef ter den balanceorient erede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skat temæssig vær di af aktiver og forpligt elser. I de t ilfælde, hvor opgørelse af
skat teværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den
planlagt e anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligt elsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller
ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte
nettoaktiver 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. Ændring i udskudt skat som følge
af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.
Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til
amortiseret kostpris.
Øvrige gældsfor pligt elser måles til net torealisat ionsværdi.
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1

Copyright Agent ApS

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar – 31 . december
Noter

2

Personaleomkostninger
Gager og lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Overført til aktiver

Gennemsnitligt antal fuldt idsbeskæft igede

3

Skat af årets resultat
Årets ændring af udskudt skat
Anvendt vedr. skat tekreditordning (udviklingsomkostninger)

2020

2019

7.579
0
91
-3.017

3.231
0
49
-979

4.653

2.301

14

7

-54
624

-309
240

570

-69
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t.kr.

Copyright Agent ApS

Årsrapport 2020

Immaterielle aktiver
t.kr.

Kost pris 1. januar 2019
Tilgang
Afgang

0
1.089
0

Kost pris 31. december 2019

1.089

Ned- og afskrivninger 1. januar 2019
Afskrivninger
Tilbageførte afskrivninger på afgang

0
0
0

Ned- og afskrivninger 31. december 2019

0

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2 019

t.kr.

1.089
Færdiggjorte
udviklingsprojekter

Kost pris 1. januar 2020
Tilgang
Afgang

1.089
2.961
0

Kost pris 31. december 2020

4.050

Ned- og afskrivninger 1. januar 2020
Afskrivninger
Tilbageførte afskrivninger på afgang

0
603
0

Ned- og afskrivninger 31. december 2020

603

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2 020

5

Færdiggjorte
udviklingsprojekter

3.447

Langfristede gældsforpligtelser

Af selskabet s gældsforpligtelser forfalder 1.895 t .kr. efter 5 år.
6

Eventualposter

Selskabet har indgået operationelle lejeaft aler med opsigelsesvarsel på 3 måneder for i alt 120 t .kr.
7

Begivenheder efter balancedagen-

Selskabet forvent er på generalforsamlingen den 14. maj 2021 at gennemføre en kapitalforhøjelse ved
konvertering af gæld samt t egning af nye aktier med et samlet net t oprovenu på ca. 2 mio. kr.
Der er ef ter regnskabsåret afslutning herudover ikke indtruffet bet ydningsfulde begivenheder af bet ydning for vurderingen af årsrapporten.
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