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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2018 for DK Hostmaster A/S.
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 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2018.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 29. april 2019

Direktion

Jakob Bring Truelsen
adm. direktør

Bestyrelse

Henrik Katholm Udsen
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næstformand
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Claus Jørn Hjorting

Dennis Dannemann Jørgensen

Mette Lundberg

Annette Weber Falberg

pwc

1

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejeren i DK Hostmaster A/S

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi har revideret årsregnskabet for DK Hostmaster A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der
omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis ("regnskabet").

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale 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 regnskabet". 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 revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet 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 opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Ledelsens ansvar for regnskabet
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 for
nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af regnskabet 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 regnskabet på
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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 revisionen af regnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig 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 garanti for, at en revision, der udføres i
overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i
Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som
følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de
enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af
regnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder 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 væsentlig fejlinformation i regnskabet, 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 væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

•

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

•

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

•

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet 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 betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte
driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre
opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige,
modificere vores konklusion. Vores konklusioner 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 fortsætte driften.

•

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan
måde, at der gives et retvisende billede heraf.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler
i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Hellerup, den 29. april 2019

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33771231

Henrik Aslund Pedersen
statsautoriseret revisor
mnei7120
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Selskabsoplysninger
Selskabet

DK Hostmaster A/S
Ørestads Boulevard 108, n. sal
2300 København S
Telefon: +4533646060
Telefax: +4533646066
E-mail: info@dk-hostmaster.dk
Hjemmeside: www.dk-hostmaster.dk
CVR-nr.: 24 21 03 75
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Stiftet: 1. juli 1999
Hjemstedskommune: Københavns kommune

Bestyrelse

Henrik Katholm Udsen, formand
Peter Bredgaard
Allan Korsgaard Christiansen
Anette Høyrup Rasmussen
Tom Togsverd
Claus Jørn Hjorting
Dennis Dannemann Jørgensen
Mette Lundberg
Annette Weber Falberg

Direktion

Jakob Bring Truelsen

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup
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Hoved- og nøgletal
Set over en 5-årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:
2018

2017

2016

2015

2014

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

Hovedtal
Resultat
Nettoomsætning

52.398

51.496

51.546

49.520

Resultat før finansielle poster

-6.402

-8.466

-3.461

-1.834

2.054

-25

1.733

544

1.046

2.532

-6.512

-5.251

-2.306

-566

3.430

Resultat af finansielle poster
Årets resultat

48.910

Balance
Balancesum

78.172

77.195

80.486

81.798

78.516

Egenkapital

26.077

32.589

37.840

40.146

40.712

35

37

35

35

30

-8,2%

-11,0%

-4,3%

-2,2%

2,6%

33,4%

42,2%

47,0%

49,1%

51,9%

-22,2%

-14,9%

-5,9%

-1,4%

8,8%

Antal medarbejdere
Nøgletal i %
Afkastningsgrad
Soliditetsgrad
Forrentning af egenkapital
Debitordage
Anlægsaktiver i forhold til egenkapital

48

48

50

57

56

45,2%

43,9%

33,6%

23,7%

19,6%

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og
vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis.
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Indhold
Aktivitet

7

Økonomi

7
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DK Hostmasters tekniske platform
Tvister
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Begivenheder efter balancedagen
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Aktivitet
DK Hostmaster A/S (DK Hostmaster) administrerer på vegne af Dansk Internet Forum (DIFO) alle
domænenavne, der ender på .dk. Selskabet er således ansvarlig for domænenavnene på den danske del af
internettet. Administrationen er reguleret af en driftsoverenskomst.
Økonomi
DK Hostmaster præsterede efter skat et resultat på -6,5 mio. kr. i 2018.
DK Hostmasters egenkapital er herefter 26 mio. kr. ultimo 2018.
Ledelsen er tilfreds med resultatet.
DK Hostmaster har over de seneste år, gennemført et større investeringsprogram, der skulle sikre fornyelse
af DK Hostmasters teknologiske platform.
Investeringerne trappes ned allerede i 2019, sådan, at der kan skabes økonomisk positivt resultat i selskabet.
Når denne balance er skabt er der sikret den rette kapitalisering af selskabet.

Indsats for et begrænse misbrug af .dk domænenavne til kriminelle formål
Indsatsen for at begrænse misbrug af .dk domænenavne startede i november 2017 med etableringen af
obligatorisk brug af NemID, ved oprettelse af et domænenavn. Dette er dog kun gældende for danske
borgere, foreninger og virksomheder.
For udenlandske registranter, er der implementeret en risikobaseret model, hvor registranterne vurderes ved
anskaffelse af domænenavnet.
Den udvidede identitetskontrol har betydet, at DK Hostmaster har slettet mere end 4.000 domænenavne i
2018 og i den forbindelse har lukket mere end 3.000 identificerede WEB-shops, og på den måde bidraget til
en yderligere sikker .dk zone.
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Mistænkte IRP-krænkende hjemmesider i forhold til antal aktive hjemmesider i lokal zone.

0,43%

0,25%

0,05%

0,17%

0,28% 0,04% - 0%*

Mistænkte IPR-krænkende webbutikkers andel
i forhold til antal webbutikker i lokal zone.

9,08%

9,52%

2,90%

6,33%

6,73%

1,03%

0,12%

') 51 mistænkte webbutikker i den lokale zone.
Kilde. 'Analysis of Domains Suspected of lnfringing Intellectual Property'', som er udarbejdet for DIK) i samarbejde med Ell- DK ApS /
Henrik Bjørner wwwcybercrime,eu Det skal bemærkes, at kun zonerne for .dk og .se er 100% komplette ved undersøgelsens gennemførsel

I forbindelse med dette arbejde, modtog DK Hostmaster i efteråret 2018 en award givet af den amerikanske /
europæiske organisation ASOP, som anerkendelse af DK Hostmasters indsats for at bekæmpe misbrug af
domænenavne.
DK Hostmaster vil fortsat have fokus på bekæmpelse af misbrug af .dk domænenavne i 2019.

Omkostning for et .dk-domænenavn
Omkostningen til administrationen af et .dk-domænenavn har i det meste af indeværende periode været
knap 41 kr. ekskl. Moms, hvilket stort set er ens i forhold til omkostningerne i det foregående år.
45,00

Omkostninger(ekskl.moms) pr. behandlet domæne inkl. afskrivninger

40,00

40,91

40,56

2017

2018

37,71

35,96
35,00

33,05

33,44
32,13

30,00

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00
2012

2013

2014

2015

2016

Omkostningerne for et domænenavn overstiger pt. det der indkræves hos brugerne.
Det er målet, at der i 2019 etableres balance imellem virksomhedens udgifter og indtægter.
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Salgsprisen for et .dk domænenavn er lav sammenlignet med prisen i vores nabolande.

Modernisering af vilkår for forhandlere
I august måned 2018 lancerede DK Hostmaster nye vilkår for vores forhandlere. Selve aftalegrundlaget er
forenklet og forkortet.
I sammenhæng med de nye vilkår blev der lanceret en ny registreringsproces for slutkunder, der gør det
enklere, at registrere et domænenavn. Dette er til glæde for DK Hostmasters kunder, forhandlere og for DK
Hostmaster, da det skaber mindre support.

Sikkerhedspanel
DIFO / DK Hostmaster har nedsat et sikkerhedspanel. Sikkerhedspanelet har i 2018 afholdt to møder.
Panelet består af 4 medlemmer, som besidder viden om forskellige sikkerhedsaspekter af
domænenavnsområdet og har et internationalt perspektiv på arbejdet på dette område. Panelets medlemmer
kommer fra tre segmenter — offentlige institutioner, private virksomheder og udenlandske kandidater, og
medlemmerne er udpeget for en treårig periode af DIFOs bestyrelse.
Formanden for sikkerhedspanelet deltager en gang årligt i et bestyrelsesmøde for at give en status over for
bestyrelsen i DIFO på arbejde i sikkerhedspanelet.
I sikkerhedspanelets møder deltager ledelsen af DIFO og DK Hostmaster, sikkerhedschefen og andre
nøglepersoner. Ledelsen har taleret, men ikke stemmeret ved afstemning i forbindelse med indstillinger til
DIFOs og DK Hostmasters bestyrelser.
Der har ikke været afstemninger i forbindelse med sikkerhedspanelets arbejde i 2018.
Bestyrelserne modtager alle referater fra panelets møder.
I arbejdet med virksomhedernes sikkerhedspolitikker er fokus på en operationalisering af politikkerne
skærpet, så det sikres, at sikkerhedspolitikkerne resulterer i brugbare og implementeringsbare procedurer.
I 2018 har der ud over læren fra de angreb andre virksomheder har været ramt af, i særlig grad været fokus
på udarbejdelse af beredskabsplaner og risikovurderinger på forretningsniveau. Arbejdet med dette vil
fortsætte i 2019.

DK Hostmasters tekniske platform
I 2018 blev grundstenene til en fornyelse af DK Hostmasters backend lagt. Arbejdet med at implementere
denne fortsætter i 2019, og det forventes at der i 2019 kan idriftsættes ny ERP og CRM platform.
DK Hostmasters tekniske miljøer afvikles i et spejlet driftsmiljø, så alle driftssystemer kan afvikles fra en
sekundær lokalitet.
For at teste tilgængeligheden af den sekundære lokalitet gennemføres der en gang årligt en disaster recoverytest, hvor det simuleres at systemerne på den primære lokalitet er brudt ned. Disse test er gennemført med
positivt resultat i 2018, hvor det har været muligt at fortsætte driften på de sekundære systemer.
For at sikre at der er stabil, sikker og uafbrudt drift af og forbindelse til navneserverne for .dk navnerummet
er navnserverne spredt ud på flere geografiske lokaliteter. Konkret 6 lokaliteter forskellige steder i verden.
DK Hostmaster arbejder løbende med at udbygge løsningen for at kunne sikre mo% oppetid.
Der er for en række af lokationerne etableret ANYCAST løsninger, der i praksis betyder, at der under det
enkelte kontaktpunkt er etableret flere servere med mere båndbredde end den tidligere UNICAST model.
a.nic.dk:

Aalborg (Telenor)

b.nic.dk:

Ballerup (Interxion)

c.nic.dk:

Chicago (CIFnet) (ANYCAST)
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Ledelsesberetning
1.nic.dk:

Lyngby (DIX)

p.nic.dk:

Packet Clearing House (ANYCAST)

s.nic.dk:

Amsterdam (SIDN)

Alle registreringsdata i DIFOs og DK Hostmasters systemer kan gøres tilgængelige i åbne formater (XML og
CSV), ligesom der kan gives adgang til den underliggende Oracle database, såfremt DIFO i tilfælde af ophør
som administrator af .dk skal overføre data til en ny administrator.

Tvister
DK Hostmaster er ikke for indeværende år involveret i tvister.
Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke
selskabets finansielle stilling.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note

Nettoomsætning
Andre driftsindtægter
Gebyr Dansk Internet Forum - DIFO
Andre eksterne omkostninger
Bruttoresultat

2018

2017

DKK

DKK

52.398.418

51.495.711

1.436.561

1.376.820

-6.509.994

-6.529.710

-25.150.714

-26.050.978

22.174.271

20.291.843

Personaleomkostninger

1

-22.242.018

-21.977.719

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver

2

-6.334.158

-6.779.793

-6.401.905

-8.465.669

Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter

3

818.160

1.812.203

Finansielle omkostninger

4

-842.812

-79.559

-6.426.557

-6.733.025

-85.000

1.482.000

-6.511.557

-5.251.025

-6.511.557

-5.251.025

-6.511.557

-5.251.025

Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

5

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

Udviklingsprojekter

2018

2017

DKK

DKK

8.537.451

7.851.452

8.537.451

7.851.452

2.122.737

3.477.350

2.122.737

3.477.350

1.122.297

2.294.712

1.122.297

2.294.712

11.782.485

13.623.514

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

6.865.118

6.752.891

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

2.403.189

1.418.682

858.600

115.065

1.858.000

1.943.000

Immaterielle anlægsaktiver

6

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver

7

Andre tilgodehavender
Finansielle anlægsaktiver
Anlægsaktiver

Andre tilgodehavender
Udskudt skatteaktiv

8

Selskabsskat

107.438

298.077

Periodeafgrænsningsposter

757.707

1.726.492

Tilgodehavender

12.850.052

12.254.207

Værdipapirer

43.758.917

43.783.920

9.780.164

7.533.298

Omsætningsaktiver

66.389.133

63.571.425

Aktiver

78.171.618

77.194.939

Likvide beholdninger
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Balance 31. december
Passiver
Note

Selskabskapital
Reserve for udviklingsomkostninger
Overført resultat
Egenkapital

9

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld

2018

2017

DKK

DKK

500.000

500.000

6.659.213

5.372.135

18.918.286

26.716.922

26.077.499

32.589.057

12.480.746

8.146.802

4.729.163

4.877.230

Periodeafgrænsningsposter

34.884.210

31.581.850

Kortfristede gældsforpligtelser

52.094.119

44.605.882

Gældsforpligtelser

52.094.119

44.605.882

Passiver

78.171.618

77.194.939

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

10

Nærtstående parter

11

Anvendt regnskabspraksis

12
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Noter til årsregnskabet
1

20.674.701

20.552.512

Pensioner

1.295.957

1.177.575

271.360

247.632

22.242.018

21.977.719

35

37

Afskrivninger af immaterielle anlægsaktiver

4.827.914

4.919.360

Afskrivninger af materielle anlægsaktiver

1.506.244

1.860.433

6.334.158

6.779.793

818.160

592.187

0

1.220.016

818.160

1.812.203

Andre finansielle omkostninger

91.152

79.230

Kursreguleringer værdipapirer

749.050

0

2.610

329

842.812

79.559

0

0

85.000

-1.482.000

85.000

-1.482.000

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle
anlægsaktiver

Finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter
Kursreguleringer værdipapirer

4

Finansielle omkostninger

Valutakurstab

5

Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat
Årets udskudte skat

pw'c

DKK

Lønninger

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

3

2017

DKK

Personaleomkostninger

Andre omkostninger til social sikring

2

2018
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6

Immaterielle anlægsaktiver
Udviklingsprojekter
DKK

Kostpris 1. januar

23.669.007

Tilgang i årets løb

5.513.913

Afgang i årets løb

0

Overførsler i årets løb

-3.410.236

Kostpris 31. december

25.772.684

Ned- og afskrivninger 1. januar

15.817.555

Årets afskrivninger

4.827.914

Årets afskrivninger på afhændede aktiver

0

Overførsler i årets løb

-3.410.236

Ned- og afskrivninger 31. december

17.235.233

Regnskabsmæssig værdi 31. december

8.537.451

Udviklingsprojekter indregnet under immaterielle anlægsaktiver indeholder primært udvikling af nyt
klagebehandlingssystem til klagenævnet, i mindre grad hjemmesiderne til både DK Hostmaster A/S og DIFO, en
ny portal for forhandlere, nye løsninger, der styrker identitetskontrollen af danske og udenlandske kunder og
systemunderstøttelse af nye vilkår for domænenavne. Udviklingsprojekterne omfatter også rammeværket til et
nyt ERP-system samt de integrationskomponenter, der er udviklet omkring dette, for at sikre sammenhæng med
DK Hostmasters portaler. Ligeledes indholder udviklingsprojekterne også de forbedringer, der er gennemført
generelt på DK Hostmasters løsninger.
Løsningerne er nødvendige for virksomhedens fremtidige drift og bidrager til skabelse af den platform, som DK
Hostmasters virksomhed skal drives på i fremtiden.
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Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar
DKK

Kostpris 1. januar

14.353.019

Tilgang i årets løb

151.632

Afgang i årets løb

0

Overførsler i årets løb

1.876.055

Kostpris 31. december

16.380.706

Ned- og afskrivninger 1. januar

10.875.670

Årets afskrivninger

1.506.244

Årets ned- og afskrivninger på afhændede aktiver
Overførsler i årets løb
Ned- og afskrivninger 31. december

Regnskabsmæssig værdi 31. december

8

0
1.876.055
14.257.969

2.122.737

Finansielle anlægsaktiver
Andre tilgodehavender
DKK

Kostpris 1. januar

2.294.712

Tilgang i årets løb

0

Afgang i årets løb

-1.172.415

Kostpris 31. december

1.122.297

Regnskabsmæssig værdi 31. december

1.122.297

Jrå
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Egenkapital
Reserve for
udviklings-

Overført

Selskabskapital

omkostninger

resultat

I alt

DKK

DKK

DKK

DKK

5.372.134

26.716.922

32.589.056

Årets udviklingsomkostninger

0

4.300.852

-4.300.852

0

Årets af- og nedskrivning

0

-3.013.773

3.013.773

0

Årets resultat

0

0

-6.511.557

-6.511.557

500.000

6.659.213

18.918.286

26.077.499

Egenkapital 1. januar

Egenkapital 31. december

500.000

2018

2017

DKK

DKK

10 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser
Leje- og leasingforpligtelser
Leasingforpligtelser fra operationel leasing. Samlede fremtidige
leasingydelser:
Inden for 1 år

96.048

96.048

Mellem 1 og 5 år

80.040

176.088

176.088

272.136

9.907.000

11.936.000

Huslejeforpligtelse Copenhagen Towers (2016: Kalvebod Brygge 45)

n

Nærtstående parter

Selskabet betaler gebyr til Dansk Internet Forum (DIFO). Gebyret androg i 2018 kr. 5 pr. domæne svarende til i
alt t.kr. 6.510.
DIFO anvender medarbejdere lønnet af DK Hostmaster A/S. Betaling herfor har i 2018 andraget t.kr. 2.956.
Herudover betaler DIFO for DK Hostmasters kontorhold. Dette har i 2018 andraget t.kr. 1.096.
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12 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for DK Hostmaster A/S for 2018 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

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, 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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætningen omfatter salg af såvel årsgebyrer og nyoprettelser samt registreringer m.m.
Omsætningen indregnes efter faktureringsprincippet, dog således at årsgebyrer periodiseres.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til lokaler, porto, klagenævn, it og administration i
øvrigt.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.

Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
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Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Andre driftsindtægter/-omkostninger
Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktivitet, herunder bl.a. avance og tab ved salg af immaterielle og materielle
anlægsaktiver.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, kursregulering på værdipapirer, samt tillæg og
godtgørelse under acontoskatteordningen. 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
Udviklingsprojekterne, der indeholder udvilding af software måles til kostpris med fradrag af
akkumulerede afskrivninger. Udviklingsprojekter afskrives linært over aktivets forventede brugstid, der er
vurderet til 3 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:
It-materiel
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler

3 år
5 år
5 år

Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.
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Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

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.

Finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver omfatter huslejedepositum.

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.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer
Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter obligationer, investeringsbeviser og aktier
handlet på et reguleret marked. Værdipapirerne måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs.

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.
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 eller i egenkapitalen, når den udskudte skat vedrører poster, der er indregnet i egenkapitalen.
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Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

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.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter
i de efterfølgende regnskabsår.

Hoved- og ~letal
Forklaring af nøgletal

Afkastningsgrad

Soliditetsgrad

Forrentning af egenkapital

Anlægsaktiver i forhold til egenkapital

Resultat før finansielle poster x loo
Samlede aktiver
Egenkapital ultimo x loo
Samlede aktiver ultimo
Ordinært resultat efter skat x wo
Gennemsnitlig egenkapital
Anlægsaktiver
Egenkapital

IL
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