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LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2018 for Sports Innovation A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
København, den 21. juni 2019
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM UDVIDET GENNEMGANG
Til kapitalejerne i Sports Innovation A/S
Konklusion
Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Sports Innovation A/S for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance 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 2018 samt af resultatet af
selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 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 for 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
udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM UDVIDET GENNEMGANG
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.
København, den 21. juni 2019
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Dan Bøøk Malmstrøm
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne21330

21-06-201

2022267

Erklæring
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LEDELSESBERETNING
Væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter er at eje kapitalandele i dattervirksomheder, udvikling af software
og dataunderstøttede sportsapplikationer samt enhver aktivitet, der efter bestyrelsens skøn står i
forbindelse hermed.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Som det fremgår af årsregnskabet, har selskabet tabt selskabskapitalen.
Året har været præget af udviklingsomkostninger vedrørende selskabets softwareplatform. Årets
underskud udgør 839 tkr.
Det er ledelsens opfattelse, at den tabte kapital kan reetableres via egen indtjening inden for de
kommende år.
Med henblik på at sikre selskabets kreditorer, har selskabets ejere udarbejdet
tilbagetrædelseserklæring vedrørende sine tilgodehavender på i alt 1.016 tkr. Den udarbejdede
tilbagetrædelseserklæring er gældende indtil 31. december 2019.
Selskabets ledelse forventer for 2019 et positivt resultat.
Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for
selskabets finansielle stilling.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER
Note

2018
kr.

2017
kr.

BRUTTOFORTJENESTE
..............................................................................................................................................
934.910
481.962

Personaleomkostninger
..............................................................................................................................................
1
-1.803.528
-540.127
Af..............................................................................................................................................
og nedskrivninger
-200.000
-266.667

DRIFTSRESULTAT
..............................................................................................................................................
-1.068.618
-324.832

Andre
..............................................................................................................................................
finansielle indtægter
8.550
235
Andre
..............................................................................................................................................
finansielle omkostninger
-14.511
-8.433

RESULTAT
..............................................................................................................................................
FØR SKAT
-1.074.579
-333.030

Skat
..............................................................................................................................................
af årets resultat
2
239.947
72.827

ÅRETS
..............................................................................................................................................
RESULTAT
-834.632
-260.203
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Overført
..............................................................................................................................................
resultat
-834.632
-260.203

I..............................................................................................................................................
ALT
-834.632
-260.203
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BALANCE 31. DECEMBER
AKTIVER

Note

2018
kr.

2017
kr.

Erhvervede
..............................................................................................................................................
immaterielle anlægsaktiver
333.333
533.333
Immaterielle
..............................................................................................................................................
anlægsaktiver
3
333.333
533.333

Lejedepositum
..............................................................................................................................................
og andre tilgodehavender
26.670
26.670
Finansielle
..............................................................................................................................................
anlægsaktiver
4
26.670
26.670

ANLÆGSAKTIVER
..............................................................................................................................................
360.003
560.003

Tilgodehavender
..............................................................................................................................................
fra salg og tjenesteydelser
453.995
651.858
Tilgodehavende
..............................................................................................................................................
hos associerede virksomheder
105.805
0
Udskudte
..............................................................................................................................................
skatteaktiver
312.774
72.827
Andre
..............................................................................................................................................
tilgodehavender
0
107.350
Periodeafgrænsningsposter
..............................................................................................................................................
15.401
0
Tilgodehavender
..............................................................................................................................................
887.975
832.035

Likvide
..............................................................................................................................................
beholdninger
186.658
162.717

OMSÆTNINGSAKTIVER
..............................................................................................................................................
1.074.633
994.752

AKTIVER
..............................................................................................................................................
1.434.636
1.554.755
PASSIVER

Selskabskapital
..............................................................................................................................................
500.000
500.000
Overført
..............................................................................................................................................
overskud
-1.094.835
-260.203

EGENKAPITAL
..............................................................................................................................................
5
-594.835
239.797

Gæld
..............................................................................................................................................
til associerede virksomheder
507.903
0
Langfristede
..............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
6
507.903
0

Leverandører
..............................................................................................................................................
af varer og tjenesteydelser
291.526
84.874
Gæld,
..............................................................................................................................................
associerede virksomheder
507.903
1.051.664
Anden
..............................................................................................................................................
gæld
722.139
178.420
Kortfristede
..............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
1.521.568
1.314.958

GÆLDSFORPLIGTELSER
..............................................................................................................................................
2.029.471
1.314.958

PASSIVER
..............................................................................................................................................
1.434.636
1.554.755
Forudsætninger for fortsat drift
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NOTER
2018
kr.

2017
kr.

Personaleomkostninger
Antal personer beskæftiget i gennemsnit:
4 (2017: 2)

Note
1

Løn
..............................................................................................................................................
og gager
1.787.875
538.297
Andre
..............................................................................................................................................
omkostninger til social sikring
15.653
1.830
1.803.528

540.127

Skat af årets resultat
2
Regulering
..............................................................................................................................................
af udskudt skat
-239.947
-72.827
-239.947

-72.827

Immaterielle anlægsaktiver

3
Erhvervede
immaterielle
anlægsaktiver

Kostpris
..............................................................................................................................................
1. januar 2018
800.000
Kostpris
..............................................................................................................................................
31. december 2018
800.000

Afskrivninger
..............................................................................................................................................
1. januar 2018
266.667
Årets
..............................................................................................................................................
afskrivninger
200.000
Afskrivninger
..............................................................................................................................................
31. december 2018
466.667

Regnskabsmæssig
..............................................................................................................................................
værdi 31. december 2018
333.333
Finansielle anlægsaktiver

4
Lejedepositum og
andre
tilgodehavender

Kostpris
..............................................................................................................................................
1. januar 2018
26.670
Kostpris
..............................................................................................................................................
31. december 2018
26.670

Regnskabsmæssig
..............................................................................................................................................
værdi 31. december 2018
26.670

Egenkapital

5
Selskabskapital

Overført
overskud

I alt

Egenkapital
..............................................................................................................................................
1. januar 2018
500.000
-260.203
239.797
Forslag
..............................................................................................................................................
til resultatdisponering
-834.632
-834.632

Egenkapital
..............................................................................................................................................
31. december 2018
500.000 -1.094.835 -594.835
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NOTER
Note
Langfristede gældsforpligtelser

31/12 2018
gæld i alt

Afdrag
næste år

Restgæld
efter 5 år

31/12 2017
gæld i alt

Kortfristet
del primo

6

Gæld til associerede
virksomheder
..............................................................................................................................................
507.903
0
0
0
0
507.903

0

0

0

0

Forudsætninger for fortsat drift
Som det fremgår af årsregnskabet, har selskabet tabt selskabskapitalen.
Året har været præget af udviklingsomkostninger vedrørende selskabets softwareplatform.
Årets underskud udgør 839 tkr.
Det er ledelsens opfattelse, at den tabte kapital kan reetableres via egen indtjening inden for
de kommende år.
Med henblik på at sikre selskabets kreditorer, har selskabets ejere udarbejdet
tilbagetrædelseserklæring vedrørende sine tilgodehavender på i alt 1.016 tkr. Den
udarbejdede tilbagetrædelseserklæring er gældende indtil 31. december 2019.
Selskabets ledelse forventer for 2019 et positivt resultat.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Sports Innovation A/S for 2018 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregn- Regnskab
true
skabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse
true
C.
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Sammenligningstal
Sammenligningstallene er ikke sammenlignelige, da sidste år var første regnskabsår på 18 måneder.
RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber
har fundet sted inden årets udgang og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.
Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Vareforbrug
Vareforbrug omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår
direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på
debitorer mv.
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 renteindtægter og -omkostninger, realiserede og
urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta, samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb,
der vedrører regnskabsåret.
Skat
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 på egenkapitalen med den del, der
kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
BALANCEN
Immaterielle anlægsaktiver
Software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien,
hvor denne er lavere. Software afskrives over den resterende patentperiode, og licenser afskrives over
aftaleperioden, dog maksimalt 4 år.
Fortjeneste eller tab ved salg af immaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og
tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.
Finansielle anlægsaktiver
Deposita omfatter huslejedeposita, som indregnes og måles til kostpris. Der afskrives ikke på deposita.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på
værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv
henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er
lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres
som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen
og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Skyldig skat 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 samt for
betalte acontoskatter.
Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver
og forpligtelser.
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.
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 bortset fra poster, der føres direkte på
egenkapitalen.
Gældsforpligtelser
Amortiseret kostpris for kortfristede gældsforpligtelser svarer normalt til nominel værdi.

