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Ledelsesberetning 

Oplysninger om selskabet 

Navn 
Adresse, postnr. by 

Innovative Holding A/S 
Landemærket 10, 6. sal, 1119 København K 

CVR-nr. 
Stiftet 
Hjemstedskommune 
Regnskabsår 

10 00 11 10 
15. oktober 1999 
København 
1. januar – 31. december 

Hjemmeside 
E-mail 

innovative.dk 
info@innovative.dk 

Telefon + 45 33 73 40 00 

Bestyrelse Lars Lokdam, formand 
Torben Haase 
Sam Steffensen 
Christen Fihl Nielsen 
Jesper Rosenberg 

Direktion Jens Middelbo Outzen 

Revision Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab 
Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg 
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Ledelsesberetning 

Beretning 

Virksomhedens væsentligste aktiviteter 

Innovative Holding A/S er et holdingselskab, hvis hovedformål er at besidde kapitalandele i dattervirk-
somheden Innovative Business Software A/S. 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 

Selskabets dattervirksomhed har oplevet en markant stigende afsætning, bl.a. som følge af adresserin-
gen af nye kundesegmenter. Omsætningsstigningen er anvendt til finansiering af store investeringer i 
produktudvikling, hvilket har medført, at årets resultat er et mindre underskud.  

Samlet set har 2015 således været et godt år, hvor der er foretaget væsentlige investeringer til sikring 
af koncernens fremtidige vækst.  

Begivenheder efter balancedagen 

Der er ikke indtruffet begivenheder efter balancedagen af væsentlig betydning for vurderingen af sel-
skabets finansielle stilling. 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Resultatopgørelse 
    
Note kr. 2015 2014     

5 Resultatandele efter skat i dattervirksomhed -140.161 831.054 
 Andre eksterne omkostninger -16.301 -23.750     

 Resultat af primær drift -156.462 807.304 
2 Finansielle indtægter 0 731 
3 Finansielle omkostninger -58.555 -77.633     

 Resultat før skat -215.017 730.402 
4 Skat af årets resultat 69.670 43.347     

 Årets resultat -145.347 773.749       
    
 Forslag til resultatdisponering   
 Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode -140.161 330.119 
 Overført resultat -5.186 443.630     

  -145.347 773.749       
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Balance 
    
Note kr. 2015 2014     

 AKTIVER   
 Anlægsaktiver   

5 Finansielle anlægsaktiver   
 Kapitalandele i dattervirksomheder 2.189.958 2.830.119 
 Andre værdipapirer og kapitalandele 11.236 11.261     

  2.201.194 2.841.380     

 Anlægsaktiver i alt 2.201.194 2.841.380     

 Omsætningsaktiver   
 Tilgodehavende sambeskatningsbidrag 16.284 71.347 
 Tilgodehavende selskabsskat 28.000 0 

6 Udskudte skatteaktiver 0 0     

  44.284 71.347     

 Likvide beholdninger 7.224 709.007     

 Omsætningsaktiver i alt 51.508 780.354     

 AKTIVER I ALT 2.252.702 3.621.734      
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Balance 
    
Note kr. 2015 2014     

 PASSIVER   
7 Egenkapital   

 Aktiekapital 548.000 548.000 
 Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 189.958 330.119 
 Overført resultat 499.489 504.675     

 Egenkapital i alt 1.237.447 1.382.794     

 Gældsforpligtelser   
8 Langfristede gældsforpligtelser   

 Kreditinstitutter 568.682 650.000     

  568.682 650.000     

 Kortfristede gældsforpligtelser   
 Kreditinstitutter 81.318 646.474 
 Leverandører af varer og tjenesteydelser 28.586 19.282 
 Gæld til tilknyttede virksomheder 281.590 923.184 
 Skyldig selskabsskat 54.270 0 
 Anden gæld 809 0     

  446.573 1.588.940     

 Gældsforpligtelser i alt 1.015.255 2.238.940     

 PASSIVER I ALT 2.252.702 3.621.734      
    

 
1 Anvendt regnskabspraksis 
9 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v. 

10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 
11 Nærtstående parter 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 

1 Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten for Innovative Holding A/S for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslo-
vens bestemmelser for klasse B-virksomheder. 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Under henvisning til årsregnskabslovens § 110 (mindre koncerner) har selskabet ikke udarbejdet kon-
cernregnskab for 2015. 

Generelt om indregning og måling 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdiregule-
ringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, 
herunder afskrivninger og nedskrivninger. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selska-
bet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå sel-
skabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forplig-
telser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrappor-
ten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

Resultatopgørelse 

Andel af resultat efter skat i dattervirksomhed 

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af dattervirksomheders resultat efter skat og 
efter fuld eliminering af intern avance/tab.  

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debi-
torer, operationelle leasingomkostninger m.v. 

Finansielle indtægter og omkostninger 

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-
skabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede 
kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af 
lån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v. 

Skat af årets resultat 

Selskabet er sambeskattet med dattervirksomheden Innovative Business Software A/S. Der anvendes 
den fulde fordelingsmetode. 

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 
posteringer direkte i egenkapitalen. 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Balance 

Finansielle anlægsaktiver 

Kapitalandele i dattervirksomhed måles i balancen efter den indre værdis metode svarende til den for-
holdsmæssige andel af dattervirksomheders indre værdi med tillæg af ikke afskrevne merværdier ved 
erhvervelse. 

Andre værdipapirer og kapitalandele, der består af børsnoterede aktier, måles til dagsværdi svarende til 
børskursen på balancedagen. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. 

Egne kapitalandele 

Køb og salg af egne kapitalandele indregnes direkte i egenkapitalen. 

Egenkapital – udbytte 

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære general-
forsamling. Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. 

Selskabsskat 

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 aconto-
skatter. 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem 
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, fx vedrørende aktier, 
hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat 
på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles 
til den værdi, hvortil de forventes at kunne realiseres ved udligning i skat af fremtidig indtjening. Eventuelle 
udskudte skatteaktiver 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 det modtagne provenu efter fradrag af afholdte 
transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, 
svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem provenuet 
og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. 

Gæld i øvrigt er målt til nettorealisationsværdi. 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 
   
kr. 2015 2014    

2 Finansielle indtægter 
Værdiregulering af værdipapirer og kapitalandele 0 731    
   

3 Finansielle omkostninger 
Renteomkostninger til dattervirksomheder 0 21.326 
Værdiregulering af værdipapirer og kapitalandele 25 0 
Renteomkostninger til kreditinstitutter 57.615 56.000 
Rentetillæg, selskabsskat 915 307    

 58.555 77.633    
   

4 Skat af årets resultat 
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst -16.284 -43.347 
Regulering vedrørende tidligere år -53.386 0 
Årets regulering af udskudt skat 0 0    

 -69.670 -43.347    
   

5 Finansielle anlægsaktiver 

kr. 

Kapitalandele i 

dattervirk-
somheder 

Andre værdi-

papirer og  
kapitalandele    

Kostpris 1. januar 2015 2.000.000 4.914 
Tilgang 0 0 
Afgang 0 0    

Kostpris 31. december 2015 2.000.000 4.914    

Værdireguleringer 1. januar 2015 830.119 6.347 
Andel af årets resultat -140.161 0 
Modtaget udbytte -500.000 0 
Årets værdireguleringer 0 -25    

Værdireguleringer 31. december 2015 189.958 6.322    

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015 2.189.958 11.236    
 
Navn, hjemsted og ejerandele Ejerandele   

Innovative Business Software A/S, København  100 % 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 

6 Udskudte skatteaktiver 

Selskabet har et ikke-indregnet udskudt skatteaktiv på 15 t.kr. 

7 Egenkapital 

kr. Aktiekapital 

Reserve for 
netto-

opskrivning  
efter indre 

værdis  

metode 

Overført  

resultat I alt      

Saldo 1. januar 2015 548.000 330.119 504.675 1.382.794 
Overført, jf. resultatdisponering 0 -140.161 -5.186 -145.347      

Saldo 31. december 2015 548.000 189.958 499.489 1.237.447      

Der er ikke foretaget ændringer til selskabets aktiekapital inden for de seneste 5 regnskabsår. 

kr. 2015 2014    

Aktiekapital   

Aktiekapitalen er udelukkende opdelt i en aktieklasse. 
  

Aktier, 5.480 stk. a nom. 100 kr. 548.000 548.000    

 548.000 548.000    
Egne kapitalandele 
 Antal stk. Nominel værdi (kr.) % af aktiekapital     

kr. 2015 2014 2015 2014 2015 2014 
 

      

1. januar -225 -225 -22.500 -22.500 -4,1 -4,1 
Tilbagekøb 0 0 0 0 0,0 0,0 
 

      

31. december -225 -225 -22.500 -22.500 -4,1 -4,1 

 
      

       

8 Langfristet gæld 

Af selskabets langfristede gæld på 569 t.kr. forfalder 0 t.kr. mere end 5 år efter balancedagen. 

9 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v. 

Eventualforpligtelser 

Selskabet er sambeskattet med dattervirksomheden Innovative Business Software A/S. Som administra-
tionsselskab hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk sammen med dattervirksomheden for danske 
selskabsskatter. De sambeskattede virksomheders samlede kendte nettoforpligtelse på skyldige sel-
skabsskatter udgør 53 t.kr. pr. 31. december 2015. Eventuelle senere korrektioner af sambeskatnings-
indkomsten vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb. 

Selskabet har afgivet kaution over for dattervirksomhedens gæld til kreditinstitutter. Dattervirksomhe-
dens bankgæld udgør 3.226 t.kr. pr. 31. december 2015. Selskabet har tillige kautioneret for kreditin-
stitutters bankgarantier over for dattervirksomheden, der pr. 31. december 2015 udgør 4.040 t.kr.  
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 

10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

Der er ikke afgivet sikkerhedsstillelser i selskabets aktiver.  

11 Nærtstående parter 

Innovative Holding A/S' nærtstående parter omfatter følgende: 

Bestemmende indflydelse 

Ingen. 
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