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Sport One Danmark A/S – Omdannelse til Partnerselskab 

 
Fra Morten Olesen 

Til Team Danmarks bestyrelse 

Sport One Danmark A/S 

 
Sport One Danmark A/S (SODK) blev oprettet i 2007 med Thorleif Krarup i spidsen som 

formand. Baggrunden var en rapport udarbejdet af KPMG, som påpegede synergieffekterne 

og deraf kraftigt stigende omsætning, ved at tilbyde TD’s og DIF’s brands i en samlet pakke 

til erhvervslivet.  TD og DIF valgte at oprette et fælles aktieselskab, ud fra et ønske om en 

bestyrelse med erhvervsmæssig baggrund. 

 

For at minimere skattebetalingen i SODK anbefalede revisoren at oprette Fonden til støtte for 

Dansk Bredde- og Eliteidræt med en ejerandel på 75% i SODK, hvorved overskuddet i SODK 

kunne udloddes som udbytte til ejerne. Via fondens vedtægter blev udbyttet fra SODK fordelt 

til specialforbundene, dog med en tidsmæssig forskydning på 2 år på grund af lovmæssige 

krav. 

 

Ved opstarten af SODK havde flere specialforbund (håndbold, golf, ishockey, badminton) 

lagt deres kommercielle rettigheder i SODK. I dag er det kun TD’s og DIF’s rettigheder som 

SODK varetager, hvorfor TD og DIF ønsker, at overskuddet i SODK tilgår TD og DIF 

direkte. Dette kan ske ved, at TD og DIF køber fondens ejerandel på 75% i SODK, og 

efterfølgende omdanner SDOK til et partnerselskab med TD og DIF som ligeværdige ejere.   

 

Partnersselskab 

 
Lovgrundlag, ansvar m.v.  
Reglerne om partnerselskaber er fastlagt i selskabsloven (lov om aktie- og anpartsselskaber). 

Selskabslovens regler om aktieselskaber med de fornødne tilpasninger finder anvendelse på 

partnerselskaber. 

 

Der er de samme ansvarsforhold for bestyrelse og direktion i et partnerselskab som i et 

aktieselskab. 

 

Partnerselskab skal have en komplementar, der hæfter personligt.  

 

Danmarks Idrætsforbunds (DIF) og Team Danmarks (TD) ejerskab til et partnerselskab vil 

revisoren anbefale ser således ud: 
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Komplementarens rolle er at hæfte med hele sin formue for selskabets forpligtelser. Revisor 

anbefaler sædvanligvis et anpartsselskab, idet det begrænser hæftelsen mest muligt 

(minimumskapital for et ApS er 50 t.kr.), og de formelle krav til et ApS er mindre end for et 

A/S. Komplementaren behøver ikke at have en ejerandel i partnerselskabet. 

Komplementarselskabet ejes ligeligt af DIF og TD.  

 
Regnskabsaflæggelse  
Et partnerselskab er omfattet af de samme regnskabsregler som et aktieselskab og skal således 

aflægge årsregnskab efter årsregnskabslovens regler, ligesom årsregnskabet skal 

offentliggøres i Erhvervsstyrelsen.  

 

Der vedtages og udloddes udbytte på samme vis som i aktieselskaber  

 

Skat  
Et partnerselskab er ikke et selvstændigt skattesubjekt. Det vil sige, at det ikke skal indgive 

selvangivelse. Et overskud beskattes hos ejerne - i dette tilfælde DIF og TD. Idet hverken DIF 

eller TD er skattepligtige, vil der ikke skulle svares skat af resultatet.  

 

Anvendelsen af Partnerselskaber  
Partnerselskab er en almindelig anvendt selskabsform. Der er således ikke noget odiøst i 

anvendelsen af et partnerselskab. Selskabsformen ses ofte anvendt, hvor offentlige 

institutioner indgår samarbejde med private virksomheder. Ligeledes anvendes den, hvor 

offentlige virksomheder etablerer selvstændige virksomheder, og endelig ses selskabsformen 

anvendt i stor udstrækning i liberale erhverv som f.eks. advokater og revisorer. 


