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Ledelsespåtegning
Best yrelse og direkt ion har dags dat o behandlet og godkendt årsrapport en for 25syv A/ S for regnskabsåret 1 . januar - 31. december 2020.
Årsrapporten aflægges i overensst emmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfat t else, at årsregnskabet giver et ret visende billede af selskabet s akt iver, passiver og
finansielle st illing pr. 31. december 202 0 samt af result at et af selskabet s akt ivit et er for regnskabsåret 1. januar - 31. december 202 0.
Det er endvidere vores opfat t else, at ledelsesberet ningen indeholder en ret visende redegørelse f or de
forhold, beret ningen omhandler.
Årsrapporten indst illes t il generalforsamlingens godkendelse.

Mikael Axel Bäcke
adm. direkt ør

Penneo dokumentnøgle: WOFBV-7C7L2-4A75K-1XWVE-U87N7-OMCXJ

Aarhus, den 10. maj 2021
Direkt ion:

Henrik Friis Pedersen
direkt ør

Best yrelse:

Hans Gunnar Lord

Lot t a Charlot t e Elisabet h

Skarplöt h
formand

Nilsson Viit ala
best yrelsesmedlem

Per Herman Gut est en
best yrelsesmedlem

Sten Andersen
best yrelsesmedlem
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejerne i 25 syv A/ S
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet f or 25syv A/ S for regnskabsåret 1 . januar - 31 . december 202 0, der
omf att er result at opgørelse, balance, egenkapit alopgørelse og not er, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes ef t er årsregnskabsloven.
Det er vores opfat t else, at årsregnskabet giver et ret visende billede af selskabet s akt iver, passiver og
finansielle st illing pr. 31. december 202 0 samt af result at et af selskabet s akt ivit et er for regnskabsåret 1. januar - 31. december 202 0 i overensst emmelse med årsregnskabsloven.

Vi har udført vores revision i overensst emmelse med int ernat ionale st andarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse st andarder og krav er nærmere
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit " Revisors ansvar f or revisionen af årsregnskabet " . Det er
vores opfat t else, at det opnåede revisionsbevis er t ilst rækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Uafhængighed

Vi er uafhængige af selskabet i overensst emmelse med int ernat ionale et iske regler f or revisorer
(IESBA's et iske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores
øvrige et iske f orpligt elser i henhold t il disse regler og krav.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et ret visende billede i overensst emmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret f or den int erne kont rol, som ledelsen anser f or nødvendig f or at udarbejde et årsregnskab uden væsent lig f ejlinf ormat ion, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabet s evne t il at
fortsæt t e drif t en; at oplyse om forhold vedrørende f ort sat drift , hvor det t e er relevant ; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om f ort sat drift , medmindre ledelsen ent en
har t il hensigt at likvidere selskabet , indst ille drif t en eller ikke har andet realist isk alt ernat iv end at
gøre det t e.
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 revisionspåt egning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garant i f or, at en revision, der udføres i overensst emmelse med int ernat ionale st andarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, alt id vil afdække væsent lig f ejlinf ormat ion, når sådan f indes. Fejlinformationer kan opst å som følge af besvigelser eller fejl og kan bet ragt es som væsent lige, hvis det
med rimelighed kan f orvent es, at de enkelt vis eller samlet har indf lydelse på de økonomiske beslut ninger, som regnskabsbrugerne t ræff er på grundlag af årsregnskabet .
Som led i en revision, der udf øres i overensst emmelse med int ernat ionale st andarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, f oret ager vi f aglige vurderinger og opret holder prof essionel skepsis under revisionen. Herudover:


Ident if icerer og vurderer vi risikoen f or væsent lig fejlinformation i årsregnskabet , uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udf ører revisionshandlinger som reakt ion på
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er t ilst rækkeligt og egnet t il at danne grundlag for
vores konklusion. Risikoen f or ikke at opdage væsent lig f ejlinf ormat ion f orårsaget af besvigelser
er højere end ved væsent lig f ejlinf ormat ion f orårsaget af f ejl, idet besvigelser kan omf att e sammensværgelser, dokument f alsk, bevidst e udeladelser, vildledning eller t ilsidesæt t else af int ern
kontrol.
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Opnår vi f orst åelse af den int erne kont rol med relevans f or revisionen f or at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende eft er omst ændighederne, men ikke f or at kunne udt rykke en
konklusion om ef fekt ivit et en af selskabet s int erne kont rol.



Tager vi st illing t il, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om
de regnskabsmæssige skøn og t ilknyt t ede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet , er rimelige.



Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet
om f ort sat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsent lig
usikkerhed f orbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe bet ydelig t vivl om selskabet s
evne t il at fortsæt t e drif t en. Hvis vi konkluderer, at der er en væsent lig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne
oplysninger ikke er t ilst rækkelige, modif icere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på
det revisionsbevis, der er opnået f rem t il dat oen f or vores revisionspåt egning. Fremt idige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsæt t e drif t en.



Tager vi st illing t il den samlede præsent at ion, st rukt ur og indhold af årsregnskabet , herunder
not eoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende t ransakt ioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et ret visende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverst e ledelse om bl.a. det planlagt e omfang og den t idsmæssige placering af revisionen samt bet ydelige revisionsmæssige observat ioner, herunder event uelle bet ydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfat t er ikke ledelsesberet ningen, og vi udt rykker ingen f orm for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberet ningen.
I t ilknyt ning t il vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberet ningen og i
den f orbindelse overveje, om ledelsesberet ningen er væsent ligt inkonsist ent med årsregnskabet eller
vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsent lig f ejlinf ormat ion.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberet ningen indeholder krævede oplysninger i
henhold t il årsregnskabsloven.
Baseret på det udf ørt e arbejde er det vores opfat t else, at ledelsesberet ningen er i overensst emmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensst emmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberet ningen.
Aarhus, den 10. maj 2021
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Lone Nørgaard Eskildsen
st at saut . revisor
mne32085

J an Mortensen
st at saut . revisor
mne40030
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Ledelsesberet ning
Oplysninger om selskabet
25syv A/ S
Mariane Thomsens Gade 2F, 2 . 2., 8000, Aarhus C

CVR-nr.
Stif t et
Hjemst edskommune
Regnskabsår

30 89 77 65
26. sept ember 200 7
Aarhus
1. januar - 31 . december

Best yrelse

Hans Gunnar Lord Skarplöt h, f ormand
Lot t a Charlot t e Elisabet h Nilsson Viit ala, best yrelsesmedlem
Per Herman Gut est en, best yrelsesmedlem
Sten Andersen, best yrelsesmedlem

Direkt ion

Mikael Axel Bäcke, adm. direkt ør
Henrik Friis Pedersen, direkt ør

Revision

EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Værkmest ergade 25, Post boks 330, 8100 Aarhus C
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Navn
Adresse, post nr., by
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Ledelsesberet ning
Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabet s f ormål er at drive spillevirksomhed.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens result at opgørelse f or 2020 udviser et underskud på 30.767.859 kr. mod et underskud på 36.721.638 kr. sidst e år, og virksomhedens balance pr. 31. december 202 0 udviser en
negat iv egenkapit al på 150.808.698 kr.

Samt idig har selskabet f orsat en omfat t ende markedsf øring kampagne med f iguren Franzi2 5, der skal
skabe et øget kendskab t il 25 SYV og produkt erne i selskabet . Det t e har sammen med en række
init iativer skabt f undament et f or høj vækst f or alle selskabet s produkt grupper i 2020, blandt
init iativerne er blandt andet nye casino leverandører samt Spilklub25.
Det t e giver selskabet s et st ærkt grundlag f or yderligere vækst i de kommende år, idet især Q3 og Q4
vist e høje vækst rat er.
Selskabet har været negat ivt påvirket af COVID-19 i f orhold t il akt ivit et er hos samarbejdspartnere dvs.
forhandlere og væddeløbsbaner. På t rods af det t e har virksomheden i begyndelse af 202 0 udvidet
dist ribut ionen t il over 70 forhandlere.
Selskabet s akt ionær har afgivet st øt t eerklæring overfor selskabet om lån eller kapit alt ilførsel i det
omf ang, det er nødvendigt for at finansiere drif t og afviklingen af nuværende og fremt idige
økonomiske f orpligt elser, ef t erhånden som de f orfalder og som minimum t il 31. december 202 1.
Selskabet har i lighed med sidst e år negat iv egenkapit al. Selskabet f ølger forret ningsplanen, hvorfor
det f orvent es, at selskabet s egenkapit al reet ableres via egen indt jening de kommende år.
2021 er indledt st ærkt for 25syv, og på t rods af de forsat t e COVID-19 rest rikt ioner, så forvent es der
forsat vækst på alle produkt er og plat forme. Det forvent es at væddeløbsbaner og forhandlere
genåbner maj 2021.
Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke eft er balancedagen indt ruf fet begivenheder af væsent lig bet ydning for virksomhedens
finansielle stilling.
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Note

3

4
5

kr.

2020

2019

Bruttotab
Personaleomkost ninger
Af - og nedskrivninger af immaterielle og mat erielle
anlægsakt iver

-3.237.280
-19.411.286

-15.698.786
-15.464.342

-5.170.393

-4.224.801

Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

-27.818.959
0
-2.948.900

-35.387.929
33.069
-1.366.778

Årets resultat

-30.767.859

-36.721.638

Forslag til resultatdisponering
Reserve f or udviklingsomkost ninger
Overført result at

-3.020.862
-27.746.997

3.728.864
-40.450.502

-30.767.859

-36.721.638
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Note

6

7

kr.

2020

2019

6.432.949

4.777.439

0

5.528.410

6.432.949

10.305.849

5.631.858

4.449.096

5.631.858

4.449.096

528.476

257.375

528.476

257.375

12.593.283

15.012.320

2.462.374
936.373

3.403.276
616.765

3.398.747

4.020.041

Likvide beholdninger

6.158.498

6.331.559

Omsætningsaktiver i alt

9.557.245

10.351.600

22.150.528

25.363.920

AKTIVER
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Færdiggjort e udviklingsprojekt er
Udviklingsprojekt er under udførelse og f orudbet alinger for
immaterielle anlægsakt iver
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, drif t smat eriel og invent ar
Finansielle anlægsaktiver
Deposita

Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Andre t ilgodehavender
Periodeafgrænsningspost er

AKTIVER I ALT
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Note

kr.

8

PASSIVER
Egenkapital
Akt iekapit al
Reserve f or udviklingsomkost ninger
Overført result at

9

Egenkapital i alt
Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser
Gæld t il t ilknyt t ede virksomheder
Anden gæld
Kortfristede gældsforpligtelser
Leverandører af varer og t jenest eydelser
Gæld t il t ilknyt t ede virksomheder
Deposita
Anden gæld
Gældsforpligtelser i alt
PASSIVER I ALT

1
2
10
11
12

2020

2019

500.000
5.017.700
-156.326.398

500.000
8.038.562
-128.579.401

-150.808.698

-120.040.839

54.104.854
1.343.717

33.004.410
559.701

55.448.571

33.564.111

8.406.237
89.598.021
634.500
18.871.897

6.425.861
95.497.783
555.000
9.362.004

117.510.655

111.840.648

172.959.226

145.404.759

22.150.528

25.363.920

Anvendt regnskabspraksis
Væsent lige usikkerheder vedrørende f ort sat drift
Kont rakt lige f orpligt elser og event ualpost er m.v.
Sikkerhedsst illelser
Nærtstående parter
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Egenkapitalopgørelse

Overført resultat

I alt

Egenkapital 1. januar 20 20
Overført via result at disponering

500.000
0

8.038.562
-3.020.862

-128.579.401
-27.746.997

-120.040.839
-30.767.859

Egenkapital
31 . december 2 02 0

500.000

5.017.700

-156.326.398

-150.808.698

kr.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten f or 25syv A/ S for 202 0 er aflagt i overensst emmelse med årsregnskabslovens best emmelser for klasse B-virksomheder med t ilvalg af visse best emmelser for klasse C.
Virksomheden har med virkning f or regnskabsåret 2 020 implement eret ændringslov nr. 1716 af 27.
december 2018 t il årsregnskabsloven. Implement eringen af ændringsloven har ikke påvirket virksomhedens regnskabspraksis f or indregning og måling af akt iver og forpligt elser, men har alene bet ydet
krav om yderligere oplysninger. Årsregnskabet er aflagt ef t er samme regnskabspraksis som sidst e år.
Generelt om indregning og måling

Akt iver indregnes i balancen, når det som f ølge af en t idligere begivenhed er sandsynligt , at
fremt idige økonomiske f ordele vil t ilflyde virksomheden, og akt ivet s værdi kan måles pålideligt .
Forpligt elser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en t idligere begivenhed har en
ret lig eller faktisk forpligt else, og det er sandsynligt , at f remt idige økonomiske fordele vil fragå
virksomheden, og forpligt elsens værdi kan måles pålideligt .
Ved først e indregning måles aktiver og forpligt elser t il kost pris. Måling eft er først e indregning sker
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling t ages hensyn t il forudsigelige risici og t ab, der fremkommer, inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræft er forhold, der eksist erede på balancedagen.
I result at opgørelsen indregnes indt ægt er, i t akt med at de indt jenes, mens omkost ninger indregnes
med de beløb, der vedrører regnskabsåret .
Præsentationsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (kr.).
Valutaomregning

Transaktioner i f remmed valut a omregnes ved f ørst e indregning t il t ransaktionsdagens kurs. Valut akursdif ferencer, der opst år mellem t ransaktionsdagens kurs og kursen på bet alingsdagen, indregnes i
result at opgørelsen som en f inansiel post .
Tilgodehavender, gæld og andre monet ære post er i fremmed valut a omregnes t il balancedagens valut akurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på t idspunkt et f or t ilgodehavendet s eller
gældsf orpligt elsens opst åen eller indregning i senest e årsregnskab indregnes i result at opgørelsen
under finansielle indt ægt er og omkost ninger.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning

Net t oomsæt ning f ra salg af spil indregnes i result at opgørelsen, når levering og risikoovergang t il
køber har f undet st ed. Net t oomsæt ningen omt ales som BSI og best år af spilleindt ægt er modregnet
gevinst udbet alinger og st at safgift er.
Bruttotab

I result at opgørelsen er net t oomsæt ning, varef orbrug og ekst erne omkost ninger med henvisning t il
årsregnskabslovens § 32 sammendraget t il én regnskabspost benævnt brut t ot ab.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre drif t sindt ægt er og -omkost ninger indeholder regnskabspost er af sekundær karakt er i forhold t il
virksomhedens hovedaktivit et er, herunder fortjenest e eller t ab ved salg af anlægsakt iver.
Eksterne omkostninger

Ekst erne omkost ninger omfat t er omkost ninger vedrørende virksomhedens primære aktivit et , der er
afholdt i året s løb, herunder lokaleomkost ninger, kont oromkost ninger, salgsf remmende omkost ninger
mv. I post en indgår endvidere nedskrivninger af t ilgodehavender indregnet under omsæt ningsakt iver.
Personaleomkostninger

Personaleomkost ninger omf att er løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner, samt andre omkost ninger t il social sikring m.v. t il virksomhedens medarbejdere. I personaleomkost ninger er fratrukket
modt agne godt gørelser fra off ent lige myndigheder.
Afskrivninger

Af skrivninger omf att er afskrivninger på immat erielle og mat erielle anlægsakt iver.
Af skrivningsgrundlaget , der opgøres som kost prisen med f radrag af event uel rest værdi, afskrives lineært over den f orvent ede brugst id, baseret på f ølgende vurdering af akt ivernes f orvent ede brugst ider:
Færdiggjort e udviklingsprojekt er

3-5 år

Andre anlæg, drif t smat eriel og invent ar

3-5 år

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver

Immat erielle anlægsakt iver best år af igangværende- og færdiggjorte udviklingsprojekt er. De akt iveret
udviklingsomkost ninger omf att er omkost ninger, gager og afskrivninger, der direkt e og indirekt e kan
henf øres t il udviklingsakt ivit et er.
Udviklingsprojekt er, der er klart def inerede og ident ificerbare, og hvor den t ekniske gennemf ørlighed,
t ilst rækkelige ressourcer og et pot ent ielt fremt idigt marked eller udviklingsmulighed kan påvises, og
hvor det er hensigt en at fremst ille, markedsf øre eller anvende projekt et , indregnes som immat erielle
akt iver, hvis kost prisen kan opgøres pålideligt , og der er t ilst rækkelig sikkerhed for, at den f remt idige
indt jening kan dække produkt ions- salgs- og administ rationsomkost ninger samt udviklingsomkost ningerne. Øvrige udviklingsomkost ninger indregnes i result at opgørelsen, eft erhånden som omkost ningerne afholdes.
Udviklingsomkost ninger, der er indregnet i balancen, måles t il kost pris med f radrag af akkumulerede
af- og nedskrivninger.
Eft er f ærdiggørelsen af udviklingsarbejdet afskrives udviklingsomkost ninger lineært over den vurderede økonomiske brugst id. Såfremt brugst iden ikke kan sknnes pålideligt f ast sæt t es den t il 10 år. For
udviklingsprojekt er, der er beskyt t et af immat erielle ret t igheder, udgør den maksimale
afskrivningsperiode rest løbet iden f or de pågældende ret t igheder. Færdiggjort e udviklingsprojekt er
afskrives over 3 år.
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25syv A/ S

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsakt iver, herunder andre anlæg, drift smat eriel og invent ar, måles t il kost pris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kost prisen omfat t er anskaff elsesprisen og omkost ninger
direkt e knyt t et t il anskaffelsen indt il det t idspunkt , hvor aktivet er klar t il brug. Af skrivningsgrundlaget
er kost pris med f radrag af f orvent et rest værdi eft er afslut t et brugst id. Der foret ages lineære
afskrivninger over 3 t il 5 år.
Forvent ede brugst ider og rest værdier revurderes årligt .
Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsakt iver dækker over bet alt e deposit a og måles t il kost pris.
Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immat erielle og mat erielle anlægsakt iver vurderes årligt f or indikat ioner på værdif orringelse.
Foreligger der indikat ioner på værdif orringelse, f oret ages nedskrivningst est af hvert enkelt akt iv henholdsvis gruppe af akt iver. Der foret ages nedskrivning t il genindvindingsværdien, hvis denne er lavere
end den regnskabsmæssige værdi.
Som genindvindingsværdi anvendes den højest e værdi af net t osalgspris og kapit alværdi. Kapit alværdien opgøres som nut idsværdien af de f orvent ede net t opengest rømme f ra anvendelsen af aktivet eller
akt ivgruppen og forvent ede net t opengest rømme ved salg af akt ivet eller akt ivgruppen eft er endt
brugstid.
Tidligere indregnede nedskrivninger t ilbagef øres, når begrundelsen f or nedskrivningen ikke længere
best år.
Tilgodehavender

Tilgodehavender måles t il amort iseret kost pris.
Virksomheden har som fortolkningsbidrag f or nedskrivninger af finansielle t ilgodehavender valgt IAS
39.
Der f oret ages nedskrivning t il imødegåelse af t ab, hvor der vurderes at være indt ruf fet en objekt iv
indikation på, at et t ilgodehavende eller en portef ølje af t ilgodehavender er værdif orringet . Hvis der
foreligger en objekt iv indikat ion på, at et individuelt t ilgodehavende er værdif orringet , f oret ages nedskrivning på individuelt niveau.
Tilgodehavender, hvor der ikke f oreligger en objekt iv indikat ion på værdiforringelse på individuelt
niveau, vurderes på port ef øljeniveau f or objekt iv indikat ion f or værdif orringelse. Port eføljerne baseres primært på debit orernes hjemst ed og kredit vurdering i overensst emmelse med virksomhedens risikost yringspolit ik. De objekt ive indikat orer, som anvendes f or port ef øljer, er fast sat baseret på hist oriske t abserfaringer.
Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af t ilgodehavender og
nut idsværdien af de f orvent ede pengest rømme, herunder realisat ionsværdi af event uelle modt agne
sikkerhedsst illelser. Som diskont eringssats anvendes den eff ekt ive rent e f or det enkelt e t ilgodehavende eller portefølje.
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25syv A/ S

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningspost er, indregnet under akt iver, omf att er forudbet alt e omkost ninger vedrørende
ef t erfølgende regnskabsår.
Egenkapital
Reserve for udviklingsomkostninger

Reserve f or udviklingsomkost ninger omfat t er indregnede udviklingsomkost ninger. Reserven kan ikke
benyt t es t il udbyt t e eller dækning af underskud. Reserven reduceres eller opløses, hvis de indregnede
udviklingsomkost ninger afskrives eller udgår af virksomhedens drif t . Det t e sker ved overførsel direkt e
t il egenkapit alens f rie reserver.
Gældsforpligtelser

Øvrige gældsf orpligt elser måles t il net t orealisat ionsværdien.
Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningspost er, indregnet under forpligt elser, omf att er modt agne bet alinger, som vedrører indt ægt er i ef t erfølgende regnskabsår.
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25syv A/ S

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
2

Væsentlige usikkerheder vedrørende fortsat drift

kr.

3

4

5

6

2020

2019

17.982.332
606.116
822.838

13.844.466
814.012
805.864

19.411.286

15.464.342

0

33.069

0

33.069

530.360
2.418.540

184.358
1.182.420

2.948.900

1.366.778

Færdiggjorte
udviklingsprojekter

Udviklingsprojekter under
udførelse og
forudbetalinger
for immaterielle
anlægsaktiver

I alt

Kost pris 1. januar 2020
Overført

16.074.417
5.528.410

5.528.410
-5.528.410

21.602.827
0

Kost pris 31. december 202 0

21.602.827

0

21.602.827

Af - og nedskrivninger 1. januar 2020
Afskrivninger

11.296.978
3.872.900

0
0

11.296.978
3.872.900

Af - og nedskrivninger 31. december 202 0

15.169.878

0

15.169.878

6.432.949

0

6.432.949

Personaleomkostninger
Lønninger
Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkost ninger

Finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter

Finansielle omkostninger
Rent eomkost ninger t il t ilknyt t ede virksomheder
Andre finansielle omkostninger

Immaterielle anlægsaktiver

kr.

Regnskabsmæssig værdi 31 . december 2 02 0

Afskrives over

3-5 år
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Selskabet s akt ionær har afgivet en st øt t eerklæring overfor selskabet om lån og kapit alt ilførsel i det
omf ang, det er nødvendigt for at finansiere drif t og afvikling af nuværende og fremdige økonomiske
forpligt elser, eft erhånden som de f orfalder og som minimum f rem t il d. 31 december 2021.

25syv A/ S

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar

kr.

8

Kost pris 1. januar 2020
Tilgange

5.422.705
2.480.254

Kost pris 31. december 202 0

7.902.959

Af - og nedskrivninger 1. januar 2020
Afskrivninger

973.609
1.297.492

Af - og nedskrivninger 31. december 202 0

2.271.101

Regnskabsmæssig værdi 31 . december 2 02 0

5.631.858

Aktiekapital

Virksomhedens akt iekapit al har uændret været 500.000 kr. det senest e år.
9

Langfristede gældsforpligtelser

Af de langfrist ede gældsforpligt elser f orfalder 1.343.717 kr. senere end 5 år f ra balancedagen.
1 0 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
Andre eventualforpligtelser
kr.

Leje og leasingforpligtelser

2020

2019

3.305.096

616.605

3.305.096

616.605

Selskabet er sambeskatt et med modervirksomheden Ecosys A/ S som administ rat ionsselskab og
hæft er solidarisk med øvrige sambeskat t ede selskaber f or bet aling af selskabsskat samt for kildeskat
på rent er, royalt ies og udbyt ter.
1 1 Sikkerhedsstillelser

Virksomheden har ikke st illet pant eller anden sikkerhed i akt iver pr. 31. december 2020.
1 2 Nærtstående parter

25syv A/ S' nært st ående part er omf att er følgende:
Betydelig indflydelse
Nærtstående part

Bopæl/ Hjemsted

Grundlag for betydelig
indflydelse

Ecosys A/ S

Aarhus C

Moderselskabet
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