
SPORTS GROUP DENMARK OPLEVER FORTSAT VÆKST

Sports Group Denmark A/S har netop aflagt regnskab for 2017, hvor væksten for virksomheden fortsætter. Sports 
Group Denmark har igen i 2017 opnået betydelig vækst på såvel eksisterende som nye kunder. Der er åbnet nye 
markeder og flere brands er blevet tilføjet i årets løb. 

Virksomheden har investeret betydeligt i personale og infrastruktur samt åbnet nyt kontor i München, alt sammen for 
at sikre at virksomheden er godt rustet og klar til at realisere den planlagte strategi. 

Såvel bestyrelse som ledelse anser resultatet for 2017 som yderst tilfredsstillende. 
Bruttofortjenesten er steget fra 39,65 mio. kr. i 2016 til 46,35 mio. kr. i 2017. Resultatet før skat er vokset til 23,36 mio. 
kr. i 2017 fra 22,26 mio. kr. i 2016, og egenkapitalen er solid med 36,74 mio. kr.

Sports Group Denmark har i løbet af 2017 udbygget brand-porteføljen med internationale brands som Victor og 
japanske Mizuno, ligeledes er porteføljen af egne varemærker udvidet. 
Ifølge virksomhedens direktør, Bjarne Jeppesen, vil denne udvikling fortsætte ind i 2018, hvor porteføljen forventes at 
blive udbygget med flere spændende internationale brands i kombination med nye egne brands. 
I den forbindelse glæder det Bjarne Jeppesen at et af de nye brands - Endurance Athlecia - er kommet rigtig godt fra 
land. ”Vores nye Endurance Athlecia-koncept er kommet rigtig godt i gang på alle markeder. Vi er rigtig glade for, at 
vores kunder har taget så godt imod konceptet og flere af dem har etableret shop-in-shop i deres butikker. Og baseret 
på de seneste messer ser denne trend kun ud til at fortsætte.” 

Sports Group Denmark er i gang med at opføre nyt domicil i Funder ved Silkeborg. Virksomheden forventer, at de nye 
lokaler står klar til brug lige efter sommerferien. Domicilet bliver på over 3000 m2, og kommer til at bestå af moderne 
showroom- og kontorfaciliteter. 
”Vi glæder os rigtig meget til at flytte ind i topmoderne lokaler, som skal være med til at ruste virksomheden og 
medarbejderne til den kommende vækst”, udtaler direktør Bjarne Jeppesen
 
Bestyrelse og ledelse ser frem til et positivt 2018, hvor fokus er på en yderligere styrkelse af eksporten samt at 
vedligeholde og udbygge infrastrukturen i virksomheden, således at den er klar til at realisere de foranliggende 
vækstplaner. 
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