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LEDELSESPÅTEGNING 

 

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 

2018 – 31. december 2018 for NPinvestor.com A/S. 

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. 

 

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og 

selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt resultatet af koncernens og 

selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018. 

 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens 

og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerheds-

faktorer, som selskabet kan påvirkes af. 

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 

 

København, 5. februar 2018 

 

Direktion 

 

 

Jan Fredskilde Andersen  

Administrerende direktør 

 

 

Bestyrelse 

 

 

Christoffer Colding Jan Fredskilde Andersen Erik Damgaard Nielsen 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

 

Til kapitalejerne i Npinvestor.com A/S 

Konklusion 

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Npinvestor.com A/S for regnskabsåret 1. januar – 

31. december 2018, der omfatter resultat- og totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, 

herunder anvendt regnskabspraksis for såvel koncernen som selskabet, samt pengestrømsopgørelse for kon-

cern. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. 

 

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og 

selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af koncernens og 

selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømsopgørelse for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 

i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. 

 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 

krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revi-

sionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af koncernregnskabet og årsregnskabet”. Vi er uaf-

hængige af koncernen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske reg-

ler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores etiske forpligtelser i henhold 

til disse krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag 

for vores konklusion. 

 

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende 

billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne 

kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væ-

sentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

 

Ved udarbejdelsen af koncernregnskabet og årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere koncernens 

og selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; 

samt at udarbejde koncernregnskabet og 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 revisionen af koncernregnskabet og årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet som helhed er uden 

væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning 

med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en 

revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, 

der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan  
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

 

opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forven-

tes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grund-

lag af koncernregnskabet og årsregnskabet. 

 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yder-

ligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis 

under revisionen. Herudover: 

 

 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, 

uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på 

disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklu-

sion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved 

væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokument-

falsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

 

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshand-

linger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effek-

tiviteten af koncernens og selskabets interne kontrol. 

 

 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-

skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

 

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af regn-

skabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er 

væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om koncer-

nens og selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal 

vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i koncernregnskabet og årsregnska-

bet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner 

er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige 

begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften. 

 

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af koncernregnskabet og årsregnskabet, 

herunder noteoplysningerne, samt om koncernregnskabet og årsregnskabet afspejler de underliggende 

transaktioner og begivenheder i overensstemmelse med god regnskabsskik og den beskrevne regnskabs-

praksis. 
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 Opnår vi tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for de finansielle oplysninger for virksomhederne eller for-

retningsaktiviteterne i koncernen til brug for at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet. Vi er an-

svarlige for at lede, føre tilsyn med og udføre koncernrevision. Vi er eneansvarlige for vores revisionskon-

klusion. 

 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige place-

ring af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 

intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

 

Vores konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker 

ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

 

I tilknytning til vores revision af koncernregnskabet og årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesbe-

retningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med koncernregn-

skabet og årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde 

væsentlig fejlinformation. 

 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til 

lov om finansiel virksomhed. 

 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 

koncernregnskabet og årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomheds 

krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.  

 
Hørsholm, den 5. februar 2019 

 
KRESTON CM 
Statsautoriseret revisionsinteressentskab 
CVR-nr. 39 46 31 13 
 
 
 
 
Michel Hansen  
statsautoriseret revisor 
mne31406  
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LEDELSESBERETNING  

 

2018 2017 2016 2015 2014

Hovedtal, t.kr.

Netto rente- og gebyrindtægter -18 0 0 0 0

Andre driftsindtægter 1.016 865 1.642 2.695 2.245

Udgifter til personale og administration -7.208 -3.092 -2.856 -2.906 -2.837

Af- og nedskrivninger -317 -300 -150 0 -106

Resultat før skat -6.527 -2.527 -1.364 -211 -698

Skat 0 0 0 0 0

Årets resultat -6.527 -2.527 -1.364 -211 -698

Antal medarbejdere 5 3 4 4 3

Egenkapital i alt 10.843 84 3.310 199 468

Aktiver i alt 11.616 1.378 3.760 864 1.005

Kapitalgrundlag 10.093 - - - -

Minimumskapitalkrav 1.881 - - - -

Selskabet blev stiftet 1. februar 2002, men koncernens primære aktivitet med fondsmæglervirksomhed

i selskabet Npinvestor Fondsmæglerselskab A/S blev først opstartet i 2018, da tilladelse til at drive

Fondsmæglervirksomhed blev modtaget i 2018. De første kunder blev oprettet fra 12. juli 2018.

På den baggrund er fondsmægler relaterede nøgletal først angivet fra 2018.

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN
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LEDELSESBERETNING 

 

2018 2017 2016 2015 2014

Nøgletal

Regnskabsrelaterede

Overskudsgrad -654,01 -292,14 -83,07 -7,83 -31,09

Likviditetsgrad 1.389,39 25,35 535,56 129,92 187,15

Soliditetsgrad 93,35 6,10 88,03 23,03 46,57

Egenkapitalforrentning før skat -119,47 -148,91 -77,74 -63,27 -298,29

Egenkapitalforrentning efter skat -119,47 -148,91 -77,74 -63,27 -298,29

Aktierelaterede

Indre værdi pr. aktie ultimo 1,72 0,02 0,63 1,05 2,48

Resultat før skat pr. aktie ultimo -1,04 -0,48 -0,26 -1,12 -3,69

Resultat efter skat pr. aktie ultimo -1,04 -0,48 -0,26 -1,12 -3,69

Indre værdi pr. aktie gennemsnit 1,74 0,02 0,83 1,05 2,48

Resultat før skat pr. aktie gennemsnit -1,05 -0,48 -0,34 -1,12 -3,69

Resultat efter skat pr. aktie gennemsnit -1,05 -0,48 -0,34 -1,12 -3,69

Gennemsnitlige antal aktier i stk. 6.233 5.249 3.978 189 189

Antal aktier i stk. ultimo 6.288 5.249 5.249 189 189

Fondsmægler relaterede

Kapitalgrundlag ift. minimumskapitalkrav 5,37 - - - -

Kapitalprocent 42,93 - - - -

Kernekapitalprocent 42,93 - - - -

Egenkapitalforrentning før skat -119,47 -148,91 -77,74 -63,27 -298,29

Egenkapitalforrentning efter skat -119,47 -148,91 -77,74 -63,27 -298,29

Indtjening pr. omkostningskrone 0,00 - - - -

Selskabet blev stiftet 1. februar 2002, men koncernens primære aktivitet med fondsmæglervirksomhed

i selskabet Npinvestor Fondsmæglerselskab A/S blev først opstartet i 2018, da tilladelse til at drive

Fondsmæglervirksomhed blev modtaget i 2018. De første kunder blev oprettet fra 12. juli 2018.

På den baggrund er fondsmægler relaterede nøgletal først angivet fra 2018.

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN
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Ledelsesberetning 

Hovedaktivitet 

Koncernens væsentligste aktivitet er under opstart og består i at operere som fondsmæglervirksomhed regu-

leret af det danske finanstilsyn, hvor kunder kan investere i forskellige finansielle instrumenter og produkter 

via selskabets tradingplatform Straticator i form af egenhandel eller ved at benytte specialiserede investerings-

funktioner som Copy trading og Algo trading. 

 

Usikkerhed ved indregning og måling 

Der er ingen væsentlige usikkerheder ved indregning eller måling. 

 

Usædvanlige forhold 

Selskabet er under opstart og derfor er driften endnu ikke fuldt normaliseret. 

  

Udvikling i økonomiske forhold og aktiviteter 

Koncernens resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2018 til 31. december 2018 udviser et resultat  

på -6.527 t.kr., og koncernens balance pr. 31. december 2018 udviser en balancesum på t.kr. 11.616, og en 

egenkapital på 10.843 t.kr.  Selskabet havde forventet et resultat før skat ca. i niveauet t.kr. -6.300 til  

–t.kr. 6.600, jf. selskabsmeddelelse nr. 20 af 16. juli 2018. 

 

Koncernen realiserede i 2018 andre driftsindtægter på 1.016 t.kr. mod 865 t.kr. i 2017. Selskabets egenkapital 

er steget til 10.843 t.kr. pr. 31. december 2018 fra 1.763 t.kr. pr. 31. december 2017. Forøgelsen skyldes i al 

væsentlighed kapitaludvidelse. Selskabskapitalen omfatter pr. 31. december 2018 i alt 6.288.145 stk. aktier 

på hver nominelt DKK. 0,10. 

Selskabet har været igennem en rivende udvikling i 2018, som indledningsvist var påvirket af det forlængede 

udbud og notering med efterfølgende forskydninger af drift og udvikling i forhold til den tidshorisont som var 

målsætningen. Dette medførte bl.a. ekstraordinære omkostninger, forsinkelser med at etablere de nødvendige 

selskabsmæssige- og juridiske foranstaltninger med tilladelse til at drive fondsmæglervirksomhed, oprettelse 

af eget fondsmæglerselskab og etablere operationelle driftsforhold samt implementere compliancemæssige 

forretningsgange, før kommercielle aktiviteter kunne iværksættes, hvilket således påvirkede selskabets for-

ventninger til fremtiden.  

Dertil kom arbejdet med implementering af digitale kundeoprettelsessystemer og imødekommelse af skær-

pede lovgivningskrav, hvilket ligeså påvirkede, at Selskabet først kunne tage imod de første kunder i løbet af 

juli 2018. 

Efter en sommer med begrænset kundetilgang oplevede selskabet en stigende interesse og kundetilgang i 

efteråret og sidenhen har selskabet løbende tilføjet nye Copy Trader Master’s som investorerne kunne følge. 
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Selskabet lancerede den første eksterne marketingaktivitet med kampagne rettet mod potentielle kunder på 

sociale medier primo oktober. Timingen viste sig ikke optimal, da det skete samtidig med at finansmarkederne 

oplevede betydelige fald.  

Dette gav sig udslag i en afventede interesse hos potentielle kunder, men som ændrede sig gradvist i novem-

ber trods fortsatte fald på finansmarkederne. Selskabet noterede en stigende interesse og kundetilgang og 

opnåede en tradingvolume på mere end 200 mio. kr. i aktierelateret handel på tradingplatformen i november 

2018, bl.a. som følge af lancering af nye investeringsmuligheder med fokus på Copy trading af nye Copy 

Trader Masters’ strategier og handler.  

Derved kunne det konstateres at forretningen udvikler sig på de kommercielle parametre og indikerer potenti-

alet i et større kundeunderlag og indtjeningsmuligheder, selvom der endnu er tale om et svagt fundament og 

er under opbygning. Således viste udviklingen i 2018 at selskabets forretningsmodel med Copy trading virker 

og kan skabe tilgang af kunder og stigende indtægter, såfremt de rette forudsætninger er tilgængelige, herun-

der at der lanceres Copy Trader Masters med succesrige strategier kombineret med virksomme salgs- og 

marketingaktiviteter.  

 

Begivenheder efter statusdagen 

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. 

 

Forventet udvikling og andre udsagn om fremtiden 

Resultat før skat for 2019 forventes at ligge i niveauet ca. -3.000 t.kr. til -4.000 t.kr. Forudsætningerne for at 

selskabet når sine langsigtede mål, om at skabe vækst og udvikling, kræves en stigende tilgang af nye og 

succesfulde Copy Trader Masters, med flere strategier og produkter som introduceres via tradingplatformen 

Straticator. Ligeledes at der opnås en øget synlighed og positionering i markedet, at der tiltrækkes flere nye 

kunder, med en øget deponering af investerede kundemidler og stigende tradingvolumen, samtidig med at 

operationen skaber det nødvendige fundament af forretningsgange, compliance, administration og IT syste-

mer. Selskabet vil arbejde på, at opnå en ledende position i sin niche på først nærmarkeder og siden andre 

internationale markeder ved at imødekomme krav og ønsker fra private og professionelle investorer ved bl.a. 

at udvikle og udbyde innovative investeringsprodukter og handelsfaciliteter herunder synliggøre fordele og 

perspektiver af Copy trading og Algo trading.   

 

Fremadrettede aktiviteter har til formål at udvikle og kommercialisere forretningen ved bl.a. at:  

 

 Fortsætte med at indgå aftale med flere Copy Trader Master’s og lancering af flere strategier og pro-

dukter 

 Tiltrække flere kunder som investerer og benytter handelsfaciliteter som Copy trading og Algo trading 

 Etablere samarbejde med eksterne investeringsnetværk på sociale medier, investeringsklubber og 

lignende netværk, som har egne investeringsaktiviteter og -interesser samt andre lignende kanaler, 

platforme og segmenter hvor der findes investorer og tradingaktiviteter  
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 Videreudvikle interface og nye brugerfeatures i forbindelse med tradingfaciliteter og kommunikative 

platforme.   

 Øge synligheden og kendskabet til NPinvestor, tradingplatformen Straticator, produkter og handelsfa-

ciliteter i markedet via marketing og PR-aktiviteter 

 Forberede en kommerciel international indsats, herunder på kort sigt rettet mod det svenske marked 

 

Filialer i udlandet 

Koncernen har ikke filialer i udlandet. 

 

Vidensressourcer og lønpolitik 

Selskabets succes er bl.a. baseret på medarbejdernes vidensressourcer indenfor investering, compliance og 

en række andre områder.  

 

Selskabets virksomhed stiller høje krav til medarbejdernes viden, kompetencer og erfaring. Selskabets mål-

sætning i forbindelse med ansættelser er derfor at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere med ekspertise 

indenfor relevante fagområder, herunder den finansielle sektor og andre relevante sektorer. Dette afspejler sig 

i selskabets lønpolitik, der kan rekvireres ved henvendelse til selskabet. 

 

Dette gør, at koncernen og selskabet altid vil have et højt niveau af vidensressourcer på området. Endvidere 

orienterer medarbejdere og ledelse sig fagligt via de nødvendige kanaler og hos samarbejdspartnere m.v. for 

at til stadighed at opretholde et højt vidensniveau. Der arbejdes løbende med at vedligeholde og opkvalificere 

medarbejdernes vidensressourcer. 
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Koncernstruktur 

NPinvestor.Com A/S besidder 100% af aktierne i NPinvestor Fondsmæglerselskab A/S, 100% af aktierne i 

Netposten A/S samt 100% af aktierne i MDI Group A/S. 

 

100% 100% 100%

Npinvestor.com A/S

(noteret på First North)

Netposten A/S
Npinvestor 

Fondsmæglerselskab A/S
MDI Group A/S

 

 

Finanskalender 

Selskabet offentliggør årsresultatet for 2018 den 05.02.2019. 

 

Særlige risici 

Der anses ikke at foreligge særlige driftsrisici. 

 

Da selskabet ikke har rentebærende gæld og ingen valutadispositioner, anses der ikke at være særlige rente- 

og valutarisici. 

 

Forsknings- og udviklingsaktiviteter 

Koncernen og selskabet har ikke forskning, men udvikler konstant på Straticator for at opretholde et system, 

der går forud for andre systemer på markedet. 
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Aktionærforhold 

Aktieinformation 

Fondsbørs   Nasdaq Copenhagen First North 

Aktiekapital   628.814,50 kr. 

Nominel stykstørrelse  0,10 kr. 

Antal aktier   6.288.145 stk. 

Aktieklasse   En 

Antal stemmer pr. aktie  En 

Ihændehaverpapir  Ja 

Stemmeretsbegrænsning  Nej 

Begrænsninger i omsættelighed Nej 

Fondskode   DK0060827269 

 

Yderligere information 

På NPinvestor.com A/S’ hjemmeside – www.npinvestor.com – findes yderligere informationer om aktionær-

forhold. Forespørgsler vedrørende selskabets relationer til investorer og aktiemarkedet kan rettes til: 

 

Jan Fredskilde Andersen 

Tlf. 40 60 32 39 

E-mail jfa@npinvestor.com 

 

  

http://www.npinvestor.com/
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LEDELSESBERETNING 

 

Meddelelser til Nasdaq First North 

I perioden fra 1. januar 2018 og frem til 5. februar 2019 har selskabet sendt følgende meddelelser til Nasdaq 

First North, der kan genfindes på selskabets hjemmeside www.npinvestor.com: 

 

Nr. 7 09-01-2018 Aktieudbud garanteres. Udbudsperioden slutter mandag den 15. januar kl. 23.59 

Nr. 8 11-01-2018 NPinvestor.com øjner kommercielle muligheder i crypto markedet 

Nr. 9 17-01-2018 Npinvestor.com’ udbud af aktier gennemføres i forbindelse med notering på Nasdaq First North i 
København 

Nr. 10 22-01-2018 Registrering af kapitalforhøjelse 

Nr. 11 29-01-2018 Offentliggørelse af NPinvestor.com A/S’ årsrapport 2017 

Nr. 12 28-02-2018 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i NPinvestor.com A/S 

Nr. 13 14-03-2018 Indkaldelse med dagsorden til ordinær generalforsamling i NPinvestor.com A/S 

Nr. 14 28-03-2018 Referat af ordinær generalforsamling i NPinvestor.com A/S 

Nr. 15 11-04-2018 NPinvestor Fondsmæglerselskab A/S indgår aftale omkring handelsfaciliteter 

Nr. 16 24-05-2018 Jan Svane Mathiesen tiltræder som adm. direktør i NPinvestor Fondsmæglerselskab A/S 

Nr. 17 29-05-2018 NPinvestor Fondsmæglerselskab A/S gennemfører første livehandler 

Nr. 18 19-06-2018 NPinvestor.com A/S udsteder tegningsoptioner til ledelse og medarbejdere i datterselskabet 
NPinvestor Fondsmæglerselskab A/S 

Nr. 19 12-07-2018 NPinvestor Fondsmæglerselskab A/S starter oprettelse af kunder 

Nr. 20 16-07-2018 Offentliggørelse af halvårsrapport 2018  

Nr. 21 28-08-2018 Jan Svane Mathiesen fratræder som direktør i NPinvestor Fondsmæglerselskab A/S  

Nr. 22 01-10-2018 Martin Lykke Nielsen genindtræder som adm. direktør i NPinvestor Fondsmæglerselskab A/S  

Nr. 23 05-12-2018 Aktiebaseret trading for 200 mio. i november 2018  

 

 

  

http://www.npinvestor.com/
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LEDELSESBERETNING 

 

LEDELSESHVERV 

 

Administrerende direktør 

Jan Fredskilde Andersen  

(tillige bestyrelsesmedlem) 

 

Bestyrelsesmedlem i: 

 NPinvestor Fondsmæglerselskab A/S (formand) 

 Netposten A/S 

 Markzero A/S 

 MDI Group A/S 

 

Direktør i: 

 Netposten A/S 

 F. Andersen Management ApS 

 MDI Group A/S  

 

Bestyrelse 

Christoffer Colding 

Bestyrelsesmedlem i: 

 Netposten A/S 

 K/S Darupvang 9, Roskilde 

 NPinvestor Fondsmæglerselskab A/S 

 

Direktør i: 

 Komplementarselskabet Darupvang 9, Roskilde ApS 

 

Erik Damgaard Nielsen 

Direktør i: 

 ED Equity Partner ApS 

 FWE Windpark Zölkow K/S 

 Komplementarselskabet Windpark Zölkow ApS 

 Uniconta A/S 

 

 

Bestyrelsen forslag til udbytte 

Bestyrelsen foreslår, at der ikke udloddes udbytte for regnskabsåret.  
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RESULTAT- OG TOTALINDKOMST FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR – 31. DECEMBER 

 

RESULTATOPGØRELSE

Note 2018

 

2017 2018

 

2017

kr. t.kr kr. t.kr

Renteindtægter 2 8.004 0 155.725 38

Renteudgifter 3 -62.191 0 -7.131 0

Netto renteindtægter -54.187 0 148.594 38

Gebyrer og provisionsindtægter 4 45.843 0 0 0

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter -9.679 0 0 0

Netto rente- og gebyrindtægter -18.023 0 148.594 38

Andre driftsindtægter 1.015.762 865 0 0

Udgifter til personale og administration 5 -7.207.685 -3.092 -917.911 -121

Af- og nedskrivninger på 

materielle og immaterielle anlægsaktiver -316.625 -300 -300.000 -300

Resultat af kapitalandele i tilknyttede 

virksomheder 0 0 -5.457.254 -2.144

RESULTAT FØR SKAT -6.526.571 -2.527 -6.526.571 -2.527

Skat 0 0 0 0

ÅRETS RESULTAT -6.526.571 -2.527 -6.526.571 -2.527

Koncern Moder
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RESULTAT- OG TOTALINDKOMST FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR – 31. DECEMBER 

TOTALINDKOMST

Note

 

2018

 

2017 2018 2017

kr. t.kr kr. t.kr

ÅRETS RESULTAT -6.526.571 -2.527 -6.526.571 -2.527

Anden totalindkomst 0 0 0 0

Skat af anden totalindkomst 0 0 0 0

ANDEN TOTALINDKOMST EFTER SKAT 0 0 0 0

ÅRETS TOTALINDKOMST -6.526.571 -2.527 -6.526.571 -2.527

RESULTATDISPONERING

Forslag til resultatdisponering

Overført til næste år -6.526.571 -2.527 -6.526.571 -2.527

-6.526.571 -2.527 -6.526.571 -2.527

Koncern Moder
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 

 

AKTIVER Note

2018 2017 2018 2017

kr. t.kr kr. t.kr

Tilgodehavender hos kreditinstitutter 6 10.323.509 89 310.997 6

Immaterielle aktiver 7 750.000 1.050 750.000 1.050

Øvrige materielle aktiver 8 125.875 0 0 0

Kapitalandele 9 0 0 9.153.291 0

Andre aktiver 10 398.857 239 711.354 0

Periodeafgræsningsposter 18.092 0 0 0

AKTIVER I ALT 11.616.333 1.378 10.925.642 1.056

PASSIVER

Gæld til tilknyttet virksomhed 0 0 0 812

Andre passiver 11 773.070 1.294 82.380 160

Gæld i alt 773.070 1.294 82.380 972

Aktiekapital 628.815 525 628.815 525

Overkurs ved emission 17.181.985 0 17.181.985 0

Overført overskud eller underskud -6.967.537 -441 -6.967.537 -441

Egenkapital i alt 12 10.843.263 84 10.843.263 84

PASSIVER I ALT 11.616.333 1.378 10.925.643 1.056

Hoved- og nøgletal 13

Nærtstående parter 14

Revisionshonorar 15

Eventualforpligtelser 16

Koncern Moder
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EGENKAPITALOPGØRELSE 
 

Aktie-

kapital Overkurs

Overført 

resultat I alt 

Egenkapital 01.01.2018 524.929 0 -440.966 83.963

Periodens resultat 0 0 -6.526.571 -6.526.571

Kapitaltilførsel eller

-nedsættelser 103.886 17.181.985 0 17.285.871

Egenkapital 31.12.2018 628.815 17.181.985 -6.967.537 10.843.263

Egenkapital 01.01.2017 524.929 0 2.785.247 3.310.176

Periodens resultat 0 0 -2.526.701 -2.526.701

Omkostninger kapitaludvidelse 

og børsnotering 0 0 -699.512 -699.512

Egenkapital 31.12.2017 524.929 0 -440.966 83.963
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PENGESTRØMSOPGØRELSE 
 
 

PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR KONCERNEN, t.kr.

2018 2017

ÅRETS RESULTAT -6.527 -2.527

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 316 300

Ændring i tilgodehavender -178 189

Ændring andre passiver -521 844

Pengestrømme fra driftsaktiviteter -6.910 -1.194

Køb af materielle anlægsaktiver -142 0

Pengestrømme fra investeringsaktivitet -142 0

Kapitaludvidelse 17.286 -699

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 17.286 -699

Ændringer i likvider 10.234 -1.893

Likvider primo 89 1.982

Likvider ultimo 10.323 89
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NOTER 

 

1 VÆSENTLIG ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

 

 Regnskabsgrundlaget 

Koncernregnskabet og årsregnskabet for NPinvestor.com A/S er aflagt i overensstemmelse med lov om 

finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæg-

lerselskaber m.fl. (Regnskabsbekendtgørelsen). 

 

Koncernens og selskabets regnskabspraksis er ændret i forhold til sidste års regnskab, der blev aflagt 

efter årsregnskabsloven. Ændringen har medført en ændring i opstillingen af resultatopgørelse, balance 

og noter. Ændringen har ikke haft indvirkning på årets resultat eller egenkapital. 

 

 Regnskabet er aflagt i danske kroner. 

 
 Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige 

økonomiske fordele vil tilflyde fondsmæglerselskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når fondsmæglerselskabet, som følge af en tidligere begivenhed, har 

en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selska-

bet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til dagsværdi. Dog måles immaterielle og materielle 

aktiver på tidspunktet for første indregning til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet 

for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden periode-

regnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer 

af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder 

afskrivninger og nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regn-

skabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.  

 

Køb og salg af finansielle instrumenter indregnes på handelsdagen (alternativt kan afviklingsdagen an-

vendes), og indregningen ophører, når retten til at modtage/afgive pengestrømme fra det finansielle aktiv 

eller passiv er udløbet, eller hvis det er overdraget, og fondsmæglerselskabet i al væsentlighed har over-

ført alle risici og afkast tilknyttet ejendomsretten. Fondsmæglerselskabet anvender ikke reglerne om om-

klassificering af visse finansielle aktiver fra dagsværdi til amortiseret kostpris. 
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NOTER 

 

1 VÆSENTLIG ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (fortsat) 

 

 Omregning af fremmed valuta 

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodeha-

vender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balan-

cedagen, omregnes til balancedagens lukkekurs for valutaen. Valutakursdifferencer, der opstår mellem 

transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen henholdsvis balancedagens kurs, indregnes i re-

sultatopgørelsen som kursreguleringer. 

 

 
 Resultatopgørelsen 

 Renteindtægter og -udgifter 

 Renteindtægter og -udgifter indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 

 

 Gebyrer og provisionsindtægter 

 Gebyrer og provisionsindtægter periodiseres over den periode, de vedrører. 

 

 Afgivne gebyrer og provisionsindtægter 

 Afgivne gebyrer og provisionsindtægter periodiseres over den periode, de vedrører. 

 

 Udgifter til personale og administration 

Udgifter til personale omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til fondsmægler-

selskabets personale. Omkostninger til ydelser og goder til ansatte indregnes i takt med de ansattes 

præstation af de arbejdsydelser, der giver ret til de pågældende ydelser og goder. 

 

Omkostninger til incitamentsprogrammer indregnes i resultatopgørelsen i det regnskabsår omkostningen 

kan henføres til. Aktiebaseret vederlæggelse udgiftsføres med dagsværdien opgjort på tildelingstidspunk-

tet og modposteres på egenkapitalen. 

 

 Andre driftsindtægter og driftsudgifter 

Andre driftsindtægter og driftsudgifter indeholder indtægter og udgifter af sekundær karakter i forhold til 

fondsmæglerselskabets aktiviteter. 

 

Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 

I modervirksomhedens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirk-

somheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/tab. 
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NOTER 

 

1 VÆSENTLIG ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (fortsat) 

 

 Skat 

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatet med den 

del, der kan henføres til årets resultat, og i anden totalindkomst eller direkte på egenkapitalen med den 

del, der kan henføres til posteringer henholdsvis i anden totalindkomst og direkte på egenkapitalen. 

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet 

skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for betalt acontoskat. 

 

 BALANCEN 

 

 Tilgodehavender og gæld hos kreditinstitutter og centralbanker 

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker omfatter tilgodehavender hos andre kreditinstitut-

ter samt tidsindskud i centralbanker. Tilgodehavender måles til dagsværdi. Gæld måles til amortiseret 

kostpris. 

 

 Immaterielle aktiver 

Immaterielle aktiver omfatter erhvervet software. Erhvervet software indregnes til kostpris med fradrag af 

akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter de omkostninger, der er medgået for at kunne tage 

softwaren i brug. Erhvervet software afskrives lineært over den forventede brugstid, som er ansat til 5 år. 

 

 Øvrige materielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, 

omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, 

hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For finansielt leasede aktiver udgør kostprisen den laveste 

værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. 

 
Øvrige materielle aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der fore-

tages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af de øvrige aktivers forventede brugstider: 

 

  It-udstyr og maskiner   3 år 

  Inventar    5 år 

 

Øvrige materielle anlægsaktiver vurderes for nedskrivningsbehov, når der er indikation for værdiforrin-

gelse, og der nedskrives til genindvindingsværdien, som er den højeste af nettosalgsprisen og nyttevær-

dien. 
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NOTER 

 

1 VÆSENTLIG ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (fortsat) 

 

 Kapitalandele 

 Kapitalandele i dattervirksomheder måles efter den indre værdis metode. 

 

Kapitalandele i dattervirksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi 

opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avance 

og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter over-

tagelsesmetoden. 

 

Kapitalandele i dattervirksomheder med regnskabsmæssig negativ indre værdi måles til kr. 0., og et even-

tuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives i det omfang, tilgodehavendet er uerholdeligt. I 

det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække en underbalance, der 

overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser. 

 

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder bindes som reserve for nettoopskrivning efter den 

indre værdis metode under egenkapitalen i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostpri-

sen. Udbytter fra dattervirksomheder, der forventes vedtaget inden godkendelse af årsrapporten, bindes 

ikke på opskrivningsreserven. 

 

 Ved køb af virksomheder anvendes overtagelsesmetoden. 

 

 Andre aktiver 

Andre aktiver omfatter øvrige aktiver, der ikke hører til under andre aktivposter. Posten omfatter positiv 

markedsværdi af afledte finansielle instrumenter og indtægter, som først forfalder til betaling efter regn-

skabsårets afslutning, herunder tilgodehavende renter og udbytte. Bortset fra afledte finansielle instru-

menter, der har en positiv værdi på balancedagen og som måles til dagsværdi, måles regnskabsposten 

ved første indregning til kostpris og efterfølgende til amortiseret kostpris. 

 

 Periodeafgrænsningsposter (aktiver) 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efter-

følgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. 
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1 VÆSENTLIG ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (fortsat) 

 

 Egenkapital og udbytte 

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået ud-

bytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. 

 

Anskaffelses- og afståelsessummer samt udbytte fra egne aktier indregnes direkte i overført resultat un-

der egenkapitalen. 

 

 Gældsforpligtelser  

 Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi. 

 

 Hoved- og nøgletal 

Hoved- og nøgletal er opstillet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens krav herom, samt i 

henhold til Den Danske Finansanalytikerforenings vejledninger. 
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NOTER 

 

2018

 

2017 2018

 

2017

kr. t.kr kr. t.kr

2 RENTEINDTÆGTER

Tilgodehavender hos kreditinstitutter 8.004 0 0 0

Renteindtægter tilknyttede virksomheder 0 0 156 38

8.004 0 156 38

Det er vurderet, at der ikke er væsentlige afvigelser mellem aktiviteter og geografiske områder, hvorfor

der ikke afgives segmentoplysninger.

3 RENTEUDGIFTER

Kreditinstitutter 62.191 0 7.131 0

62.191 0 7.131 0

4 GEBYRER OG PROVISIONSINDTÆGTER

Værdipapirhandel og provisionsindtægter 45.843 0 0 0

45.843 0 0 0

Koncern Moder
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NOTER 

 

2018

 

2017 2018

 

2017

kr. t.kr kr. t.kr

5 UDGIFTER TIL PERSONALE OG ADMINISTRATION

Personaleudgifter 3.026.546 1.626 0 0

Øvrige administrationsudgifter 4.181.139 1.466 917.911 31

Udgifter til personale og administration i alt 7.207.685 3.092 917.911 31

Gennemsnitlig antal ansatte 5 3 0 0

Lønninger og vederlag til bestyrelse, direktion og

ansatte med væsentlig indflydelse på risikoprofil

Kontraktligt fast vederlag 1.488.351 0 733.765 0

Pension 88.650 0 18.700 0

Kontraktligt fast vederlag i alt 1.577.001 0 752.465 0

Variabelt kontant vederlag 0 0 0 0

Variabelt aktiebaseret vederlag 0 0 0 0

Variabelt vederlag i alt 0 0 0 0

Vederlag i alt 1.577.001 0 752.465 0

Direktion og medarbejdere har tegningsoptioner i Npinvestor Fondsmæglerselskab A/S, hvor der 

udstedes op til i alt 276.000 tegningsoptioner, der giver optionsholderne ret til tegning af op til i alt

276.000 aktier á nominelt DKK 0,1 til en udnyttelseskurs på mellem DKK 10 og DKK 12 pr. aktie

i Npinvestor.com A/S. Udbyttelse af tildelte tegningsoptioner kan ske, helt eller delvist, i fastsatte

tegningsperioder i løbet af 2019, 2020 og 2021.

Bestyrelsen vurderer en gang årligt lønpolitikker, og har som følge af selskabets størrelse ikke valgt at 

nedsætte et afløningsudvalg.

Koncern Moder
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NOTER 

 

2018 2017 2018 2017

kr. t.kr kr. t.kr

6 TILGODEHAVENDER HOS KREDITINSTITUTTER

Tilgodehavender hos kreditinstitutter - anfordring 10.323.509 89 310.997 6

10.323.509 89 310.997 6

7 IMMATERIELLE AKTIVER

Anskaffelsessum primo 1.500.000 1.500 1.500.000 1.500

Anskaffelsessum ultimo 1.500.000 1.500 1.500.000 1.500

Af- og nedskrivninger primo 450.000 150 450.000 150

Årets af- og nedskrivninger 300.000 300 300.000 300

Af- og nedskrivninger ultimo 750.000 450 750.000 450

Regnskabsmæssig værdi ultimo 750.000 1.050 750.000 1.050

8 ØVRIGE MATERIELLE AKTIVER

Anskaffelsessum primo 0 0 0 0

Årets tilgang 142.500 0 0 0

Anskaffelsessum ultimo 142.500 0 0 0

Af- og nedskrivninger primo 0 0 0 0

Årets af- og nedskrivninger 16.625 0 0 0

Af- og nedskrivninger ultimo 16.625 0 0 0

Regnskabsmæssig værdi ultimo 125.875 0 0 0

Koncern Moder
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NOTER 

 

2018 2017 2018 2017

kr. t.kr kr. t.kr

9 KAPITALANDELE

Kostpris primo 2 2

Årets tilgang 12.500.000 0

Kostpris ultimo 12.500.002 2

Op- og nedskrivninger primo -2 -2

Periodens resultat -3.346.709 0

Op- og nedskrivninger ultimo -3.346.711 -2

Regnskabsmæssig værdi ultimo 9.153.291 0

Egenkapital Resultat

Tilknyttede virksomheder t.kr. t.kr.

NPinvestor Fondsmæglerselskab A/S, København, ejerandel 100% 9.153 -3.363

MDI Group A/S, København, ejerandel 100% -139 -22

Netposten A/S, København, ejrandel 100% -4.422 -2.088

4.592 -5.473

Overført tilgodehavende og hensættelser 4.561

9.153

10 ANDRE AKTIVER

Diverse tilgodehavender 398.857 239 711.354 0

398.857 239 711.354 0

11 ANDRE PASSIVER

Diverse kreditorer 773.070 1.294 82.380 160

773.070 1.294 82.380 160

Koncern Moder
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NOTER 

 

2018 2017 2018 2017

kr. t.kr kr. t.kr

12 KAPITALFORHOLD

Egenkapital 10.843.263 - - -

Fradrag for immaterielle aktiver -750.000 - - -

Udskudt skatteaktiv 0 - - -

Egentlig kernekapital 10.093.263 - - -

Faste omkostninger 7.524.310 - - -

Vægtede poster 23.513.469 - - -

25% af faste omkostninger 1.881.078 - - -

8% af vægtede poster 1.881.078 - - -

Minimumskrav til kapital 937.500 - - -

Kapitalprocent 42,93% - - -

Solvensprocent 86,89% - - -

Selskabet blev stiftet 1. februar 2002, men koncernens primære aktivitet med fondsmæglervirksomhed

i selskabet Npinvestor Fondsmæglerselskab A/S blev først opstartet i 2018, da tilladelse til at drive

Fondsmæglervirksomhed blev modtaget i 2018. De første kunder blev oprettet fra 12. juli 2018.

På den baggrund er fondsmægler relaterede nøgletal først angivet fra 2018.

Koncern Moder
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NOTER 

 

2018 2017 2018 2017

kr. t.kr kr. t.kr

12 KAPITALFORHOLD (fortsat)

Selskabskapital

Selskabskapital har udviklet sig således: Ændring

Stiftelse 1. februar 2002 125.000

Udvidelse 10. april 2008 31.250

Udvidelse 26. juni 2012 33.144

Udvidelse 29. marts 2016 160.606

Udvidelse 30. juni 2016 150.000

Udvidelse 30. juni 2016 24.929

Udvidelse 19. januar 2017 103.886

Aktiekapitalen er fordelt på 6.288.145 stk. aktier á 0,10 kr. Der er kun én aktieklasse,

og alle aktier har samme rettigheder.

Selskabet har erhvervet 5.100 stk. egne aktier i 2018 til kr. 0. Pr. 31. december 2018 ejer 

selskabet egne aktier 5.100 stk. til en kursværdi på kr. 17.391.

500.000

524.929

628.815

125.000

Koncern Moder

Kapital

156.250

189.394

350.000
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13 HOVED- OG NØGLETAL 

2018 2017 2016 2015 2014

Hovedtal, t.kr.

Netto rente- og gebyrindtægter -18 0 0 0 0

Andre driftsindtægter 1.016 865 1.642 2.695 2.245

Udgifter til personale og administration -7.208 -3.092 -2.856 -2.906 -2.837

Af- og nedskrivninger -317 -300 -150 0 -106

Resultat før skat -6.527 -2.527 -1.364 -211 -698

Skat 0 0 0 0 0

Årets resultat -6.527 -2.527 -1.364 -211 -698

Antal medarbejdere 5 3 4 4 3

Egenkapital i alt 10.843 84 3.310 199 468

Aktiver i alt 11.616 1.378 3.760 864 1.005

Kapitalgrundlag 10.093 - - - -

Minimumskapitalkrav 1.881 - - - -

Selskabet blev stiftet 1. februar 2002, men koncernens primære aktivitet med fondsmæglervirksomhed

i selskabet Npinvestor Fondsmæglerselskab A/S blev først opstartet i 2018, da tilladelse til at drive

Fondsmæglervirksomhed blev modtaget i 2018. De første kunder blev oprettet fra 12. juli 2018.

På den baggrund er fondsmægler relaterede nøgletal først angivet fra 2018.

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

 

 

  



 

 33 

NOTER 

13 HOVED- OG NØGLETAL 

2018 2017 2016 2015 2014

Nøgletal

Regnskabsrelaterede

Overskudsgrad -654,01 -292,14 -83,07 -7,83 -31,09

Likviditetsgrad 1.389,39 25,35 535,56 129,92 187,15

Soliditetsgrad 93,35 6,10 88,03 23,03 46,57

Egenkapitalforrentning før skat -119,47 -148,91 -77,74 -63,27 -298,29

Egenkapitalforrentning efter skat -119,47 -148,91 -77,74 -63,27 -298,29

Aktierelaterede

Indre værdi pr. aktie ultimo 1,72 0,02 0,63 1,05 2,48

Resultat før skat pr. aktie ultimo -1,04 -0,48 -0,26 -1,12 -3,69

Resultat efter skat pr. aktie ultimo -1,04 -0,48 -0,26 -1,12 -3,69

Indre værdi pr. aktie gennemsnit 1,74 0,02 0,83 1,05 2,48

Resultat før skat pr. aktie gennemsnit -1,05 -0,48 -0,34 -1,12 -3,69

Resultat efter skat pr. aktie gennemsnit -1,05 -0,48 -0,34 -1,12 -3,69

Gennemsnitlige antal aktier i stk. 6.233 5.249 3.978 189 189

Antal aktier i stk. ultimo 6.288 5.249 5.249 189 189

Fondsmægler relaterede

Kapitalgrundlag ift. minimumskapitalkrav 5,37 - - - -

Kapitalprocent 42,93 - - - -

Kernekapitalprocent 42,93 - - - -

Egenkapitalforrentning før skat -119,47 -148,91 -77,74 -63,27 -298,29

Egenkapitalforrentning efter skat -119,47 -148,91 -77,74 -63,27 -298,29

Indtjening pr. omkostningskrone 0,00 - - - -

Selskabet blev stiftet 1. februar 2002, men koncernens primære aktivitet med fondsmæglervirksomhed

i selskabet Npinvestor Fondsmæglerselskab A/S blev først opstartet i 2018, da tilladelse til at drive

Fondsmæglervirksomhed blev modtaget i 2018. De første kunder blev oprettet fra 12. juli 2018.

På den baggrund er fondsmægler relaterede nøgletal først angivet fra 2018.

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN
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NOTER 

 

14 NÆRTSTÅENDE PARTER

Aktionærer med ejer- og stemmeandel større end 5%

ED Equity Partner ApS

Knud Højgaards Vej 9

2860 Søborg

Bunck Invest 1 ApS

Fredensborg Kongevej 49

2980 Kokkedal

F. Andersen Management ApS

Åvangsvej 4

2670 Greve

Martin Lykke Nielsen

Foreningsgatan 37A

211 52 Malmö

Sverige

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse

Ingen

Andre nærtstående parter

Andre nærtstående parter omfatter direktør og bestyrelsesmedlemmer.

Der forekommer ikke transaktioner med nærtstående parter udover løn,

eventuelt udbytte og sambeskatning.
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NOTER 

 

2018 2017 2018 2017

kr. t.kr kr. t.kr

15 REVISIONSHONORAR

Lovpligtig revision af årsregnskabet 69.000 41 15.000 15

Andre erklæringsopgaver med sikkerhed 125.000 0 0 0

Skatterådgivning 0 0 0 0

Andre ydelser 338.375 78 136.250 46

Samlet honorar til 

generalforsamlingsvalgt revisor 532.375 119 151.250 61

16 EVENTUALFORPLIGTELSER

Datterselskab har indgået huslejeforpligtelse og parkeringspladsforpligtelse på årligt t.kr. 357 ekskl. moms,

som løber frem til 1. marts 2022 med en samlet forpligtelse på t.kr. 1.017.

Npinvestor.com A/S har afgivet tilbagetrædelseserklæring overfor øvrige kreditorer i de tilknyttede 

virksomheder samt afgivet erklæring om, at stille den nødvendige likviditet til rådighed frem til

31. december 2019.

Selskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for de skatter, som

vedrører sambeskatningen. Det samlede beløb fremgår af årsrapporten for NPInvestor.com A/S, der er 

administrationsselskab i sambeskatningen.

Koncern Moder

 


