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LEDELSESPÅTEGNING 

 

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

2019 – 31. december 2019 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 2019 samt resultatet af koncernens og 

selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019. 

 

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, 6. februar 2020 

 

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 2019, 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 2019 samt af resultatet af koncernens og 

selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømsopgørelse for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 

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 6. februar 2020 
 
KRESTON CM 
Statsautoriseret revisionsinteressentskab 
CVR-nr. 39 46 31 13 
 
 
 
 
Michel Hansen  
statsautoriseret revisor 
mne31406  



 

 7 

LEDELSESBERETNING  

 

2019 2018 2017 2016 2015

Hovedtal, t.kr.

Netto rente- og gebyrindtægter 141 -18 0 0 0

Andre driftsindtægter 529 1.016 1.642 1.642 2.695

Udgifter til personale og administration -9.113 -7.208 -2.856 -2.856 -2.906

Af- og nedskrivninger -332 -300 -150 -150 0

Resultat før skat -8.775 -6.527 -1.364 -1.364 -211

Skat 0 0 0 0 0

Årets resultat -8.775 -6.527 -1.364 -1.364 -211

Antal medarbejdere 4 5 3 4 4

Egenkapital i alt 6.629 10.843 3.310 3.310 199

Aktiver i alt 7.696 11.616 3.760 3.760 864

Kernekapitalgrundlag 6.179 10.093 - - -

Minimumskapitalkrav 938 938 - - -

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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2019 2018 2017 2016 2015

Nøgletal

Regnskabsrelaterede

Overskudsgrad -1.309,70 -654,01 -292,14 -83,07 -7,83

Likviditetsgrad 668,04 1.389,39 25,35 535,56 129,92

Soliditetsgrad 86,89 93,35 6,10 88,03 23,03

Egenkapitalforrentning før skat -100,45 -119,47 -148,91 -77,74 -63,27

Egenkapitalforrentning efter skat -100,45 -119,47 -148,91 -77,74 -63,27

Aktierelaterede

Indre værdi pr. aktie ultimo 0,66 1,72 0,02 0,63 1,05

Resultat før skat pr. aktie ultimo -0,87 -1,04 -0,48 -0,26 -1,12

Resultat efter skat pr. aktie ultimo -0,87 -1,04 -0,48 -0,26 -1,12

Indre værdi pr. aktie gennemsnit 0,81 1,74 0,02 0,83 1,05

Resultat før skat pr. aktie gennemsnit -1,07 -1,05 -0,48 -0,34 -1,12

Resultat efter skat pr. aktie gennemsnit -1,07 -1,05 -0,48 -0,34 -1,12

Gennemsnitlige antal aktier i stk. 8.213 6.233 5.249 3.978 189

Antal aktier i stk. ultimo 10.061 6.288 5.249 5.249 189

Fondsmægler relaterede

Kapitalgrundlag ift. minimumskapitalkrav 7,07 11,57 - - -

Kapitalprocent 22,46 46,11 - - -

Kernekapitalprocent 20,93 42,93 - - -

Egenkapitalforrentning før skat -100,45 -119,47 - - -

Egenkapitalforrentning efter skat -100,45 -119,47 - - -

Indtjening pr. omkostningskrone 0,07 0,14 - - -

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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Hovedaktivitet 

Koncernens væsentligste aktivitet i 2019 bestod i at operere som fondsmæglervirksomhed, reguleret af det 

danske finanstilsyn, hvor kunder kunne investere i forskellige investeringsstrategier, finansielle instrumenter 

og produkter med særligt fokus på investeringsfunktionen Copy Trading. 

 

Usikkerhed ved indregning og måling 

Der er ingen væsentlige usikkerheder ved indregning eller måling. 

 

Usædvanlige forhold 

Selskabet er under opbygning og derfor var driften endnu ikke fuldt normaliseret. 

 

Udvikling i økonomiske forhold og aktiviteter 

Koncernens resultatopgørelse for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019 udviser et resultat på -8.775 

t.kr., og koncernens balance pr. 31. december 2019 udviser en balancesum på t.kr. 7.696 og en egenkapital 

på 6.629 t.kr. Selskabskapitalen omfatter pr. 31. december 2019 i alt 10.061.034 stk. aktier på hver nominelt 

kr. 0,10. 

 

Koncernen fortsatte lanceringen i 2019 af nye Copy Trading investeringsstrategier i samarbejde med nye Copy 

Trader Masters, modtog ansøgninger og oprettede nye kunder med et stigende indskud af kundemidler og 

gennemførsel af tradingaktiviteter i handelsplatformen. Med Copy Trading funktionen kan investorer automa-

tisk kopiere og derved få samme handler som udføres i de udbudte investeringsstrategier og porteføljer, og 

giver derved mulighed for at kunne pleje sin egen formue og investeringer.  

 

Koncernen gennemførte planlagte kommercielle initiativer, herunder marketing- og PR aktiviteter på det dan-

ske marked via sociale medier, netværk og egne kanaler samt på specifikke finansielle media, målrettet po-

tentielle kunder. Koncernen producerede bl.a. informationsmaterialer og videoer til at understøtte salg, sup-

port- og kundeservices.  

 

Koncernen havde i 2019 fortsat fokus på etablering og optimering af interne systemer og forretningsgange til 

bl.a. offentlige indberetninger, international rapportering og styrkelse af interne og eksterne operationelle op-

gaver.  

 

Selskabet gennemførte i juli 2019 fortegningsemission med et bruttoprovenu på DKKM 7,55 før omkostninger. 

Kapital-forhøjelsen blev registreret i Erhvervsstyrelsen den 22. juli 2019.  

 

Koncernen besluttede senere i andet halvår at analysere og evaluere de foreløbige erfaringer med kommerci-

elle aktiviteter, produktudbuddet og markedsforhold, såvel som forretningsgrundlaget og operationelle forhold  
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herunder ressourceforbrug og prioriteringer i forhold til bl.a. partnerskaber, compliance, IT og omkostninger. 

Den kommercielle udvikling af forretningen var bl.a. uhensigtsmæssigt præget af en afkastudvikling af de lan-

cerede investeringsstrategier, som ikke var konkurrencedygtige.  

 

I forlængelse heraf tog Koncernen initiativ til at undersøge og forfølge nye forretnings- og indtjeningsmulighe-

der med henblik på at justere og forbedre produktsortimentet, tradingfaciliteter og investeringsmuligheder samt 

vurdere eksterne partnerskaber og forretningsmuligheder, for at skabe et stærkere kommercielt grundlag og 

bedre betingelser for at udvikle forretningen fremadrettet. Dette resulterede bl.a. i at Koncernen udfasede 

handel med enkeltaktier. Samtidig påbegyndte Koncernen et forløb med gennemførsel af organisationsæn-

dringer og omkostningsreduktioner, undersøgelse og etablering af nye partnerskaber kombineret med forbe-

redelse af nye initiativer med et mål om lancering af nye instrumenter, produkt- og tradingfaciliteter understøttet 

af udvikling og investering i IT og software, som ventes at styrke koncernens kommercielle muligheder, kon-

kurrencegrundlag, vækst og internationale potentiale. Bl.a. iværksatte Koncernen udvikling af ny software og 

produkter inden for Copy Trading og trading med Kryptovalutaer, som vurderes at have et internationalt mar-

keds- og vækstpotentiale.  

 

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 

Forudsætningerne for at Koncernen når sine langsigtede mål, om at skabe vækst og udvikling, er at bl.a. de 

kommercielle parametre styrkes – herunder med nye og forbedrede produkter, investeringsmuligheder og tra-

dingfaciliteter tilpasset markedets betingelser og trends, kombineret med at Koncernens operationelle proces-

ser optimeres og ressourcer prioriteres effektivt, hvorved at forretningsgrundlaget forventes mere konkurren-

cedygtigt. 

 

Koncernen vil arbejde på at opnå en styrket position, inden for automatiseret trading, self-trading og investe-

ringsmuligheder på de nordiske og internationale markeder.  

 

Filialer i udlandet 

Koncernen har ikke filialer i udlandet. 

 

  



 

 11

LEDELSESBERETNING 

 

Vidensressourcer og lønpolitik 

Koncernens succes er bl.a. baseret på medarbejdernes vidensressourcer indenfor investering og tradingpro-

dukter, finans, digitalisering, partnerskaber, kommerciel udvikling og marketing.  

 

Koncernens virksomhed stiller høje krav til medarbejdernes viden, kompetencer og erfaring. Koncernens 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 koncernens lønpolitik, der kan rekvireres ved henvendelse til koncernen. 

 

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 2019 den 06.02.2020. 

 

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 produkter og IT systemer selv og i samarbejde med 

eksterne partnere.  
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Aktionærforhold 

Aktieinformation 

Fondsbørs   Nasdaq First North Growth Market 

Aktiekapital   1.006.103,4 kr. 

Nominel stykstørrelse  0,10 kr. 

Antal aktier   10.061.034 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 F. Andersen 

Tlf. 40 60 32 39 

E-mail jfa@npinvestor.com 
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Meddelelser til Nasdaq First North Growth Market 

I perioden fra 1. januar 2019 og frem til 6. februar 2020 har selskabet sendt følgende meddelelser til Nasdaq 

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

 
 

Nr. 24 05-02-2019 Offentliggørelse af årsrapport 2019  

Nr. 25 21-03-2019 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i NPinvestor.com A/S  

Nr. 26 04-04-2019 Referat af ordinær generalforsamling i NPinvestor.com A/S  

Nr. 27 04-04-2019 Jan F. Andersen tiltræder som adm. direktør i NPinvestor Fondsmæg-
lerselskab A/S  

Nr. 28 12-06-2019 NPinvestor.com A/S indgår aftale med Certified Advisor – Västra Ham-
nen Corporate Finance AB  

Nr. 29 12-06-2019 NPinvestor.com A/S forbereder fortegningsemission med 60 pct. ga-
ranti, med et forventet provenu på op til 12,6 MDKK  

Nr. 30 12-06-2019 Nedjustering af resultatforventninger  

Nr. 31 12-06-2019 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i NPinvestor.com A/S  

Nr. 32 26-06-2019 Referat af ekstraordinær generalforsamling i NPinvestor.com A/S  

Nr. 33 27-06-2019 NPinvestor.com A/S offentliggør memorandum i forbindelse med forteg-
ningsemission  

Nr. 34 22-07-2019 Fortegningsemission i NPinvestor.com A/S gennemføres  

Nr. 35 08-08-2019 Offentliggørelse af delårsrapport 2019  

Nr. 36 19-09-2019 Opdatering vedr. forventninger til resultat før skat 2019  

Nr. 37 20-12-2019 Opdatering af forventninger til resultat og forretningsudvikling  
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LEDELSESBERETNING 

 

LEDELSESHVERV 

 

Administrerende direktør 

Jan Fredskilde Andersen  

(tillige bestyrelsesmedlem) 

 

Bestyrelsesmedlem i: 

 NPinvestor Fondsmæglerselskab A/S 

 Netposten A/S 

 Markzero A/S 

 MDI Group A/S 

 

Direktør i: 

 NPinvestor Fondsmæglerselskab A/S 

 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          

          

   Koncern  Moder 

 Note  2019   2018  2019   2018 

   kr.  t.kr  kr.  t.kr 

          

Renteindtægter 2  27.951  8  214.856  155 

Renteudgifter 3  -106.536  -62  -14.574  -7 

Netto renteindtægter   -78.585  -54  200.282  148 

          

Gebyrer og provisionsindtægter 4  218.751  46  0  0 

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter   0  -10  0  0 

Netto rente- og gebyrindtægter   140.166  -18  200.282  148 

          

Andre driftsindtægter   529.188  1.016  0  0 

Udgifter til personale og administration 5  -9.112.818  -7.208  -2.000.808  -918 

Af- og nedskrivninger på  
materielle og immaterielle anlægsaktiver   -331.844  -317  -300.000  -300 

Resultat af kapitalandele i tilknyttede 
virksomheder   0  0  -6.674.782  -5.457 

RESULTAT FØR SKAT   -8.775.308  -6.527  -8.775.308  -6.527 

          

Skat   0  0  0  0 

ÅRETS RESULTAT   -8.775.308  -6.527  -8.775.308  -6.527 
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RESULTAT- OG TOTALINDKOMST FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR – 31. DECEMBER 

TOTALINDKOMST

Note 2019 2018 2019 2018

kr. t.kr kr. t.kr

ÅRETS RESULTAT -8.775.308 -6.527 -8.775.308 -6.527

Anden totalindkomst 0 0 0 0

Skat af anden totalindkomst 0 0 0 0

ANDEN TOTALINDKOMST EFTER SKAT 0 0 0 0

ÅRETS TOTALINDKOMST -8.775.308 -6.527 -8.775.308 -6.527

RESULTATDISPONERING

Forslag til resultatdisponering

Overført til næste år -8.775.308 -6.527 -8.775.308 -6.527

-8.775.308 -6.527 -8.775.308 -6.527

Koncern Moder
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 

 

AKTIVER Note

2019 2018 2019 2018

kr. t.kr kr. t.kr

Tilgodehavender hos kreditinstitutter 6 6.851.347 10.323 2.284.555 311

Immaterielle aktiver 7 450.000 750 450.000 750

Øvrige materielle aktiver 8 118.105 126 0 0

Kapitalandele 9 0 0 4.279.192 9.153

Andre aktiver 10 257.653 399 0 711

Periodeafgræsningsposter 18.980 18 0 0

AKTIVER I ALT 7.696.085 11.616 7.013.747 10.925

PASSIVER

Gæld til kreditinstitutter 1.014 0 0 0

Gæld til tilknyttet virksomhed 0 0 56.387 0

Hensættelse vedr. tilknyttet virksomhed 0 0 69.978 0

Andre passiver 11 959.249 773 258.623 82

Periodeafgræsningsposter 107.063 0 0 0

Gæld i alt 1.067.326 773 384.988 82

Aktiekapital 1.006.103 629 1.006.103 629

Overkurs ved emission 4.183.516 17.182 4.183.516 17.182

Overført overskud eller underskud 1.439.140 -6.968 1.439.140 -6.968

Egenkapital i alt 12 6.628.759 10.843 6.628.759 10.843

PASSIVER I ALT 7.696.085 11.616 7.013.747 10.925

Hoved- og nøgletal 13

Koncern Moder
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EGENKAPITALOPGØRELSE 
 

Aktie-
kapital Overkurs

Overført 
resultat I alt 

Egenkapital 01.01.2019 628.815 0 10.214.448 10.843.263

Periodens resultat 0 0 -8.775.308 -8.775.308

Kapitaltilførsel eller
-nedsættelser 377.288 4.183.516 0 4.560.804

Egenkapital 31.12.2019 1.006.103 4.183.516 1.439.140 6.628.759

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
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PENGESTRØMSOPGØRELSE 
 
 
PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR KONCERNEN, t.kr.

2019 2018

ÅRETS RESULTAT -8.775 -6.527

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 332 316

Ændring i tilgodehavender 207 -178

Ændring andre passiver 227 -521

Pengestrømme fra driftsaktiviteter -8.009 -6.910

Køb af materielle anlægsaktiver -24 -142

Pengestrømme fra investeringsaktivitet -24 -142

Kapitaludvidelse 4.561 17.286

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 4.561 17.286

Ændringer i likvider -3.472 10.234

Likvider primo 10.323 89

Likvider ultimo 6.851 10.323
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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). 

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. 

 

 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. 

  

 

 



 

 24

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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NOTER 

 

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 

 

2019 2018 2019 2018

kr. t.kr kr. t.kr

2 RENTEINDTÆGTER

Tilgodehavender hos kreditinstitutter 221 8 0 0

Renteindtægter tilknyttede virksomheder 0 0 214.856 155

Øvrige renteindtægter m.v. 27.730

27.951 8 214.856 155

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

der ikke afgives segmentoplysninger.

3 RENTEUDGIFTER

Renteindtægter tilknyttede virksomheder 0 0 4.773 0

Kreditinstitutter 40.948 62 8.101 7

Øvrige renteudgifter m.v. 65.588 0 1.700 0

106.536 62 14.574 7

4 GEBYRER OG PROVISIONSINDTÆGTER

Værdipapirhandel og provisionsindtægter 218.751 46 0 0

218.751 46 0 0

Koncern Moder
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NOTER 

 

2019 2018 2019 2018

kr. t.kr kr. t.kr

5 UDGIFTER TIL PERSONALE OG ADMINISTRATION

Personaleudgifter 2.923.381 3.027 217.853 0

Øvrige administrationsudgifter 6.189.437 4.181 1.782.955 918

Udgifter til personale og administration i alt 9.112.818 7.208 2.000.808 918

Gennemsnitlig antal ansatte 4 5 1 0

Lønninger og vederlag til bestyrelse, direktion og

ansatte med væsentlig indflydelse på risikoprofil

Kontraktligt fast vederlag 1.446.747 1488 209.853 0

Pension 85.550 89 8.000 0

Kontraktligt fast vederlag i alt 1.532.297 1577 217.853 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 1.532.297 1.577 217.853 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 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 

 

2019 2018 2019 2018

kr. t.kr kr. t.kr

6 TILGODEHAVENDER HOS KREDITINSTITUTTER

Tilgodehavender hos kreditinstitutter - anfordring 6.851.347 10.323 2.284.555 311

6.851.347 10.323 2.284.555 311

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 750.000 450 750.000 450

Årets af- og nedskrivninger 300.000 300 300.000 300

Af- og nedskrivninger ultimo 1.050.000 750 1.050.000 750

Regnskabsmæssig værdi ultimo 450.000 750 450.000 750

8 ØVRIGE MATERIELLE AKTIVER

Anskaffelsessum primo 142.500 0 0 0

Årets tilgang 24.074 143 0 0

Anskaffelsessum ultimo 166.574 143 0 0

Af- og nedskrivninger primo 16.625 0 0 0

Årets af- og nedskrivninger 31.844 17 0 0

Af- og nedskrivninger ultimo 48.469 17 0 0

Regnskabsmæssig værdi ultimo 118.105 126 0 0

Koncern Moder
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NOTER 

 

2019 2018 2019 2018

kr. t.kr kr. t.kr

9 KAPITALANDELE

Kostpris primo 12.500.002 0

Årets tilgang 0 12.500

Kostpris ultimo 12.500.002 12.500

Op- og nedskrivninger primo -3.346.711 0

Periodens resultat -4.874.099 -3.347

Op- og nedskrivninger ultimo -8.220.810 -3.347

Regnskabsmæssig værdi ultimo 4.279.192 9.153

Egenkapital Resultat

Tilknyttede virksomheder t.kr. t.kr.

NPinvestor Fondsmæglerselskab A/S, København, ejerandel 100% 4.279 -4.874

MDI Group A/S, København, ejerandel 100% -146 -8

Netposten  A/S, København, ejrandel 100% -6.215 -1.793

-2.082 -6.675

Overført tilgodehavende og hensættelser 6.361

4.279

10 ANDRE AKTIVER

Diverse tilgodehavender 257.653 399 0 711

257.653 399 0 711

11 ANDRE PASSIVER

Diverse kreditorer 959.249 773 258.623 82

959.249 773 258.623 82

Koncern Moder
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NOTER 

 

2019 2018 2019 2018

kr. t.kr kr. t.kr

12 KAPITALFORHOLD

Egenkapital 6.628.759 10.843 - -

Fradrag for immaterielle aktiver -450.000 -750 - -

Udskudt skatteaktiv 0 - - -

Egentlig kernekapital 6.178.759 10.093 - -

Faste omkostninger 7.207.685 7.524 - -

Vægtede poster 22.524.016 23.513 - -

25% af faste omkostninger 1.801.921 1.881 - -

8% af vægtede poster 1.801.921 1.881 - -

Minimumskrav til kapital 937.500 938 - -

Kapitalprocent 27,43% 42,93% - -

Solvensprocent 80,28% 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 

 

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 2018 103.886

Udvidelse 26. juni 2019 377.289

Aktiekapitalen er fordelt på 10.061.034 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 2019 ejer 

selskabet egne aktier 5.100 stk. til en kursværdi på kr. 4.774.
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13 HOVED- OG NØGLETAL 

2019 2018 2017 2016 2015

Hovedtal, t.kr.

Netto rente- og gebyrindtægter 141 -18 0 0 0

Andre driftsindtægter 529 1.016 1.642 1.642 2.695

Udgifter til personale og administration -9.113 -7.208 -2.856 -2.856 -2.906

Af- og nedskrivninger -332 -300 -150 -150 0

Resultat før skat -8.775 -6.527 -1.364 -1.364 -211

Skat 0 0 0 0 0

Årets resultat -8.775 -6.527 -1.364 -1.364 -211

Antal medarbejdere 4 5 3 4 4

Egenkapital i alt 6.629 10.843 3.310 3.310 199

Aktiver i alt 7.696 11.616 3.760 3.760 864

Kernekapitalgrundlag 6.179 10.093 - - -

Minimumskapitalkrav 938 938 - - -

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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13 HOVED- OG NØGLETAL 

2019 2018 2017 2016 2015

Nøgletal

Regnskabsrelaterede

Overskudsgrad -1.309,70 -654,01 -292,14 -83,07 -7,83

Likviditetsgrad 668,04 1.389,39 25,35 535,56 129,92

Soliditetsgrad 86,89 93,35 6,10 88,03 23,03

Egenkapitalforrentning før skat -100,45 -119,47 -148,91 -77,74 -63,27

Egenkapitalforrentning efter skat -100,45 -119,47 -148,91 -77,74 -63,27

Aktierelaterede

Indre værdi pr. aktie ultimo 0,66 1,72 0,02 0,63 1,05

Resultat før skat pr. aktie ultimo -0,87 -1,04 -0,48 -0,26 -1,12

Resultat efter skat pr. aktie ultimo -0,87 -1,04 -0,48 -0,26 -1,12

Indre værdi pr. aktie gennemsnit 0,81 1,74 0,02 0,83 1,05

Resultat før skat pr. aktie gennemsnit -1,07 -1,05 -0,48 -0,34 -1,12

Resultat efter skat pr. aktie gennemsnit -1,07 -1,05 -0,48 -0,34 -1,12

Gennemsnitlige antal aktier i stk. 8.213 6.233 5.249 3.978 189

Antal aktier i stk. ultimo 10.061 6.288 5.249 5.249 189

Fondsmægler relaterede

Kapitalgrundlag ift. minimumskapitalkrav 7,07 11,57 - - -

Kapitalprocent 22,46 46,11 - - -

Kernekapitalprocent 20,93 42,93 - - -

Egenkapitalforrentning før skat -100,45 -119,47 - - -

Egenkapitalforrentning efter skat -100,45 -119,47 - - -

Indtjening pr. omkostningskrone 0,07 0,14 - - -

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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14 NÆRTSTÅENDE PARTER

Aktionærer med ejer- og stemmeandel større end 5%

ED Equity Partner ApS

Knud Højgaards Vej 9

2860 Søborg

MKLT ApS

Strandjægervej 47

2791 Dragør

Bunck Invest 1 ApS

Fredensborg Kongevej 49

2980 Kokkedal

F. Andersen Management ApS

Åvangsvej 4

2670 Greve

Jean Marcel Dühring

Schoutgården 44

2791 Dragør

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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2019 2018 2019 2018

kr. t.kr kr. t.kr

15 REVISIONSHONORAR

Lovpligtig revision af årsregnskabet 96.000 69 25.000 15

Andre erklæringsopgaver med sikkerhed 0 125 0 0

Skatterådgivning 0 0 0 0

Andre ydelser 402.125 338 160.000 136

Samlet honorar til 

generalforsamlingsvalgt revisor 498.125 532 185.000 151

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. 773.

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 2020.

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

 


