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LEDELSESBERETNING  

 

 

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN      

      

   2020  2019 

Hovedtal, t.kr.      

Netto rente- og gebyrindtægter   1  157 

Andre driftsindtægter   264  324 

Udgifter til personale og administration   -2.952  -4.931 

Af- og nedskrivninger   -168  -150 

Resultat før skat   -2.856  -4.614 

Skat    0  0 

Årets resultat   -2.856  -4.614 

      

Antal medarbejdere   3  5 

      

Egenkapital i alt   3.777  6.229 

Aktiver i alt   4.863  7.125 

      

Nøgletal      

Regnskabsrelaterede      

Overskudsgrad   -1.076,23  -545,21 

Likviditetsgrad    410,96  1.993,62 

Soliditetsgrad   77,67  95,32 

Egenkapitalforrentning før skat   -54,81  -36,23 

Egenkapitalforrentning efter skat   -54,81  -36,23 

      

Aktierelaterede      

Indre værdi pr. aktie ultimo   0,38  2,34 

Resultat før skat pr. aktie ultimo   -0,28  -0,43 

Resultat efter skat pr. aktie ultimo   -0,28  -0,43 

Indre værdi pr. aktie gennemsnit   0,38  2,38 

Resultat før skat pr. aktie gennemsnit   -0,28  -0,43 

Resultat efter skat pr. aktie gennemsnit   -0,28  -0,43 

Gennemsnitlige antal aktier i stk.   10.061.034  6.288.145 

Antal aktier i stk. ultimo   10.061.034  6.288.145 
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LEDELSESBERETNING 

 

Hovedaktivitet 

Koncernens væsentligste aktivitet har i den hidtidige fase primært bestået i at operere som fondsmæglervirk-

somhed, reguleret af det danske finanstilsyn, hvor kunder kunne investere i forskellige investeringsstrategier, 

finansielle instrumenter og produkter med særligt fokus på investeringsfunktionen Copy trading. Hertil beslæg-

tet virksomhed inden for finansiel media, indhold og data formidling. I forbindelse med justering af koncernens 

forretningsaktiviteter i 2020 rettes fokus på ny online discount-brokervirksomhed, hvor kunder kan handle cryp-

tovalutaer. 

 

Usikkerhed ved indregning og måling 

Der er ingen væsentlige usikkerheder ved indregning eller måling. 

 
Usædvanlige forhold 
Selskabet er under opbygning og derfor er driften endnu ikke fuldt normaliseret. 
  
Udvikling i økonomiske forhold og aktiviteter 

Koncernens resultatopgørelse for perioden 1. januar 2020 til 30. juni 2020 udviser et resultat på -2.852 t.kr., 

og koncernens balance pr. 30. juni 2020 udviser en balancesum på t.kr. 4.863, og en egenkapital på 3.777 

t.kr. Selskabskapitalen omfatter pr. 30. juni 2020 i alt 10.061.034 stk. aktier på hver nominelt DKK. 0,10. 

 

Koncernen har i perioden fortsat gennemførsel af omkostningstilpasninger, forberedelse og gennemførsel af 

nye forretningstiltag og aktiviteter samt investering i udvikling af nye trading og investeringsløsninger, som 

ventes at styrke koncernens kommercielle muligheder, konkurrencegrundlag, vækst og internationale potenti-

ale. 

 

I forbindelse med justering af koncernens forretningsaktiviteter i 2020 rettes fokus på en ny online discount-

brokervirksomhed, hvor kunder kan handle cryptovalutaer, hvilket i første halvår 2020 har været under udvik-

ling og lanceres i august 2020. Selskabet har i perioden opnået registrering hos det danske finanstilsyn, så 

det kan udbyde virtuelle valutaer i henhold til hvidvasklovens §48, stk. 1. 

 

Handlen med cryptovalutaer og antallet af personer, som handler cryptovalutaer, er steget voldsomt. Selskabet 

vurderer, at en cryptobroker, som udbyder handel med cryptovalutaer med særligt fokus på tradere og inve-

storer, åbner for nye indtjeningsmuligheder, da antallet af tradere, deponering af midler og handelsvolumen 

stiger kombineret med, at der samtidig er stor volatilitet i cryptomarkedet, hvilket er essentielt for en broker.  

 

Selskabet vurderer, at markedet for handel med cryptovalutaer generelt præges af høj kurtage og store han-

delsomkostninger, som ofte er langt højere end ved handel med traditionelle aktiver såsom FX eller aktier. 

Disse vilkår ved handel med cryptovalutaer gør det sværere for tradere at opnå afkast eller praktisere den 

handelsstrategi og det handelsmønster, som ønskes. Selskabet vurderer med lanceringen af egen cryptobro-

ker at sætte nye globale standarder, hvor handel med f.eks. Bitcoin i lang tid har været kendetegnet ved, at 

der er høje omkostninger ved at handle for tradere.  
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Selskabet har i regi af det 100 pct. ejede datterselskab CPH Crypto A/S lanceret websitet www.cphcrypto.com, 

hvor brugere har mulighed for at tilmelde sig en liste for at blive kunde og få adgang til tradingplatform og egen 

kundekonto, når der åbnes for livehandel. Forretningsmodellen baseres på en særdeles konkurrencedygtig 

prispolitik ved handel med cryptovalutaer i forhold til det globale marked. Dette kombineres med, at kundernes 

deponering af cryptovalutaer forsikres, og at der stilles relevante tradingfaciliteter til rådighed for kunderne, 

som ønsker bedre vilkår og tradingfaciliteter end hos almindelige crypto exchanges.  

 

Med selskabets nye discount crypto-broker kan tradere og investorer fokusere på deres strategi uden at skulle 

bekymre sig om omkostningerne. Selskabet arbejder endvidere på andre features som forventes at være re-

levante for tradere og investorer inden for handel med cryptovalutaer. Med CPH Cryptos lave fees for handel 

med crypto vil det f.eks. være muligt for traders at udvide antallet af handelsstrategier, der kan anvendes. Høje 

fees har tidligere gjort det dyrt at gennemføre mange hurtige handler. 

 

Selskabet har etableret nye og centrale samarbejder med anerkendte leverandører og partnere inden for bl.a. 

crypto-industrien, herunder it-udviklere, betalings- og serviceproviders, leverandører inden for likviditet og han-

del mm. 

 

CPH Cryptos tradingplatform har i den seneste periode været lanceret i en lukket kreds i beta-version til test 

og udvikling og vil ligeså i den kommende fase, hvor der åbnes for en bredere kreds af nye kunder og marke-

der, blive videreudviklet i forhold til den feedback og de erfaringer, som selskabet opnår fra et større antal 

kunder på platformen og tilhørende systemer og tools. Selskabet fortsætter videreudviklingen med it-integra-

tion, programmering, design og interface af den samlede onlinebrokerløsning fremadrettet. Selskabet har i 

perioden fortsat udviklingen af løsninger til trading- og investeringsfeatures herunder automatiseret handel, 

som vurderes også at have et potentiale inden for såvel crypto-markedet som handel med investeringspro-

dukter og instrumenter. 

 

Den nye cryptobroker virksomhed CPH Crypto vurderes at have et internationalt potentiale, og platformen, 

websitet samt øvrige tools lanceres i første omgang på engelsk og i efterfølgende faser udrulles relevante 

sprogversioneringer. Selskabet forventer i første fase at kunne tiltrække nye kunder fra Skandinavien og Eu-

ropa og efterfølgende fra øvrige internationale markeder. 

 

Selskabet arbejder på produktion af marketing materiale, PR- og mediastrategi og promotions til lanceringen 

af cryptobrokerforretningen. 

 

Selskabet indgik i februar 2020 aftale om likviditetsudbud med Lago Kapital Ltd i overensstemmelse med 

”Nasdaq Nordic Liquidity Provision quoting obligations”. 

 

Begivenheder efter statusdagen 

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af delårsrapporten. 
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Forventet udvikling og andre udsagn om fremtiden 

Med lanceringen af den nye cryptobroker CPH Crypto forventer selskabet at skabe et stærkere kommercielt 

grundlag og et internationalt vækstpotentiale med bedre betingelser, for at udvikle forretningen og øge indtje-

ningen. 

 

Selskabet fastholder sine forventninger til en væsentlig forbedring af resultat før skat i 2020 i forhold til 2019. 

 

Filialer i udlandet 

Koncernen har ikke filialer i udlandet. 

 

 

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 IT-udvikling og i den finansielle sektor inden for trading og investering 

samt 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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LEDELSESBERETNING  

 

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 CPH Crypto A/S. 

 

 

 

Finanskalender 

Selskabet offentliggør årsresultatet for 2020 den 10. februar 2021. 

Offentliggørelse af delårsrapport for 2021 den 4. august 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

100% 100% 100%

NPinvestor.com A/S

(noteret på Nasdaq First 

North Growth Market)

Netposten A/S
NPinvestor 

Fondsmæglerselskab A/S
CPH Crypto A/S
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LEDELSESBERETNING 

 

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 Fredskilde Andersen 

Tlf. 88 30 00 00 

E-mail jfa@npinvestor.com 

 

Meddelelser til Nasdaq First North Growth Market 

I perioden fra 1. januar 2020 og frem til 4. august 2020 har selskabet sendt følgende meddelelser til Nasdaq 

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

 

Nr. 38 06-02-2020 
 

NPinvestor.com A/S: Offentliggørelse af årsrapport 2019    

 
Nr. 39 11-02-2020 

 

NPinvestor.com A/S: NPinvestor.com A/S og Lago Kapital Ltd har indgået aftale om 
likviditetsudbud    

 
Nr. 40 11-03-2020 

 
NPinvestor.com A/S: Indkaldelse til ordinær generalforsamling i NPinvestor.com 
A/S    

 
Nr. 41 25-03-2020 

 
NPinvestor.com A/S: NPinvestor.com lancerer discount crypto broker    

 
Nr. 42 26-03-2020 

 
NPinvestor.com A/S: Referat af ordinær generalforsamling i NPinvestor.com A/S    

 
Nr. 43 16-04-2020 

 

NPinvestor.com A/S: NPinvestor.com sætter nye globale standarder med crypto 
brokeren cphcrypto.com 

 

  

http://www.npinvestor.com/
http://www.npinvestor.com/
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LEDELSESHVERV 

 

Administrerende direktør 

Jan Fredskilde Andersen (tillige bestyrelsesmedlem) 

Bestyrelsesmedlem i: 

- NPinvestor Fondsmæglerselskab A/S  

- CPH Crypto A/S  

- Netposten A/S 

- Markzero A/S 
 

Direktør i: 

- NPinvestor Fondsmæglerselskab A/S  

- CPH Crypto A/S  

- Netposten A/S 

- F. Andersen Management ApS 
 

 

Bestyrelse 

Carsten Nørgaard Bach (formand) 

Bestyrelsesmedlem i: 

- NPinvestor.com A/S (formand) 

- CPH Crypto A/S (formand) 

- Netposten A/S (formand) 
 

Direktør i: 

- Bach+Bach Holding IVS 

- Bach+Bach consulting IvS 

 
 

Michael Juul Rugaard 

Bestyrelsesmedlem i: 

- Norfico ApS 

- CPH Crypto A/S 
 

 

Direktør i: 

- Norfico ApS 

- DEM Holding IVS  
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LEDELSESPÅTEGNING 

 

Ledelsen har dags dato aflagt delårsrapporten for perioden 1. januar 2020 – 30. juni 2020 for NPinve-

stor.com A/S. 

 

Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. 

 

Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, fi-

nansielle stilling pr. 30. juni 2020 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsperioden 1. januar - 

30. juni 2020. 

 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i fonds-

mæglerselskabets aktiviteter og økonomiske forhold, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usik-

kerhedsfaktorer, som fondsmæglerselskabet kan påvirkes af. 

 

Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor. 

 

 

København, 4. august 2020 

 

Bestyrelse 

 

 

 

Carsten Nørgaard Bach (formand) Michael Juul Rugaard  Jan Fredskilde Andersen
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RESULTAT- OG TOTALINDKOMST FOR PERIODEN 1. JANUAR – 30. JUNI  

 

 

RESULTATOPGØRELSE          

          

   Koncern  Moder 

          

 Note  

1/1 - 30/6  
2020   

1/1 - 
30/6  
2019  

1/1 - 30/6  
2020   

1/1 - 
30/6  
2019 

   kr.  t.kr  kr.  t.kr 

          

Renteindtægter   1.762  21  0  0 

Renteudgifter   -1.222  -20  -79  0 

Gebyrindtægter   0  156  0  0 

Netto rente- og gebyrindtægter   540  157  -79  0 

          

Andre driftsindtægter   264.183  324  0  0 

Udgifter til personale og administration 2  -2.952.380  -4.931  -1.256.589  -851 

Af- og nedskrivninger på  
materielle og immaterielle anlægsaktiver   -168.262  -164  -150.000  -150 

Resultat af kapitalandele i tilknyttede 
virksomheder   0  0  -1.445.251  -3.613 

RESULTAT FØR SKAT   -2.855.919  -4.614  -2.851.919  -4.614 

          

Skat   0  0  0  0 

ÅRETS RESULTAT   -2.855.919  -4.614  -2.851.919  -4.614 
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RESULTAT- OG TOTALINDKOMST FOR PERIODEN 1. JANUAR – 30. JUNI 

 

TOTALINDKOMST          

          

   Koncern  Moder 

          

 Note  

1/1 - 30/6  
2020   

1/1 - 
30/6  
2019  

1/1 - 30/6  
2020   

1/1 - 
30/6  
2019 

   kr.  t.kr  kr.  t.kr 

          

PERIODENS RESULTAT   -2.855.919  -4.614  -2.851.919  -4.614 

          

Anden totalindkomst   0  0  0  0 

Skat af anden totalindkomst   0  0  0  0 
ANDEN TOTALINDKOMST EFTER 
SKAT   0  0  0  0 

          

PERIODENS TOTALINDKOMST   -2.855.919  -4.614  -2.851.919  -4.614 
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BALANCE PR. 30. JUNI 

 

 

AKTIVER Note  Koncern  Moder 

          

   
30/6 
2020  

30/6 
2019  

30/6 
2020  

30/6 
2019 

   kr.   t.kr  kr.   t.kr 

          

Tilgodehavender hos kreditinstitutter 3  4.240.855  5.869  679.398  16 

Immaterielle aktiver 4  300.000  600  300.000  600 

Øvrige materielle aktiver 5  99.843  112  0  0 

Kapitalandele 6  0  0  3.391.624  6.270 

Andre aktiver 7  216.929  534  0  24 

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder  0  0  157.244  157 

Periodeafgræsningsposter   5.155  10  0  0 

AKTIVER I ALT   4.862.782  7.125  4.528.266  7.067 

          

          

          

PASSIVER          

          

Gæld til tilknyttet virksomhed   0  0  58.194  692 

Andre passiver 8  1.031.942  896  390.752  146 

Hensættelse vedr. tilknyttede virksomheder  0    145.236   

Periodeafgræsningsposter   54.000    0   

Gæld i alt   1.085.942  896  594.182  838 

          

Aktiekapital   1.006.103  629  1.006.103  629 

Overkurs ved emission   4.183.516  0  4.183.516  0 

Overført overskud eller underskud   -1.412.779  5.600  -1.412.779  5.600 

Egenkapital i alt 9  3.776.840  6.229  3.776.840  6.229 

          

PASSIVER I ALT   4.862.782  7.125  4.371.022  7.067 

          

Hoved- og nøgletal 10         

Nærtstående parter 11         
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EGENKAPITALOPGØRELSE 
 

 

   

Aktie- 
kapital  Overkurs  

Overført re-
sultat  I alt  

          

Egenkapital 01.01.2020   1.006.103  4.183.516  1.439.140  6.628.759 

Periodens resultat   0  0  -2.851.919  -2.851.919 

Kapitaltilførsel eller 
-nedsættelser   0  0  0  0 

Egenkapital 30.06.2020   1.006.103  4.183.516  -1.412.779  3.776.840 

          

          

Egenkapital 01.01.2019   628.815  0  10.214.448  10.843.263 

Periodens resultat   0  0  -4.614.039  -4.614.039 

Kapitaltilførsel eller 
-nedsættelser   0  0  0  0 

Egenkapital 30.06.2019   628.815  0  5.600.409  6.229.224 
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PENGESTRØMSOPGØRELSE 
 
 
 

PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR KONCERNEN, t.kr.      

      

   2020  2019 

      

ÅRETS RESULTAT   -2.852  -4.614 

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver  168  164 

Ændring i tilgodehavender   55  -127 

Ændring andre passiver   19  123 

Pengestrømme fra driftsaktiviteter   -2.610  -4.454 

      

Køb af immaterielle anlægsaktiver   0  0 

Pengestrømme fra investeringsaktivitet   0  0 

      

Kapitaludvidelse   0  0 

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet   0  0 

      

Ændringer i likvider   -2.610  -4.454 

Likvider primo   6.851  10.323 

Likvider ultimo   4.241  5.869 
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NOTER 

 

1 VÆSENTLIG ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

 

 Regnskabsgrundlaget 

Perioderegnskabet for NPinvestor.com A/S er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksom-

hed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 

(Regnskabsbekendtgørelsen). 

 

 Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2019. 

 

 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 fonds-

mæglerselskabet, 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, mens omkostninger indregnes med 

de beløb, der vedrører regnskabsåret. Dog indregnes værdistigninger i domicilejendomme direkte i total-

indkomstopgørelsen. 

 

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 

 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. 

 

 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 

 

 Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker 

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker måles ved første indregning til dags-

værdi og måles efterfølgende til amortiseret kostpris.  
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NOTER 

 

1 VÆSENTLIG ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (fortsat) 

 

 Immaterielle aktiver 

Øvrige immaterielle aktiver omfatter erhvervet software. Erhvervet software indregnes til kostpris, der 

omfatter de omkostninger, der er medgået for at kunne tage softwaren i brug. Erhvervet software afskrives 

lineært over 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 værdifor-rin-

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

dien. 

 

 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. 

 

 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 

 

 

    Koncern  Moder 

    
1/1 - 30/6  

2020  

1/1 - 
30/6  
2019  

1/1 - 30/6  
2020  

1/1 - 
30/6  
2019 

    kr.   t.kr  kr.   t.kr 

           

2 UDGIFTER TIL PERSONALE OG ADMINISTRATION       

 Personaleudgifter   1.075.596  1.553  402.595  0 

 Øvrige administrationsudgifter   1.876.784  3.378  853.994  851 

 Udgifter til personale og administration i alt 2.952.380  4.931  1.256.589  851 

           

 Gennemsnitlig antal ansatte   3  5  0  0 

           

           

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

 nedsætte et afløningsudvalg. 

           

           

           

           

           
 

 

  



 

 20 

NOTER 

 

    Koncern  Moder 

    
30/6 
2020  

30/6 
2019  

30/6 
2020  

30/6 
2019 

    kr.   t.kr  kr.   t.kr 

           

3 TILGODEHAVENDER HOS KREDITINSTITUTTER       

 Tilgodehavender hos kreditinstitutter - anfordring 5.868.899  5.869  1.630  1.630 

    5.868.899  5.869  1.630  1.630 

           

           

4 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   1.050.000  750  1.050.000  750 

 Årets af- og nedskrivninger   150.000  150  150.000  150 

 Af- og nedskrivninger ultimo   1.200.000  900  1.200.000  900 

           

 Regnskabsmæssig værdi ultimo   300.000  600  300.000  600 

           

           

5 ØVRIGE MATERIELLE AKTIVER          

 Anskaffelsessum primo   166.574  142  0  0 

 Årets tilgang   0  0  0  0 

 Anskaffelsessum ultimo   166.574  142  0  0 

           

 Af- og nedskrivninger primo   48.469  17  0  0 

 Årets af- og nedskrivninger   18.262  14  0  0 

 Af- og nedskrivninger ultimo   66.731  31  0  0 

           

 Regnskabsmæssig værdi ultimo   99.843  111  0  0 
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NOTER 

 

 

    Koncern  Moder 

    
30/6 
2020  

30/6 
2019  

30/6 
2020  

30/6 
2019 

    kr.   t.kr  kr.   t.kr 

           

6 KAPITALANDELE          

 Kostpris primo       12.500.002  0 

 Årets tilgang       0  12.500 

 Kostpris ultimo       12.500.002  12.500 

           

 Op- og nedskrivninger primo       -8.220.810  0 

 Periodens resultat       -887.568  -880 

 Op- og nedskrivninger ultimo       -9.108.378  -880 

           

 Regnskabsmæssig værdi ultimo       3.391.624  11.620 

           

           

        Egenkapital  

Resul-
tat 

 Tilknyttede virksomheder       t.kr.  t.kr. 

 NPinvestor Fondsmæglerselskab A/S, København, ejerandel 100%  3.392  -888 

 CPH Crypto A/S, København, ejerandel 100%  -256  -109 

 Netposten A/S, København, ejerandel 100%  -663  -448 

        2.473  -1.445 

 Overført tilgodehavende og hensættelser      919   

        3.392   

           

7 ANDRE AKTIVER          

 Diverse tilgodehavender   216.929  534  0  24 

    216.929  534  0  24 

           

           

8 ANDRE PASSIVER          

 Diverse kreditorer   1.031.942  896  390.752  146 

    1.031.942  896  390.752  146 
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NOTER 

 

    Koncern  Moder 

    
30/6 
2020  

30/6 
2019  

30/6 
2020  

30/6 
2019 

    kr.   t.kr  kr.   t.kr 

           

9 KAPITALFORHOLD          

 Egenkapital       3.776.840 

 Fradrag for immaterielle aktiver       -300.000 

 Egentlig kernekapital       3.476.840 

         

 Forventede omkostninger       9.444.662 

 Vægtede poster       29.514.569 

           

 25% af forventede omkostninger       2.361.166 

 8% af vægtede poster       2.361.166 

 Minimumskrav til kapital       937.500 

           

 Kapitalprocent       11,78% 

 Solvensprocent       71,50% 

           

 Selskabskapital          

 Selskabskapital har udviklet sig således:     Ændring Kapital 

           

 Stiftelse 1. februar 2002       125.000 125.000 

 Udvidelse 10. april 2008       31.250 156.250 

 Udvidelse 26. juni 2012       33.144 189.394 

 Udvidelse 29. marts 2016       160.606 350.000 

 Udvidelse 30. juni 2016       150.000 500.000 

 Udvidelse 30. juni 2016       24.929 524.929 

 Udvidelse 19. januar 2017       103.886 628.815 

 Udvidelse 26. juni 2019       377.288 
1.006.10

3 

           

 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. 30. juni 2020 ejer  

 selskabet egne aktier 5.100 stk. til en kursværdi på kr. 4.774.   
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NOTER 

 

 

10 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN      

       

    2020  2019 

 Hovedtal, t.kr.      

 Netto rente- og gebyrindtægter   1  157 

 Andre driftsindtægter   264  324 

 Udgifter til personale og administration   -2.952  -4.931 

 Af- og nedskrivninger   -168  -150 

 Resultat før skat   -2.856  -4.614 

 Skat    0  0 

 Årets resultat   -2.856  -4.614 

       

 Antal medarbejdere   3  5 

       

 Egenkapital i alt   3.777  6.229 

 Aktiver i alt   4.863  7.125 

       

 Nøgletal      

 Regnskabsrelaterede      

 Overskudsgrad   -1.076,23  -545,21 

 Likviditetsgrad    410,96  1.993,62 

 Soliditetsgrad   77,67  95,32 

 Egenkapitalforrentning før skat   -54,81  -36,23 

 Egenkapitalforrentning efter skat   -54,81  -36,23 

       

 Aktierelaterede      

 Indre værdi pr. aktie ultimo   0,38  2,34 

 Resultat før skat pr. aktie ultimo   -0,28  -0,43 

 Resultat efter skat pr. aktie ultimo   -0,28  -0,43 

 Indre værdi pr. aktie gennemsnit   0,38  2,38 

 Resultat før skat pr. aktie gennemsnit   -0,28  -0,43 

 Resultat efter skat pr. aktie gennemsnit   -0,28  -0,43 

 Gennemsnitlige antal aktier i stk.   10.061.034  6.288.145 

 Antal aktier i stk. ultimo   10.061.034  6.288.145 
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NOTER 

 

 

11 NÆRTSTÅENDE PARTER    

     

 Aktionærer med ejer- og stemmeandel større end 5%    

 ED Equity Partner ApS    

 Knud Højgaards Vej 9    

 2860 Søborg    

     

 MKLT ApS    

 Strandjægervej 47    

 27910 Dragør    

     

 Bunck Invest 1 ApS    

 Fredensborg Kongevej 49    

 2980 Kokkedal    

     

 F. Andersen Management ApS    

 Åvangsvej 4    

 2670 Greve    

     

 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.    

     

     
 

 


